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Høring - Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk 

sokkel 

Nærings- og fiskeridepartementet legger med dette frem et forslag til lov om norske lønns- og 

arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget innebærer at skip i norsk 

innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone 

underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. 

Det fremgår av Hurdalsplattformen at regjeringen vil innføre et krav om norske lønns- og 

arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, herunder for offshoreflåten. 

Departementets primære målsetning er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske 

farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønns- og arbeidsvilkår. Med 

norske lønns- og arbeidsvilkår menes lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår som 

gjelder for norske arbeidstakere på NOR-skip som utfører samme type virksomhet. Et krav om norske 

lønns- og arbeidsvilkår vil beskytte arbeidstakerne, hindre sosial dumping og motvirke 

lavlønnskonkurranse. Dette vil bidra til en rettferdig konkurransesituasjon i norsk innenriksfart og 

skipsfart på norsk sokkel, og være en viktig forutsetning for å lykkes med rekruttering og 

sysselsetting. 

Departementets forslag i dette høringsnotatet bygger på anbefalingene til det partssammensatte 

maritime utvalget («Holmefjordutvalget»), og har videre til hensikt å følge opp Stortingets 

anmodningsvedtak 834-837 (2020-2021). 

  

Industri Energi mener også at saken om flerbruksfartøy er en del av bakgrunnen som må tas med i 

vurderingen av aktuelt høringsforslag: 
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 Mai 2017 ble det fremmet dok.8 forslag om innføring av arbeidsmiljøloven for oljearbeidere 

på flerbruksfartøy. Forslaget ble avvist i kjølvannet av at daværende statsråd Hauglie 

inviterte partene til et partssammensatt arbeid med siktemål å oppnå en mer felles 

virkelighetsforståelse, som et utgangspunkt for en videre drøfting.  

 Meld. St. 12 (2017–2018). Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, viste til 

samme partsarbeid. Videre viste meldingen til Stortingets anmodningsvedtak nr. 1101 

(2016–2017) hvor regjeringen ble bedt om å utrede mulighetene for å stille krav om norske 

lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen sorterte under 

næringsministeren. 

 Meld. St. 10 (2020–2021) Grønnere og smartere – Morgendagens maritime næring, omtalte 

ikke flerbruksfartøy. 

 Regjeringen oppnevnte høsten 2020 et partssammensatt maritimt utvalg som skulle vurdere 

tiltak for å styrke norsk maritim kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft. 19. mars 

2021 ble rapporten overlevert næringsminister Iselin Nybø. Ingen ting nevnes om 

flerbruksfartøy, hms, knapt nok fartøy. 

 Det ble opplyst i budsjettproposisjonen at Arbeids- og sosialdepartementet ville vurdere 

problemstillingene rundt flerbruksfartøy på sokkelen i lys av utvalgets vurderinger. 

  

Høringsforslaget dekker spørsmål rundt lønns- og arbeidsvilkår. Det er imidlertid noe varierende og 

uklart i hvilken grad helse, miljø og sikkerhet (hms) er en del av dette. Høringsnotatet har inkludert 

hms som del av lønns- og arbeidsvilkår, men har konkludert det som værende tilstrekkelig dekket og 

potensielt i konflikt med økonomiske hensyn. Samtidig som notatet har konkludert med at det kan 

være betydelige forskjeller mellom det som kreves av norsk rett og det som kreves av en annen 

flaggstats rett. Arbeidsmiljøloven er ikke diskutert. Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på 

skip mm. inneholder altså ingen endring på hms området. 

Flerbruksfartøy er ikke nevnt på noe tidspunkt i høringsnotatet. 

De rapporter og utredninger som høringsnotatet støtter seg til, behandler i liten og ingen grad 

problemstillinger knyttet til flerbruksfartøy. 

Industri Energi konkluderer med at forslaget er mangelfullt. Nytt forslag må utarbeides for i 

tilstrekkelig grad å dekke og redegjøre for de påpekte mangler. 

 

 

Med hilsen 

 

Frode Alfheim       Geir Seljeseth 

Forbundsleder       Leder Samfunnspolitisk Avdeling 
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