
Årsmelding 2021



Leder

Om Dnmf

Korona-året 2.0

Fagpolitiske mål 
- Menneskelig faktor
- Yrkesidentitet 
- Yrkesopplæring 
- Sikkerhet 
- Bemanning 
- Rammebetingelser 
- Medlemskonferansen

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 
- Advokatbistand 
- Rådgivning og juridisk bistand 
- Høringer 
- Tariffoppgjørene 
- Skips- og virksomhetsbesøk 
- Skolebesøk 
- Kurs og konferanser (nettkursene – korona. Økt antall 
møter på tillitsvalgte, medlemmer alle på teams)
- Pensjons- og forsikringsordninger 

Organisasjonspolitiske mål 
- Næringsområder 
- Forbundsstyre 
- Organisasjonskart 
- GDPR 
- Maritim Logg 
- Medlemsfordelene 
- Informasjon og kommunikasjon  
Minneord om Harald Årebrot Vaka

Råd, utvalg, styrer og verv 
Regnskap 2021 
Revisor beretning 
styrets beretning

Året 2021 var som året før preget av situasjonen og 
utfordringene knyttet til pandemien både på land og 
sjø. Alle Dnmfs medlemmer er i det vesentlige defi-
nert som samfunnskritiske og har stått i front under 
pandemien og har båret konsekvensen i frontlinjen 
i norsk arbeidsliv. Viktig lærdom har vi fått under 
pandemien som vi alle i norsk arbeidsliv tar med oss 
i fremtiden. 

Dnmf arbeider daglig både nasjonalt og internasjo-
nalt for våre medlemmers sikkerhet, trygghet, tilhø-
righet, og forutsigbarhet opp mot regelverks rammer 
fra begynnelse til slutt i karrieren. 
 
Det norske maskinistforbundets primære oppgave 
er å arbeide for at medlemmene får best mulige 
betingelser i yrkeslivet.

Etter over 13 års kamp fra Dnmf, fastlo regjeringen 
og fiskeri-og havminister Bjørnar Skjæran at regje-
ringen skal innføre kravet om norske lønns-og ar-
beidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. En 
enorm seier og en milepæl i arbeidet med å ivareta 
den maritime kompetansen i Norge!

Utarbeidelsen av loven er en svært viktig oppga-
ve i 2022. Det skal aller helst være umulig å finne 
smutthull. 

Regjeringsplattformen som ble presentert etter at 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om regje-
ringssamarbeid var og er meget positiv for den 
maritime næring. Det er en offensiv maritim politikk, 
som vi har kjempet for over mange år. Vi skal følge 
opp slik at fagre ord i plattformen blir satt ut i live. 

2021 har vært et spennende og utfordrende år for 
Dnmf med svært mange saker som vi har fått løst, 
og svært mange saker som vi aktivt deltar på det 
politiske området. 2022 blir like spennende.

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør

Leder



Dnmf i 2021

Det norske maskinistforbund (Dnmf) har en vik-
tig rolle som fag- og interesseorganisasjon for 
maskinoffiserer og teknisk personell. 

Dnmf er også en internasjonal aktør innen 
både, fag, regelverk og tariff- og politisk arbeid. 
Det samlede ansvarsområdet dekker fagorga-
nisasjonens interesser fra sentralt og politisk 
beslutningsnivå, til den enkelte arbeidsplass og 
enkeltmedlem. 

Dnmf er en partipolitisk uavhengig fag- og 
interesseorganisasjon som er tilknyttet hovedor-
ganisasjonen Unio. Unio er Norges nest største 
hovedorganisasjon med cirka 375.000 medlem-
mer fordelt på 13 forbund. 

Dnmf hadde pr. 31.12.2021 totalt 5364 medlem-
mer innen maritime og tekniske yrker, sjø- og 
landansatte i offentlig og privat sektor. 

Dnmf har fire æresmedlemmer: Jan Henrik 
Planting, Arnljot Muren, Bjørn Bang og John 
Inge Hjertvik.

I 2021 gikk æresmedlem Harald Årebrot Vaka 
bort.

Dnmf står for profesjonalitet og pålitelighet. 

Dnmf har et sekretariat, med 13 årsverk,  
som gjennomfører forbundets målsettinger.

Dnmf er medlemsstyrt forbund gjennom 
landsmøte, kontrollkomiteen,  

forbundsstyret, næringsområdene,  
tariffkonferansene, forhandlingsutvalgene 

og medlemskonferansen.

Dnmf har gjennom året videreutviklet  
tillitsvalgtapparatet  

gjennom kurs, konferanser og rådgivning.



2021 var et år med stor politisk aktivitet 
 
2021 var et år hvor Dnmf hadde svært stor aktivitet 
mot det politiske Norge på alle nivåer.  Dnmf var i 
2021 i en rekke møter for å påvirke politiske miljøer 
på ulike områder. Det var et spennende, morsomt 
og travelt år politisk.   
Dnmf har satt seg som mål å være der beslutninge-
ne tas på vegne av medlemmene. Der det er mulig 
være en formell deltaker og part eller samarbeids-
partner samt være i posisjon til å påvirke. 
Enten beslutningene ligger lokalt på arbeidsstedet, 
arbeidsgiver, arbeidsgiverorganisasjonene, tilsyn, 
departementene, regjeringen, Stortinget eller inter-
nasjonale fora. 
I perioden har vi før valget jobbet opp mot de ulike 
politiske partiene representert på Stortinget for å få 
forankret våre viktigste saker og etter valget fulgt 
opp overfor de samme. 
Vi jobbet særlig inn mot AP, SP og SV i forkant av 
regjeringsforhandlingene og deretter opp mot stor-
tings prp nr 1, statsbudsjettet som ble ferdigforhand-
let og fremlagt for Stortinget torsdag 2 desember. 
Vi har arbeidet alene, sammen med Unio, i samar-
beid med de to øvrige sjømannsorganisasjonene, 
godsalliansen, Maritimt forum mfl. 
Tema som har vært oppe er bla nettolønnsordnin-
gen, norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel 
og i norske farvann, pensjon og særaldersgrenser, 
konsekvensen for arbeidstakerne av det grønne 
skiftet og de nye energiformene, mer gods fra vei til 
sjø og bane, samfunnssikkerhet og beredskap, etter 
og videreutdanning mfl. 

