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Høring - Tilbakemelding på forslag til lov om norske lønns- og 
arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel 
 
 
Arbeidstilsynet viser til brev av 30. mai 2022 om høring av forslag til lov om norske lønns- og 
arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Vi har følgende tilbakemelding på forslaget; 
 
Arbeidstilsynet er på et generelt grunnlag og ut ifra formålet med forslaget, positive til at skip i norsk 
innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone 
underlegges krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Vår erfaring er at lovkrav om norske lønns- og 
arbeidsvilkår kan være et viktig og nyttig virkemiddel for å motvirke sosial dumping. 
 
Forslaget til innføring av påseplikt for rettighetshaver og operatør for å sørge for at arbeidstakere får 
norske lønns- og arbeidsvilkår, synes som en god løsning for å sikre etterlevelse av regelverket. 
 
Det er i høringsnotatet foreslått flere alternativer hva gjelder tilsynsgjennomføring. Som tredje 
alternativ skisseres at Sjøfartsdirektoratet tillegges tilsynsmyndighet etter loven, men at det inngås en 
samarbeidsavtale med enten Petroleumstilsynet eller Arbeidstilsynet om gjennomføringen av tilsynet. 
Etter Arbeidstilsynets vurdering fremstår samarbeidsavtale med Petroleumstilsynet som den 
foretrukne løsningen, dersom det tredje alternativet blir vedtatt.  
 
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller svare på dette brevet. Oppgi 
referansenummer 2022/26358. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/post. 
 
Med hilsen 
Arbeidstilsynet 
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seksjonsleder 
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