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«Jeg representerer de norske sjømannsorganisasjonene i Norge bestående av 

Det norske maskinistforbund, Norsk sjøoffisersforbund og Norsk 

sjømannsforbund. Til sammen utgjør vi ca. 30 000 medlemmer og den samlede 

maritime, sjøbaserte kompetansen i Norge. 

Vi tar til orde for: 

1. Heving og fjerning av taket i nettolønnsordningen, en ordning som ihht til 

forskriften er ment å sikre norske sjøfolks konkurranseevne og sikre 

Norge erfaringsbasert maritim kompetanse. Dagens nettolønnsordning 

er fremdeles ikke konkurransedyktig når en for eksempel sammenligner 

seg med Danmark og Sverige. 

2. Utredning av muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på 

norsk sokkel, som flertallet i Fartsområdeutvalget gikk inn for. 

3. At midlertidige tiltak vurderes innenfor rammen av dagens 

nettolønnsordning. Den pågående krisen offshore har skapt et 

mulighetsrom, og vi tar til orde for at de frie midlene i ordningen blir 

benyttet til å gjøre de gjenværende sjøfolkene og den gjenværende 

kompetansen konkurransedyktig 

 

Vi tar mål av oss å ha en av verdens beste utdanninger, opplæring og erfaring 

fra en av verdens mest moderne og høyteknologiske flåter. Norske sjøfolk har 
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kompetanse i verdensklasse, som må sikres og utvikles ved gode 

utdanningsinstitusjoner og ved opplæringstillinger og lærlingeplasser. 

 

Det er krevende tider.  Særskilt krevende blir det for norske sjøfolk som jobber 

på norsk sokkel. I tillegg til lav oljepris og synkende og lav aktivitet på norsk og 

utenlandske sokler, konkurrerer våre medlemmer med arbeidstakere fra land 

som har lønninger og arbeidsbestemmelser fjernt fra norske standarder, som 

eneste gruppe på norsk sokkel.  

Vi ber ikke om særordninger. Det er verdt å merke seg at flertallet av de i dag 

som arbeider på norsk sokkel, har krav til norske lønns- og arbeidsvilkår.  

Sjøfolkene er unntaket. Dette er sterkt konkurransevridende, og vi vil derfor her 

fokusere på at det må være like konkurransevilkår. Dette oppnås ved også å 

regulere arbeidsmarkedet på norsk sokkel gjennom å stille krav til norske lønns- 

og arbeidsvilkår. 

Dette er ikke proteksjonisme.  Vi ønsker arbeidstakere fra hele verden 

velkommen til å arbeide på norsk sokkel og bidra med sin kompetanse, men på 

norske lønns og arbeidsvilkår, slik at også norske sjøfolk eller sjøfolk bosatt i 

Norge skal kunne konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel og samtidig 

bo og leve i Norge. 
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Det er etter vår oppfatning at Norge som sokkelstat har adgang til dette, og vi 

får støtte av en utredning foretatt ved norsk institutt for sjørett. Jeg vil gjøre 

dere oppmerksom på at andre sokkelstater som USA, Brasil og Australia har 

gjennomført meget mer ytterliggående reguleringer enn det vi foreslå og har så 

langt ikke mottatt protester verken fra Norge, den Norske regjering eller andre 

land med påstand om at dette er ulovlig. Utredningen fra institutt for sjørett 

sier også at EØS-retten ikke ser ut til å være et hinder her. 

Aldri har Norge vært en større sjøfartsnasjon enn nå, men aldri har det vært 

færre norske sjøfolk. Dette er problematisk. 7 av 10 norske sjøfolk som går i 

land bruker sin maritime kompetanse i den landbaserte maritime næringen som 

verft og leverandørindustrien mm., en kompetanse næringen selv sier er helt 

avgjørende for deres konkurransekraft, innovasjons- og omstillingsevne.  

I omstillingen til et næringsliv etter oljen vil vår kompetanse kunne være 

avgjørende. Også etter oljen vil det være maritim aktivitet på sokkelen som for 

eksempel vindkraft, bølgekraftfartøy, gruvedrift og mineralutvinning på 

havbunnen, tang- og tarefarming, havbruk osv. Da er det viktig å sørge for at 

dette arbeidsmarkedet er tilgjengelig for norske arbeidstakere.  

 

Vi stiller dere i dag derfor følgende helt grunnleggende spørsmål: Skal 

fellesskapets ressurser på norsk sokkel i fremtiden høstes ved sosial dumping 
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der norske arbeidstakere blir stilt utenfor arbeidsmarkedet? Skal norske 

arbeidstakere ikke kunne konkurrere om arbeidsplassene på norsk sokkel i 

dag og i fremtiden?»  

 

På vegne av sjømannsorganisasjonene 

Hege-Merethe Bengtsson 

Generalsekretær i DNMF 

 

 

 

 

  