Arbeidslivspolitikk 

Dnmf skal ha innflytelse på beslutninger som berø-
rer medlemmene. Det betyr politisk arbeid og påvirk-
ning. Forbundet har blant annet investert i et stort 
arbeid med å skaffe stortingsflertall for for mulighe-

ten til å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i 
norsk farvann og på norsk sokkel. 
Det er gledelig å se at mange års arbeid og kamp 
for norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og 
i norske farvann nå gir effekt. 
Dnmf er opptatt av at norske interesser, syssel-
setting og verdiskaping ligger til grunn for Norges 
fremtidige næringspolitikk. 
Før stortingsvalget høsten 2021 var det møter med 
alle politiske partier på stortinget for å gi våre syns-
punkter på ulike saker som berører våre medlem-
mer. Flere partier har fått informasjon og hejlp til å ta 
fornufgtige og gode valg både på storting og i sine 
partiprogram.  
Arbeidet med stortingsmeldingen for maritime næ-
ringen og holmefjordutvalget har vært krevende og 
spennende.  
Etter stortingsvalget ble regjeringsplattformen pre-
sentert med flere av innspillene fra Dnmf som egne 
punkter. Nå skal vi sørge for at disse sakene settes 
ut i live.  
Administrerende direktør har i løpet av høsten hatt 
flere møter med nytilsatt Fiskeri-og havminister Bjør-

nar Skjæran, både alene, med unio og de to andre 
sjømannsorganisasjonene og med ulike i maritim 
næring. Det er positivt at statsråden både har øn-
sket og har stilt opp i disse møtene.  
Utformingen av lovutkastet til norske lønns og ar-
beidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann har 
helt klart vært den viktigste saken å diskutere med 
statsråden.  
Det å ha et tett samarbeid mellom regjeringen ved 
statsråd og departement, i tillegg til partene i nærin-
gen, er særdeles viktig for å komme frem til et godt 
resultat ikke kun som høringspart.  
 
Andre saker Dnmf har kjempet hardt for politiske i 
2021 er:   
Tvungen lønnsnemd – sentralt tema etter vårens 
ulike oppgjør 
Plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense 
Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i 
norske farvann 
Tilskuddsordningen for sysselsetting av norske 
sjøfolk



Nettolønnsordningen har siden innføringen på 
1990-tallet bidratt til å opprettholde norske arbeids-
plasser på norske skip, samtidig som den har bidratt 
til å sikre norsk maritim konkurranse og videre 
rekruttering av sjøfolk bosatt i Norge.  
En stabil ordning bidrar til en sikrere hverdag både 
for sjøfolk bosatt i Norge og for rederiene, og det er 
derfor helt nødvendig at denne ordningen bevares 
og styrkes.  
Samtidig ønsker Dnmf å påpeke at denne ordningen 
i seg selv ikke er tilstrekkelig for å sikre konkurran-
sekraften til sjøfolk bosatt i Norge, og at ordningen 
må komplementeres med innføringen norske lønns- 
og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. 

Bevare og videreutvikle kompetanse  
Norge som en av verdens største, rikeste og inno-
vative havnasjon må evne å se på hele infrastruktur 
oppbyggingen for å sikre vår posisjon også i frem-
tiden, med mennesket, karriereutvikling og kompe-
tanse i sentrum.  
 
Grønn skipsfart  
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet presenterte sin 
regjeringsplattform, Hurdalsplattformen,  som viser 
hva som legges til grunn i regjeringens videre arbeid 
i regjeringsperioden. 
Det er gledelig å se at mange års arbeid og kamp 
for norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og 
i norske farvann nå gir effekt. 



- En styrking av nettolønnsordningen med krav til 
HMS og gode lønns- og arbeidsvilkår i utviklingen 
av de nye havnæringene. 
- Sikre at lønns- og arbeidsvilkår styrkes ved an-
budsprosesser, oppsplitting av selskaper og andre 
endringer i selskapsstruktur. 
- Fjerne den generelle adgangen til midlertidige 
ansettelser (arbeidsmiljøloven §14-9 F).  
- Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgi-
veransvaret og sikre at den som i realiteten bestem-
mer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter 
og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre 
arbeidsmiljøloven. 
- Sette i gang et lovarbeid for å begrense beman-
ningsbransjens omfang og rolle.  
- Gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhin-
dre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet. 
Alt dette er kommet med i regjeringsplattformen 
og alt dette har vært saker Dnmf har kjempet for i 
mange år. 

Vi ønsker ny regjering lykke til og ser frem til et godt 
samarbeid.

Unio-leder gjenvalgt 
Ragnhild Lied ble gjenvalgt som leder for Unio i tre 
år. Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe 
Bengtsson, er gjenvalgt som styremedlem i Unio.



Måldokumentet:  
i hadde et måldokument januar til september, og et 
fra september og utover: 
 
Dnmf skal ha tillitsvalgte i alle virksomheter og 
rederier. 
 
Dnmf skal utvikle, drive rådgivning og fremforhand-
le tariffavtaler for alle medlemsgrupper 
 
Dnmf skal gjennomføre opplæring, kunnskapshe-
ving og rådgivning overfor medlemmer og tillits-
valgte 
 
Dnmf skal forsterke vår posisjon som arbeidslivs-
aktør gjennom alle tilgjengelige fora 
 
Dnmf skal bidra til utvikling av lov og regelverk som 
berører våre medlemmer 
 
Dnmf skal yte juridisk bistand og advokatbistand 
innenfor alle områder som berører medlemmenes 
forhold som arbeidstakere 
 
Dnmf skal arbeide for en best mulig pensjons- og 
forsikringsordning for våre medlemmer

Fagpolitiske mål

Dnmf har lang tradisjon for å være aktivt til ste-
de der forbundet kan gjøre en innsats for våre 
medlemmer, både nasjonalt og internasjonalt. 
Sammen med måldokument og budsjett er HMS 
& beredskapsplanen Dnmf sitt styringsdoku-
ment. Styrken med å kunne bistå medlemmer 
eller deres pårørende i uønskede situasjoner, 
både på land og hav, og i samarbeid med sjø-
mannskirkens beredskapsstyrke, som vi har 
samarbeidsavtale med har også i 2021 vist seg 
nødvendig. 
Møtevirksomhet på skjerm har gitt store utfor-
dringer med tanke på regelverksutvikling, spesi-
elt hvor heldags møter over en uke er redusert 
til 3 timer pr. dag grunnet tidsforskjell. En kan 
trygt si at dette arbeidet, spesielt med revisjon 
av STCW er satt 3 år tilbake.   

International Transport Workers’ Federation 
(ITF) 
Dnmf har jobbet aktivt i ITF siden 1946, både 

Nok et krevende år



med internasjonale lønns- og arbeidsvilkår opp 
mot International Labour Organization (ILO) 
og regelverks vedlikehold og utvikling opp mot 
International Maritime Organization (IMO). 
Assisterende direktør og Fagsjef Odd Rune 
Malterud har siden november 2018 vært styrele-
der i ITF Maritime Safety Committee (ITF MSC), 
som består av 20 valgte representanter fra ITF 
sine medlemsorganisasjoner verden over, og 
fire ansatte fra ITF-administrasjonen. ITF MSC 

er ITF Seafarer Section Committees (ITF SSC) 
sin tekniske ekspertgruppe for IMO og andre 
tekniske fora, og rapporterer direkte til dette 
øverste organ innen sjøfart i ITF.  
Internasjonalt har en gjennom ITF fått full ak-
sept i FN, EU, IMO og ILO på at kompetanse og 
ansvar om miljøvennlige energikilder er avgjø-
rende for en bærekraftig bemanning og nødven-
dig vern av marine miljøet. 
ITF Seafarers Section has delivered the Sustai-

