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Høringsinnspill om «Forslag til lov om norske lønns- og 
arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel» 
 

Treindustrien vil med dette gi innspill til høringen om «Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i 
norske farvann og på norsk sokkel». 

Departementets primære målsetning med lovforslaget er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske 
farvann og på norsk sokkel. Etter departementets vurdering vil dette målet best kunne oppnås ved at det 
innføres et generelt krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.  

Treindustrien vil avgrense sitt høringsinnspill til å omhandle betydningen lovforslaget har i forhold til 
Regjeringens øvrige målsetninger om økt videreforedling av råvarer i Norge.  

Vi er enige med departementet i at forslaget kan føre til en konkurransevridning. Dette viser at departementet er 
innforstått med at forslaget kan føre til negative sysselsettingsmessige konsekvenser. 

Bedriftene i treindustrien spiller en nøkkelrolle i skog- og treindustrien, og som leverandører til byggenæringen. 
Alle ledd i verdikjeden skog- og trenæringen er gjensidig avhengige av hverandre. Svekkes lønnsomhet og 
konkurranseevne i ett ledd, får det direkte konsekvenser for økonomisk bærekraft i andre ledd. Sidestrømmer fra 
skog- og treindustri er i tillegg avgjørende for andre sektorer slik som transport, prosessindustri og treforedlings-
industri for at disse skal nå sine mål.  

Treindustrien har bedrifter langs kysten som er avhengige av transport med skip for råvarer som tømmer og for 
flis som biprodukt. Lovforslaget vil medføre økte transportkostnader, indirekte. Effekten av lovforslaget vil være 
konkurransevridning som medfører risiko for økt eksport av råvarer på bekostning av økt videreforedling av 
naturressurser i Norge.   

Treindustrien er opptatt av at ansatte i alle sammenhenger er en del av et rettferdig og anstendig arbeidsliv.  

I Hurdalsplattformen er hovedmålsetninger å få flere i jobb, skape aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte 
klimagassutslippene med 55 prosent. Disse fire målene skal nås gjennom en aktiv og fremtidsrettet 
næringspolitikk, heter det i regjeringserklæringen. For å få til dette skal det sikres størst mulig grad av 
videreforedling av naturressurser i Norge for å gi merverdier til samfunnet gjennom lengre verdikjeder, flere 
sysselsatte og større eksportinntekter. Det er også et mål å bidra til industriell satsing basert på utnyttelse og 
foredling av grønne, norske råvarer og fornybart karbon. Trebasert industri er i gang med store investeringer for 
å bidra til å nå disse målsettingene.  

Treindustrien vil understreke viktigheten av at det gjennomføres kompenserende tiltak for å demme opp for 
svekket konkurranseevne som følge av lovforslaget, slik at målet om økt videreforedling av råvarer i Norge ikke 
undergraves.  
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