Fagpolitiske mål



nable Shipping Position Paper: The Green 
Horizon we see beyond the Big Blue Sustaina-
ble Shipping Position Paper: How Seafarers will 
lead the just transition needed for a sustainable 
shipping future. 
Dette er rapporter som involverer samtlige ITF 
sine 700 affiliated trade unions i 150 land og 
innbefatter 20 million transport workers hvor-
av 600000 deep sea,560000 inland /fish og 
350000 port workers. Disse skal også ha kurs i 
både bemanning og miljøpolitikk med mennes-
ket i sentrum.  
Det ble på ITF SSC møte i november også be-
stemt at en arbeidsgruppe skal utarbeide risiko 
for mennesket mht. ny typer energi kilder som 
skal legges ved videre arbeid opp mot COP 26 
og IMO Assembly i 2023. 
All aktivitet og rapporter kan leses på MSC sine 
web sider; https://www.itfglobal.org/en/sector/
seafarers/the-imo  
Det har i 2021 vært et godt og nært samarbeid 
med ITF Seafarers Trust, blant annet gjennom 
undersøkelsen The determination of the mini-
mum safe manning levels: the crux of the pro-
blem og utgivelse av 40 års jubile boka Out of 
sight NOT out of mind 

International Maritime Organization (IMO)  
Dnmf har deltatt i IMO sammenheng siden 
1959, og deltar aktivt i alle møter selv om de 

fremdeles er virtuelle. 
I tillegg kommer IMO sine korrespondansegrup-
per på regelverksutviklingen innen:  
Safety measures for non-SOLAS ships opera-
ting in polar waters, Carriage of more than 12 
Industrial Personnel on board Vessels engaged 
on International Voyages, Black Carbon Emissi-
ons, Fire Protection, Onboard Lifting Appliances 
and Anchor Handling Winches, Revision of the 
Code of safety for diving systems, Energy Effici-
ency Design Index (EEDI), Development of Te-
chnical Provisions for the Safety of Ships using 
Low-flashpoint Fuels (IGF Code CG), Compre-
hensive Review of the STCW Convention and 
Code, Fuel Oil Safety, Ballast water, MASS og 
MEASURES TO IMPROVE DOMESTIC FERRY 
SAFETY.

International Labour Organization (ILO) 
Dnmf har deltatt i ILO arbeidet siden 1920 har 
vært med til å utarbeide en rekke positive lov- 
og regelverksendringer, samt nytt kontrollregime 
via MLC 2006. Dnmf deltok på Fourth Meeting 
of the Special Tripartite Committee of the MLC, 
2006 – Part I 19-23 April 2021 hvor følgende 
resulusjoner ble laget:  Resolution concerning 
COVID-19 vaccination for seafarers 
Og Resolution concerning the implementati-
on and practical application of the MLC, 2006 
during the COVID-19 pandemic. Det ble også 

bestemt et samarbeid mellom ILO og IMO på 
sammenfallende regelverk som bemanning og 
hviletid etc.

European Transport Workers’ Federation 
(ETF)  
Dnmf har deltatt i ETF sitt arbeid siden 1999. 
ETF er viktig arena opp mot EU- og EØS-re-
gelverket for arbeidstakere i transport bransjen. 
Dnmf er derfor svært aktive under de mange 
høringer som blir koordinert av ETF-kontoret i 
Brussel. Dnmf deltar blant annet i ETF SSDC 
MARITIME TRANSPORT - WORKING GROUP 
og SECTORAL SOCIAL DIALOGUE COMMIT-
TEE FOR MARITIME TRANSPORT. 
Dnmf har også vært rådgiver for ETF i en rekke 
saker opp mot EU som: 
Mapping Maritime Professionals: Towards a 
full-scale European data collection system 
Working group on safety, security and wellbeing 
of ships’ crews 
ECSA OHS in shipping working group Stowa-
ways, Remote inspections/surveys, Maritime 
cyber risk management  
 
Gjennom UNIO-medlemskapet er også ILO-ar-
beidet styrket ved tilgang til UNIO’s kompetan-
se, høringssvar og kontor.

Nordiska Maskinbefäls Federationen (NMF) 
Dnmf har deltatt i NMF siden stiftelse 21. febru-
ar 1919. Det nordiske samarbeidet represente-

rer i dag rundt 30.000 maskin- og skipsoffiserer 
i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og 
Færøyene. Dnmf innehar for tiden visepresident 
oppgaven.  
NMF møtes to ganger pr. år. Og det ble avholdt 
1 virtuelt møte i april hvor pressemelding 
A negative safety policy has emerged in conne-
ction with the “green wave” by politicians, aut-
horities and shipowners, a trend we have parti-
cularly uncovered during the CV 19 epidemic in 
general and the postponement of the revision of 
the STCW Convention, gikk ut. og 1 møte på Is-
land hvor følgende statement gikk ut ; Technolo-
gical and operational changes to reduce vessel 
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emissions will affect both the health and safety 
of the engine, electrician officers and their crew 
who will face the biggest safety and competen-
ce challenge as high voltage, new type of fuel 
and energy sources for propulsion and mano-
euvring, maintenance, explosion hazards and 
firefighting. Alle og hele pressemeldingene kan 
leses på  http://www.nmfnordic.com/

Stiftelsen Sjømannshjelpen  
Stiftelsen Sjømannshjelpen har som formål å 
yte stønad til arbeidstakere til sjøs, eller deres 
etterlatte som av forskjellige årsaker trenger 
økonomisk støtte, samt lån/ stipend under 
maritim utdannelse. I 2021 bevilget stiftelsen til 
sammen 4,2 mill. i stipend og stønader. 
Dnmf innehar styrets nestlederposisjon. 

Sjøfartsdirektoratet  
Sjøfartsdirektoratet administrerer lov og regel-
verk fastsatt av IMO, ILO og EU som er imple-
mentert i Norge. Dnmf har i 2020 jobbet aktivt 
opp mot bemanningssertifikat, avvik fra hvile-
tidsbestemmelsene, rådet for maritime sertifika-
ter og bemanning, fagnemnda for tap av helse-
attest samt sakkyndig råd for arbeidstakere til 

sjøs. Dnmf har også bidratt med kursforedrag 
for sjømannsleger. Oppdragsgiver og klage-
instans er Nærings- og fiskeri-departementet 
(NFD).  
I løpet av 2021 har samarbeid og saksbe-
handling med Sjøfartsdirektoratet blant annet 
resultert i at Rådet for maritime sertifikater og 
bemanning og Sakkyndig råd for arbeids- og le-
vevilkår for arbeidstakere for skip skal bli et nytt 
råd, hvor Kompetanse (STCW/STCW-F - MAR-
POL), Sikkerhet (SOLAS - ISM) og Trygghet 
(MLC 2006) skal forankre eierskap for de som 
tjenestegjør om bord og resten av beredskaps-
styrkene som en del av bemanningen.  
220 Bemanningssertifikat utstedt 

Olje og gass  
Innen petroleums industrien fungerer treparts-
samarbeidet om sikkerhet og funksjonelt re-
gelverk svært godt og veiledning, fortolkninger 
og sikkerhetsfilmer kan hentes ned på Deres 
hjemmesider. 
Dnmf er DSO-representant i fora som vedlike-
holder og videreutvikler HMS i olje- og gassin-
dustrien, som: 
• Styremedlem i Samarbeid for Sikkerhet som 
fyller 20 år i år, en jubileums konferanse var 

planlagt men måtte avlyses grunnet få påmeld-
te, men det er laget en jubileums film. 
• Prosess eier i  Samarbeid for Sikkerhet – For-
um for maritime operasjoner (FMO) hvor beste 
praksis for fjerninspeksjoner er laget og gitt ut, 
Litum-ion batterier i marine miljø på høring før 
jul, og kompetanse sertifikat for anker handling 
in i GOMO 
• Medlem i Petroleumstilsynet – Regelverksfor-
um hvor det har vært utvidet møtevirksomhet 
grunnet arbeid med nytt regelverk for havvind.

Nautilus Federation 
Dnmf samarbeider med NF om en 24/7 be-
redskaps telefon og har vært med på flere 
paneldiskusjoner som ’Shocking’ work and rest 
hours study to be raised at ParisMOU taskforce 
i samarbeid med WMU og laget følgende ar-
tikler til Deres internasjonale blad/web side The 
Telegraf 

A dangerous precedent: failures in enforcing 
regulations areputting seafarers’ lives at risk 
Autonomous or Smart Ships 
Clearing the air – how unions are working to 
ensure battery-powered vessels are safe as 
well as green Covid corner-cutting will lead to 
deaths, ITF warns Explosive increase in digi-
tal inspections’ needs solution to ensure ship 
safety  

Mobile inspection app launched 
What’s happening with hydrogen?

Fagråd maritim sektor 
Som medlem av Fagråd til bransjeprogrammet 
for maritim sektor har det, ila året, finansiert av 
Kompetanse Norge gjennom bransjeprogram-
met for maritim sektor, blitt utviklet en rekke 
kurs uten kurs kostnader som gir studiekompe-
tanse inne den grønne bølge for våre medlem-
mer enten de seiler, er i land, arbeidsledig eller 
permittert.  
Raske endringer i maritim sektor stiller krav til 
økt kompetanse innen digitalisering, ny tekno-
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logi, informasjonssikkerhet og nye operasjons-
mønstre. Landets maritime utdanningsinstitu-
sjoner (fagskoler/høyskoler/universiteter) har 
slått kreftene sammen og utviklet etterspurte 
kurs som oppdaterer og hever kompetansen til 
maritimt personell.   
De fleste kursene er korte, nettbaserte og flek-
sible for å kunne kombineres med jobb. Har du 
ikke tilstrekkelig studiekompetanse er ikke det 
et problem: 
Det er MARKOM2020 som har organisert og 
administrert fellessøknaden til maritimt bransje-
program for de samarbeidende utdanningspart-
nerne.
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Medlemskonferansen 2021 
ble avholdt i Ålesund 26. og 
27. oktober fra lunsj til lunsj. 
Næringsområdene hadde 
egne fysiske møter dag 2 
etter lunsj frem til klokken 
16:00. 
Konferansen var fulltegnet 
for de som kunne møte 
fysisk, men konferansen ble 
også arrangert digitalt. 
Årets konferanse satte faget 
i fokus og tar for seg det 
grønne skiftet, sikkerhet og 
beredskap samt utdanning. 
Det var flere dyktige fore-
dragsholdere fra blant annet 
rederiorganisasjonene, DNV, 
330-skvadronen, sjømann-
skirken, brann og redning, 
utdanningsinstitusjoner og 
studenter. 
For første gang ble konfe-
ransen streamet på direkten, 
slik at medlemmer som ikke 
kunne møte, likevel kunne 
følge konferansen.

Medlemskonferansen i Ålesund  
26.-27. oktober



Lønns- og arbeidslivspolitiske mål

Måldokumentet:

• Dnmf skal ha tillitsvalgte i alle virksomheter 
og rederier.  
• Dnmf skal utvikle, drive rådgivning og frem-
forhandle tariffavtaler for alle medlemsgrupper 
• Dnmf skal gjennomføre opplæring, kunn-
skapsheving og rådgivning overfor medlemmer og 
tillitsvalgte 
• Dnmf skal forsterke vår posisjon som ar-
beidslivsaktør gjennom alle tilgjengelige fora  
• Dnmf skal bidra til utvikling av lov og regel-
verk som berører våre med-lemmer  
• Dnmf skal yte juridisk bistand og advokatbi-
stand innenfor alle områder som berører medlemme-
nes forhold som arbeidstakere  
• Dnmf skal arbeide for en best mulig pen-
sjons- og forsikringsordning for våre medlemmer

Dnmf yter bistand til medlemmene innenfor 
de områder som berører medlemmenes for-
hold som arbeidstaker.  
Rådgiverkorpset til forbundet, som omfatter 
både områdeansvarlige, fagsjef, advokat og 
administrerende direktør, gir daglig bistand 
til de medlemmene som tar kontakt. 
 
De fleste sakene løses via bistand fra tillitsvalg-
te, og hvis de ikke finner en løsning tas saken 
videre av forbundet. 
Dnmf har egen ansatt advokat, og har i til-
legg et samarbeid med advokatfirmaet Kvale. 
I DSO-saker og andre saker som også angår 
NSOF prosederes noen saker av Sørlands-
advokatene. Legal 24 tilbyr våre medlemmer 
bistand i saker utenfor arbeidslivet.  
Dnmfs rådgivere gir rådgivning overfor med-
lemmer og tillitsvalgte på daglig basis. Covid-19 
har vært et tilbakevendende tema i mange av 
sakene. I 2021 har følgende tema vært særlig 

fremtredende: 
- Arbeidstid og hviletid 
- Karanteneopphold  
- Oppsigelser 
- Permitteringer 
- Lokale tvistemøter, bistand til tillitsvalgte 
- Sentrale tvistemøter med arbeidsgiveror-
ganisasjonene 
- Loss of license 
- Sjøfolks krav på full lønn under sykdom 
- Turnus 
- Virksomhetsoverdragelse 
- Landlov 
- Sikring av AFP i direkteavtaler

Advokatbistand:  
Dnmf har arbeidet med rettssaker i fem saker 
med følgende tema: 
Tingretten 
* Krav på bonus – motpart Transocean tidl. Son-
ga – ordinært søksmål. Forlikt – Advokat Anders 
Hansson 
* Krav på utbetaling etter pensjonsforliket i 
fergefarten 2012/14 – Motparter Hurtigruten 
og Torghatten Nord – Forlikt – Advokat Anders 
Hansson

Lagmannsretten  
* Anke inngitt i sak mot om oppsigelser i par-
trederiet Johrema (Vestviking). Advokat Kjell 
Heggvoll

Arbeidsretten  
* Sak mot Kystrederiene og Sølvtrans om pen-
sjonsordninger - Partshjelper adv. Walle-Han-
sen

Høyesterett  
* Sak mot Oslo kommune v/ REG (tidl. EGE) 
om ulempetillegg. Adv. Walle-Hansen og adv. 
Lindbekk

1 Konkursvarsel  
* Sak mot mindre rederi førte til utbetaling.

Vi har fått medhold i følgende rettssaker: 
* Bonussak Transocean og pensjonssak Hurtig-
ruten/Torghatten Nord er begge avsluttet med 
forlik som gir utbetalinger til medlemmer i Dnmf, 
med til sammen ca. kr. 1 375 000.

Dnmf har helt eller delvis ikke fått medhold i 
følgende saker: 
- Sak Kystrederiene/Sølvtrans om pensjon 
- Sak Oslo kommune v/ REG slapp ikke inn i 
Høyesterett – ingen utbetalinger 

Dnmf har anket følgende saker til lagmannsret-
ten:  
Sak mot Johrema om oppsigelser

Advokat- og juridisk bistand



Lønns- og arbeidslivspolitiske mål

Eksempel på sak som har stor verdi for 
medlemmet:  
Loss of License-sak avsluttet. Medlem mottok 
638.000 kroner. 

Anslagsvis samlet utbetaling til medlemmene 
Som resultat av saksanlegg, konkursvarsel eller 
klagebehandling i 2021 er samlet utbetaling: 
Kr. 3 177 000.

I tillegg: 
Tvistesaken mot Norges rederiforbund og Sol-
stad om dekning av karantene har betydning for 
et stort antall medlemmer i utenriksfarten som 
bor i utlandet. Årlig vinning for hver av disse er 
i størrelsesorden kr. 30 000, avhengig av det 
enkeltes lands pålegg om karantene ved hjem-
komst.

Arbeid med sikring pensjon:  
Juridisk har arbeidet med å sikre lovfestede 
OTP-bidrag fra arbeidsgiver som Dnmf mener 
ikke gjør dette fullt ut iht. lovens krav. Det er 
også arbeidet med at tidligere års krav til inn-
skudd i ytelsespensjon er gjort iht. tariffavtalen. 
AFP-pensjon er sikret i forbindelse med revisjon 
av direkteavtaler.

Arbeid med forsikringsordninger 
Gjennom tidligere års saksbehandling er det 
avdekket at det er et behov for å forbedre for-
sikringsordningen for tap av helseattest for sjø-
folk (Loss of License). Når sjømannslegen ut-
steder foreløpig udyktighetserklæring, og dette 
mer enn ett år etter arbeidsforholdets opphold 
går over i en permanent udyktighetserklæring, 
gir ikke forsikringsselskapet erstatning. Dette 
er tatt opp med både NHO Sjøfart og Norges 
Rederiforbund. Reglene er tariffestet, og hører 
systematisk med til hovedoppgjøret i 2022.

Arbeid med å sikre arbeidstakerrettigheter 
Juridisk har vært med i en ekspertgruppe av 
advokater som har gitt innspill til komiteen i 
Fougnerutvalget om arbeidslivet og den norske 
modellen. NOU 2021: 9 
Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv.. 
Vi har særlig spilt inn behov for at alle sektorer 
av arbeidslivet, også de maritime, skal få forbe-
dret beskyttelsen av arbeidstakerne og opprett-
holdt de tillitsvalgtes medbestemmelse, i en tid 
da det skjer stadig flere selskapsmessige tilpas-
ninger som kan svekke de ansattes stilling. 

Det er dessuten stor utvikling i de EU-rettslige 
reglene i arbeidslivet, som også vil styrke norsk 
arbeidsrett, som juridisk følger med på.



Lønns- og arbeidslivspolitiske mål

Norske lønns- og 
arbeidsvilkår 
Stortinget vedtok den 22. april 2021 den mariti-
me stortingsmeldingen, og med det sendte Stor-
tinget også en klar beskjed til regjeringen om å 
sikre innføringen av krav om norske lønns- og 
arbeidsvilkår i norske farvann. Dessverre inne-
holdt vedtaket ingen klarhet rundt norsk sokkel, 
og kampen for å sikre norske lønns- og arbeids-
vilkår på sokkelen fortsatte.

https://www.dnmf.no/nyhetsarkiv/maritim-stor-
tingsmelding-vedtatt-i-stortinget-article761-28.
html 



Organisasjonspolitiske mål

Måldokumentet:  
• Dnmf skal stå for profesjonali-
tet og pålitelighet  
• Dnmf skal driftes i alle ledd i 
tråd med GDPR forskriften  
• Dnmf skal være medlemsstyrt 
og transparent  
• Dnmf skal være det naturlige 
førstevalget ved valg av fagforening 
for maskin- og elektrooffiserer og an-
dre yrkesgrupper innenfor forbundets 
målgrupper

En viktig del av jobben til områdeansvarlige i 
Dnmf er å besøke medlemmene på arbeids-
plassene, til sjøs og på land. Under koronapan-
demien har disse besøkene vært begrensede 
i omfang. Det ble gjennomført noen fysiske 
besøk, men i tillegg ble flere digitale besøk 
gjennomført. De områdeansvarlige inviterte til 
digitale besøk, og flere arbeidsplasser har be-
nyttet anledningen.

Skips- og virksomhetsbesøk



Organisasjonspolitiske mål

IKT-prosjektet  
Satsingen på nye IKT-systemer startet i 2019, 
og ble i all hovedsak implementert i løpet av 
2020. I 2021 har sytemene fått muligheten til å 
bli testet under vanlig drift. Barnesykdommer og 
tilpasninger blir nå tatt løpende. Tilpasninger og 
ny funksjonalitet er noe som er en del av et stort 
system som det forbundet har investert i. For-
bundet skal ha tidstilpassede løsninger, slik at 
medlemmene kan tilbys den beste tjenesten. 
Forbundet har med storsatsingen i 2019-2020 
fått på plass et såkalt CRM-system som består 
av flere viktige baser, som er sydd sammen, 
slik at informasjonen kan utnyttes best mulig 
og mest mulig effektivt. I det nye systemet har 
forbundet en medlemsbase, der blant annet all 
informasjon om medlemmene, arbeidsgivere 
og tariffavtaler ligger. Her er også et område for 
saksbehandlerne, der alt av saker ligger trygt, 
og der GDPR-kravene følges. I tillegg er økono-
misystemet byttet ut, og nå har vi all fakturering 
av medlemmene i det nye CRM-systemet, i 
tillegg til et mindre regnskapsprogram som tar 
seg av andre fakturaer og regnskap. 
Det nye systemet gir også medlemmene en ny 
Min side. Den har betydelig flere muligheter enn 
den gamle. Min side brukes ikke kun til informa-

Informasjon og kommunikasjon
sjon for den enkelte, men tillitsvalgte får også 
oversikt over de medlemmene som de er tillits-
valgte for.

Nettsidene 
Dnmf fikk nye nettsider i september 2020. Plan-
leggingen av dem gikk parallelt med CRM-pro-
sjektet, og inngangen til Min side går via nettsi-
den, www.dnmf.no.  
De nye nettsidene har alle muligheter som en 
moderne nettside har, og den vil bli utviklet og 
tilpasset fortløpende fremover. 
På nettsidene legges ut nyheter fra forbundet, 
og informasjon som er viktig at medlemmene 
kan få tak i, som tariffavtaler, medlemstilbud og 
lignende. 
I 2021 startet arbeidet med å utvikle en egen 
nettside for DSO-området. Dette prosjektet 
gjennomføres i samarbeid med Norsk Sjøof-
fisersforbund.Nettsiden skal være ferdig før 
tariffforhandlingene i 2022.

Sosiale medier 
Facebook blir brukt daglig, og det legges ut nytt 
fra forbundet, nyhetssaker av interesse for med-

lemmene og allmenheten og annen informasjon 
som vurderes av interesse for medlemmene. 
Dnmf bruker også Instagram til å informere om 
aktivitet i forbundet. 
Forbundet har også en youtube-kanal, der Dn-
mf-filmene ligger – i tillegg til Vimeo. 
I tillegg har forbundet en LinkedIn- og en twitter-
konto. 

Nyhetsbrevet 
Nyhetsbrevet kom ukentlig, med unntak av 
feriemåneden juli. Dette er et tilbud til alle med-
lemmene.

Maritim Logg 
Maritim Logg er et fagblad for medlemmer av 
Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømanns-
forbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Bladet 
har et opplag på 30.000 med ti utgivelser i året. 
Sideantallet har i 2021 vært på 56. Maritim Logg 
er medlem i Den Norske Fagpresses Forening 
og følger Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør 
for papirutgaven av Maritim Logg er fra Sjøoffi-
sersforbundet, og fagredaktører er fra Dnmf og 
NSF, til sammen tre ansatte. 
Innhold på fellessider skal i størst mulig grad 
gjenspeile det som Dnmf, NSF og NSOF anser 
som sine viktigste felles kampsaker. 
Særsidene ligger fast på ti sider for hvert for-
bund. Ved utvidelse at antall sider kommer det 
fellessidene til gode. (Ved behov kan det enkel-
te forbund utgi egne bilag/vedlegg).

GDPR  
Det er i 2021 ført kontroll med GDPR-arbeidet, 
som har fulgt samme mønster som i 2019 og 
2020, da det bel utarbeidet skjemaer og kon-
trollrutiner for de tillitsvalgte og for de ansatte i 
administrasjonen. 
Samtlige tillitsvalgte har blitt minnet om at de 
rullerende GDPR-skjemaene skal benyttes til 
det daglige arbeidet med å verne om og reduse-
re omfanget av personopplysninger som smales 
inn i følgende sammenhenger: 
• Ved bistand til enkeltmedlemmer i saker 
overfor arbeidsgivere 
• Ved lokale lønnsforhandlinger 
• Ved medbestemmelse ved ansettelser

Det er utarbeidet standard databehandleravtale 
for leverandører, og dette er tatt i bruk av admi-
nistrasjonen. 
Det er utarbeidet standard databehandleravtaler 
for maskinistforeninger, og dette er tatt i bruk av 
administrasjonen.



Dnmf’s medlemmer og deres famille kan til-
bys hjelp og bistand både individuelt, gjennom 
sentrale og lokale kollektive saker, samt kan dra 
nytte av flere medlems-fordeler via våre samar-
beidspartnere.

- Dnmf tilbyr også medlemmer og deres 
familie 24/7 beredskapstelefon (+47 414 41 
818/ 913 21 563) dette samt rådgivningspunk-
ter om en uønsket hendelse skulle oppstå er 
opplyst om i våre sosiale medier og trykket på 
medlemskortet. I tillegg har Dnmf inngått avtale 
med Sjø-mannskirkens 24/ 7 beredskapsstyrke 
(+47 951 19 181) som kan bistå medlemmer 
eller deres pårørende i uønskede situasjoner, 
både på land og hav. Dnmf har også tilsvaren-
de avtaler med Nautilus 24/7 og ITF Seafarers 
Rights som våre medlemmer fritt kan bruke. 

Organisasjonspolitiske mål

- Gode og dyktig tillitsvalgte til stede på 
arbeidsplassen som ivaretar et trygt arbeidsliv. 
- Aktive medlemmer har mulighet til å 
påvirke utformingen av lønns- og arbeids-vil-
kår, lover, regelverksutvikling og helse, miljø og 
sikkerhet – både nasjonalt og internasjonalt. 
- Direkte kontakt til sekretariat med spesi-
alkompetanse. 
- Advokat og juridisk bistand i arbeidsfor-
hold. 
- Privat advokathjelp, med reduserte pri-
ser, med Legal24 AS om privatrettslig bistand. 
- Livsforsikring i medlemskapet på 
120.000 kroner. 
- Kollektiv/tariffert Trygghetsforsikring på 
maritime områder med unntak av Fiskebåt. 
- Kollektive forsikringene tariffert gjennom 
overenskomsten må gås igjennom 
- Forsikringsavtaler med Tryg, både priva-

te og kollektive. 
- Begravelsesstøtte, på kroner 8.000. 
- Streikebidrag ytes ved streik eller 
lockout.

Informasjon 
Dnmf informerer gjennom Min side, nyhetsbrev, 
hjemmesiden, facebook og Maritim Logg.

Øvrige medlemsfordeler 
Gjennom Unio har medlemmene tilgang til flere 
medlemsprodukter. Blant annet rimeligere bil-
leie, feriehus, drivstoffrabatt og banklån. I 2020 
inngikk Unio en ny bankavtale med Nordea 
Direct. En avtale som medlemmene i Dnmf kan 
benytte.

Kursvirksomhet  
 
I 2020 og 2021 har kursene skjedd ved at det 
er lagt ut elektroniske kurs, med foredrag og 
powerpoint-presentasjoner. 
Kursene er tilgjengelige via Dnmfs nettsted for 
medlemmene. Det er følgende kurs: 
• Innsyn hos arbeidsgiver 
• Oppsigelse 
• Permittering 
• Protokollføring 
• Virksomhetsoverdragelse innenriks 
• Bemanningssertifikatet 
• DNMF Organisasjon 
• Hviletid 
• Rengjøring 
• Skip i opplag

Dnmfs medlemsfordeler 



- Forhandlingsutvalgene i Forhandlingssjefsmø-
te   
- Forhandlingsutvalget KS, Spekter, Stat Oslo 
Kommune  
- Sammenslåingsutvalget  
- Samarbeidsforum Maritimt Hus  
- Særaldersgrenseutvalget i Unio  
- Womens Seafarer (ETF)  
- Baltic committe  
- NASCO  
- Scocean  
- Representantskapet i Unio  
- Styret i Unio  
- SNMK - Stiftelsen  
- Pensjonstrygden for sjømenn  
- Maritimt forum  
- Styret i Maritimt Hus  
- European Offshore Task Force Group (EOT-
FG)  
- Nautilus Federation styret  
- Utredningen (Regjeringsbeslutta utred-ningen 
– referansegruppa DNMF og UNIO Wiborg og 
Rein)  
- ITF  
- ETF  
- NTF  
- NMF - Nordiska Maskinbefäls Federationen  
- FIL-NOR Gain  

Organisasjonspolitiske mål

Råd, utvalg, styrer og verv
- Sdir. Fagnemda for sjømenn som er forhy-
ringsnektet av helseomsyn  
- Sdir. Rådet for maritime sertifikater og beman-
ning (RMSB)  
- Sdir. Sakkyndig råd for arbeidstakere til sjøs 
(SAFE)  
- ITF - Seafarer’s Section, Maritime Safety 
Committee  
- ITF - Maritime Safety Committee Steering 
Group  
- ITF - Seafarers’ Section Automation Working 
Group (SSAWG)  
- ITF - Seafarers’ Section Committee  
- ITF - Automation and Digi-talisation working 
group  
- IMO Sub-committee on ship Design and Con-
struc-tion (SDC)  
- IMO Sub-committee on Human element, Trai-
ning and Watchkeeping (HTW) 

- IMO Sub-committee on Ship Systems and 
Equip-ment (SSE)  
- IMO Sub-Committee on Navigation, Communi-
ca-tions and Search and Rescue (NCSR)  
- IMO Sub-Committee on Implementation of 
IMO In-struments (III)  
- IMO Sub-Committee on Navigation, Communi-

cations and Search and Rescue (NCSR)  
- IMO Sub-Committee on Carriage of Cargoes 
and Containers (CCC)  
- IMO Assembly (A)  
- IMO Marine Environment Protection Commit-
tee (MEPC)  
- IMO Maritime Safety Committee (MSC)  
- ILO International Labour Organization (ILO) 
Meeting of the Special Tripartite Committee of 
the MLC, 2006 
- Samarbeid for Sikkerhet, Styringsgruppen 
(SfS)  
- Samarbeid for sikkerhet Forum for Maritime 
Operasjoner (FMO)  
- Regelverksforum – Petroleums direktoratet  
- Sikkerhetsforum – Petroleums direktoratet  
- Rådgivende komité for sertifisering av ISM 
revisorer  
- NOKUT sakkyndig  
- Bemanningsforum (NSF, NSOF, DNMF)  
- Elektrikerforum  
- Stiftelsen Sjømanshjelpen  
- Norsk Forum for Autono-me Skip (NFAS)  
- ETF-ECSA OHS in shipping working group  
- ETF Sectoral Social Dia-logue Committee 
meetings for Maritime Transport 

- Unios arbeidsgruppe for høyere utdanning og 
forskning  
- Webcadet – Referanse-gruppen- Revisjons-
gruppen maskinoffiser  
- Nasjonal kadettordning  
- Utvalg for Høyere Maritim Utdanning - HMU  

- Nasjonalt utvalg tekniske fagskoler - NUTF   
- Sjømannskirken   
- MARUT - maritim utvikling  
- NTF Maritime Transport Section  
- Arbeidsgruppe Regelverk IMO - klasse  
- Arbeidsgruppe på Human Factors  
- CG Carriage of more than 12 Industrial Per-
sonnel on board Vessels engaged on Internatio-
nal Voyages  
- CG Black Carbon Emissions  
- CG Fire Protection  
- CG Requirements for onboard lifting applian-
ces and anchor handling win-ches  
- CG Revision of the Code of safety for diving 
systems  
- CG Safety measures for non-SOLAS ships 
operating in polar waters  
- CG Energy Efficiency Design Index (EEDI)  
- CG Development of Tech-nical Provisions for 
the Safety of Ships using Low-flashpoint Fuels 
(IGF Code CG)  
- CG MASS 
- WG Comprehensive Re-view of the STCW 
Convention and Code  
-WG Increased work relevance in higher educa-
tion - ”Future Engineers Education”  
- WG ETF-ECSA, WESS project  
- WG Human Factors Special Interest Group  
-  WG Reference group for strategy work 
for maritime digital security  
- Partssammensatt maritimt utvalg – NFD  
- GodsallianseFiskebåt: utvalg for å drøfte pen-
sjonsordningen i havfiskeflåten. 



Dnmf avgir skriftlige innspill og svar hvert år 
i forbindelse med høringer som omfatter våre 
medlemmers interesser. I tillegg avgir vår Ho-
vedorganisasjon Unio en rekke høringssvar på 
våre og medlemmenes vegne.

I 2021 avga Dnmf følgende innspill og svar: 
* Høringssvar til departementet om portforbud 
* Faglige grunnlagsinnspill for havforvaltningsplane-
ne 
* Forslag til ny forskrift om organisering, bemanning 
og utrusting av brann- og redningsvesen og nødmel-
desentralene  
* Grønnere og smartere – morgendagens maritime 
næring  
* Endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse 
for yrkesdykking og losing) 
* Nytt direktiv om minstekrav til sjøfolks opplæ-
ringsnivå 
* Forskrift om plikt til å fratre ved aldersgrense 
* Muntlig høring i Stortingets arbeids og sosialkomi-
te om fjerning av plikten til å fratre ved særalders-
grense 
* Det norske maskinistforbunds skriftlige innspill til 

dokument 8 138 S (2020-2021) - Næringskomiteens 
behandling av representantforslag om å sikre norske 
lønns- og arbeidsvilkår på cruise i norske farvann 
* Endring i helseforskriften § 4 som følge av EU-di-
rektiv 2019/1159 om endring av 2008/106/EF og 
oppheving av 2005/45/EF 
* Nou 2021:4 Norge mot 2025 - høringssvar fra 
Dnmf  
* Innspill til rapporten fra Partsammensatt Maritimt 
utvalg 
* NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koro-
napandemien – Det norske maskinistforbund 
* Forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser 
fra folketrygden og offentlige- og private tjeneste-
pensjoner 
* Endringer i smittevernloven  
* Oppfølgning av Stortingets behandling av kvote-
meldingen – en mer fleksibel pliktordning  
* NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens 
arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virk-
somhetsorganisering  
* Høringssvar fra Det norske maskinistforbunds ved-
rørende Meld. St. 1 (2021–2022) Nasjonalbudsjettet 
2022

Høringer og innspill

Organisasjonspolitiske mål
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* Koronapandemien 
* Høringssvar Unio NOU 2021: 4 - Norge mot 2025  
* Høringssvar - Jobbfradrag for unge

* Felles høringssvar til ASD fra LO-kommune, 
LO-stat, Unio, Akademikerne, YS om regulering av 
alderspensjon i 2021 
* Pensjon fra første krone og første dag 
* Innspill – forskrift om plikt til å fratre ved alders-
grense

Innspill til revidert nasjonalbudsjett  
* Innspill om digitalisering og automatisering i fer-
jedriften 
* Endring i helseforskriften § 4 som følge av EUdi-
rektiv 2019/1159 om endring av 2008/106/EF 
* EU-Kommisjonens forslag til regelverk om fremme 
av alternativt drivstoff i skipsfarten (FuelEUMaritime)

IMO Korrespondanse Grupper  
Dette er høringer med skriftlig innspill på vedlikehold 
og utvikling av internasjonalt regelverk som medfø-
rer hyppige møter med ITF og SDir.  
* Safety measures for non-SOLAS ships operating 
in polar waters 
* Carriage of more than 12 Industrial Personnel on 
board Vessels engaged on International Voyages 
* Black Carbon Emissions 
* Fire Protection 
* Onboard Lifting Appliances and Anchor Handling 
Winches 
* Revision of the Code of safety for diving systems 
* Energy Efficiency Design Index (EEDI) 
* Development of Technical Provisions for the Safety 
of Ships using Low-flashpoint Fuels (IGF Code CG) 
* Comprehensive Review of the STCW Convention 
and Code 
* Fuel Oil Safety 
* Ballast water

Unio 
* Høringssvar på Høring – NOU 2021 6 Myndighete-
nes håndtering av 



Organisasjonspolitiske mål

2021 var et mellomoppgjørs år. Et mellom-
oppgjør er forhandlinger om lønnsregulerin-
ger med rett til å bruke streik eller lockout 
for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. 
I mellomoppgjøret forhandles det kun om 
lønnsregulering, i motsetning til i hovedopp-
gjør hvor man forhandler om både lønnsre-
gulering og regulering av alle andre bestem-
melser i tariffavtalene.

Ved hovedoppgjørene blir partene enige om at 
man før utløp av første avtaleår skal forhandle 
om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. 
Disse lønnsreguleringene skal ta hensyn til pris- 
og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den 
økonomiske situasjonen og utsiktene for det 
andre avtaleåret. 
I Norge har det vært vanlig siden 1960-årene 
å ha hovedoppgjør hvert partallsår og mellom-
oppgjør hvert oddetallsår. Det skal være hoved-
oppgjør 2020, 2022, og mellomoppgjør 2019 og 
2021. 

Lønnsoppgjøret 2021

Mellomoppgjøret 2021 kom vi til enighet i enkel-
te tariffområder mens vi på andre områder brøt 
forhandlingen og fant løsning i mekling sett inn. 
Vi streiket på flere områder sett inn og havnet i 
tvungen lønnsnemd sett inn. Skriv litt om lønn-
snemda og våre resultat

Resultatene av mellomoppgjøret var som følger: 
 
NHO: 
NHO Sjøfart: Dette tariffområdet har sentrale og 
lokaleforhandlinger. Våre grupper fikk i gjen-
nomsnitt 3.19 % i rent tillegg. 

Sjømat Norge: 
Generelt tillegg til alle 2,96% 

Hurtigbåtforbundet: 
2,55 i generelt tillegg til alle. Samt 0,65 i AFP.

Stat: 
Havforskningen -   1,25 % + generelt  tillegg kr. 
6000.- + Ansvarstillegg kr. 5000.-

Kystverket  2.84 %

Oslo Kommune: 
Rammen var på 3,5% , 2.8 % = generelt til-
legg + glidning. Det gis et prosentvis tillegg på 
lønnstabellen på 3,45 % prosent, minimum kr. 
16.500 med virkning fra 1. mai 2021. 

Spekter: 2,82 %

Samfunnsbedriftene: 2,7 %

Kystrederiene: 
Generelt 2,96% samt 0,04 AFP 

Fiskebåt: 5% på alle krone beløp.



NOR: Etter mekling ble resultatet 3% generelt 
tillegg til alle og 2 % på Nor registrerte ferger i 
Nor og Østensjøfart

NIS: Generelt tillegg til alle på 3%. Alle over-
enskomstens kronetillegg inklusive kostpenger 
økes med samme prosentsats. De med indivi-
duelt avtalt lønn vil få minimum samme %-vise 
økning.

DSO: Etter mekling ble resultatet 2,7% generelt 
tillegg for alle min 24 500 som legges på lønns 
matrisen linje 2.

Kystruteavtalen: 2% generelt tillegg for alle.



Forbundet er inndelt i seks næ-
ringsområder, som utgjør valg-
kretsen og sikrer medlemmene 
på tariffområdene representasjon 
på landsmøtet, kontrollkomite, 
valgkomite og forbundsstyret.  
Næringsområdestyrene har fun-
gert siden januar 2020, og har nå 
knappe to års erfaring med den 
nye organiseringen.  
Leder og vara til nærings-
områdestyrene blir valgt på 
landsmøtet. De er også valgt 
inn i forbundsstyret. De andre 
medlemmene i næringsområ-
destyrene blir valgt direkte av 
medlemmene innen hvert av 
næringsområdene. 
Næringsområdestyrene har siten 
de startet opp arbeidet fått en 
egen veileder for arbeidet. Sty-
rene har også sitt eget område 
i styringsportalen Admincontroll, 
der de kan lagre sine dokumen-
ter og samle jobben sin. 
Næringsområdestyrene velger 
også kvinne- og ungdomskon-
takter. 

Næringsområdene

Harald Årebrot Vaka har 
gått bort
Æresmedlem i Det norske maskinistforbund Harald 
Årebrot Vaka døde etter en tids sykdom, mandag 27. 
september 2021, 71 år gammel.Harald Årebrot har 
gjennom hele sitt yrkesaktive liv vært aktivt medlem i 
Det norske maskinistforbund gjennom Haugesund og 
Stavanger Maskinistforening, forbundsstyre, kontroll-
komiteen og en rekke organisasjonsutvalg. Han ble 
utnevnt til æresmedlem på landsmøtet i Trondheim i 
2019. 
 Dnmf lyser fred over hans minne. 
 Jarl Gunnar Faksvåg, forbundsleder

Organisasjonspolitiske mål

Jarl Gunnar Faksvåg, 
forbundsleder. 
Maskinsjef i Fjord 1 
NHO Sjøfart og Hurtigbåt

Per Arne Andreassen, 
nestleder. 
Målselv kommune 
KS, Brann, KS Bedrift, 
Stat og Oslo kommune

Jimmy Andre Norheim, 
forbundsstyremedlem 
og leder for næringsom-
rådet NOR   utenriks og 
Nordisk NIS   
Maskinsjef i Helix Offs-
hore Service 

Andreas Bakken, 
forbundsstyremedlem 
og leder for næringsom-
rådet NOR   utenriks og 
Nordisk NIS    
Maskinsjef i  Hurtigruten 
Sjø

Julie S. Bøe, forbunds-
styremedlem og leder for 
næringsområdet NHO 
Sjøfart og Hurtigbåt. 
Maskinsjef i Bastø Fosen 
 

Roger Skåtøy, forbunds-
styremedlem og leder for 
næringsområdet DSO og 
øvrige land. 
Maskinsjef i Deep Sea 
Management

Jan B. Hartvigsen, 
forbundsstyremedlem og 
leder for næringsområ-
det Sjømat/fisk/pelagisk/
Kystrederiene. 
Maskinsjef i Nordland 
Havfiske

Cathrine Langlete, 
forbundsstyremedlem og 
leder for næringsområ-
det Spekter Energi. 
Fagarbeider ved St. 
Olavs Hospital

Lasse Westby, 
forbundsstyremedlem 
og leder for nærings-
området KS Brann, KS 
Bedrift, Stat og Oslo 
kommune. 
Brannkonstabel i Ber-
gen Brann

Forbundsstyret 2019-2022
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