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Norsk Sjøoffisersforbund 



Maritim aktivitet – uten sosial dumping 

Norge er verdens fremste havnasjon. I møtet med, og i mestringen av havet, har Norge utviklet 
kompetanse og næringer som i dag er i verdensklasse. Sjømatnæringen, skipsfart, og offshore 
olje- og gassvirksomhet sysselsetter hundretusenvis av nordmenn og bidrar med en 
verdiskaping som gjør det mulig å ha et av verdens høyeste velferdsnivå. Norge skiller seg fra 
de fleste andre land ved at vi har en vesentlig del av verdiskaping og sysselsetting i havrelatert 
næringsliv. 

 
Realisering av fremtidig verdiskaping i havrommet enten det gjeldet mat, energi eller 
mineraler krever en aktiv og fremoverlent politikk. Skipsfarten er en av Norges eldste næringer 
i havrommet. Den er utsatt for en sterkt internasjonal konkurranse. Konkurransen tvinger 
mange rederier til å ta valget mellom å tape i konkurransen eller å flagge ut skipene og skifte 
ut det norske mannskapet. Vi ser stadig at norske rederier flagger ut sine skip eller skifter til 
det norske internasjonale registeret. Formålet med flaggbytte er å redusere 
mannskapskostnadene. 

 
På land er det gjennomført tiltak for å sikre en lønn som gjør det mulig å leve i Norge. Et 
lønnsnivå langt under gjeldende tariffavtaler kalles sosial dumping. På havet er det fritt frem 
for norske og utenlandske rederier å operere med lønnsnivå som er tilpasset levekårene i helt 
andre verdensdeler. Dette gjelder selv om skipet hovedsakelig opererer i norske farvann. 

 
En aktiv satsing på havrommet er avhengig av at vi beholder og utvikler kompetansen som den 
maritime næringen representerer. Kompetansen til norske sjøfolk er en del av fundamentet for 
utviklingen i den maritime næringen. All aktivitet i havrommet vil være avhengig av at vi 
utvikler og drifter skip som skal utføre eksisterende og nye oppgaver. LO vil ha en verdiskaping 
i havrommet som baserer seg på norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi må sørge for at sjøfolk med 
bosted i Norge kan velge en arbeidsplass til havs. Vi må hindre en situasjon der det er en 
valgmulighet å skifte til lønnsnivå og arbeidsbetingelser fra andre verdensdeler. 

 
I offentlige innkjøp må det stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i all transport i Norge 
som er knyttet opp til prosjekter.  
 
Det må utredes om det gjennom tildeling av lisensene kan kreves norske lønns- og arbeidsvilkår 
for skipstjenester på norsk sokkel. 

 
Norske redere kontrollerer en stor handelsflåte. Den er de siste 40 årene i stor grad flagget 
med bekvemmelighetsflagg. Antallet norske sjøfolk er i sterk tilbakegang i handelsflåten. 
En varig erkjennelse av betydningen av en stor norsk handelsflåte vil være avhengig av at 
denne næringsvirksomheten skaper verdier og arbeidsplasser for landet. Det er godt 
dokumentert at den kompetansen sjøfolk opparbeider på havet har betydning for 
utstyrsleverandørene i den maritime sektoren. 

 
Vi må ha ordninger som bidrar til at også norske sjøfolk kan ha en jobb på verdenshavene og 
høste erfaringsbasert kompetanse. 

 
Vedtatt enstemmig på LO-kongressen, 8.–12. mai 2017  



Misjon, visjon og verdier 
 
 

Visjon  
 
En lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens hav.  

 

Misjon  
 
Norsk Sjøoffisersforbund skal ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og deres interesser i 
sosiale, faglige og næringspolitiske spørsmål.  
 
Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide nasjonalt og internasjonalt for å bedre sjøfolks betingelser.  
 
Medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund skal gi økt trygghet gjennom kollektive forsikringer og andre 
faglige og økonomiske fordeler.  

 

Verdier  

Norsk Sjøoffisersforbund skal være en fremtidsrettet, tilgjengelig, åpen og demokratisk organisasjon. 
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Forbundet inn i fremtiden 

 

Gjennom hele sin historie har Norge vært en sjøfartsnasjon, og i lange perioder en maritim stormakt. 

Norske sjøfolk har siden vikingtiden lagt ut på lange seilaser, utforsket verden rundt oss og bygd opp 

en kunnskap og kompetanse i verdensklasse som hele den norske maritime og marine klyngen nyter 

godt av i dag.  

Det er også på og i havet en vesentlig del av den fremtidige verdiskapningen til nasjonen vil foregå. Vi 

vil fortsatt leve av de enorme olje- og gassressursene våre, ressurser som allerede har bygd opp en 

enestående velferd, men vi vil samtidig se fremover. Vi skal leve av bærekraftige sjømatnæringer, 

innovasjon og utvikling i verdensklasse, og nye grønne industrieventyr.  

Det er uante muligheter i havet, både lokalt og globalt. Muligheter som kan skape verdier og 

sysselsetting i stor skala, og Norge er i en posisjon til å bli verdensledende innen både etablerte og nye 

næringer. Posisjonen har vi fått gjennom den maritime klyngen, og dens evne til å samarbeide på tvers 

av segmenter. Både arbeidstakere, arbeidsgivere, kunnskapsmiljøer og myndigheter har gjennom 

historien bygget en robust næring i fellesskap. Man har hele tiden anerkjent den gjensidige 

avhengigheten av hverandre for å gjøre næringen så sterk og fremtidsrettet som mulig. Dette har ført 

til en næring som står sterkt både nasjonalt og internasjonalt, og er rustet for fremtiden.  

En satsing på havet er avgjørende dersom man vil vinne klimakampen og nå flere FNs bærekraftmål. 

Reduksjon av klimagassutslipp gjennom ny og grønn skipsfartsteknologi, økt tilgang til mat ved en 

utvidelse av sjømatsnæringen og en reell innsats for reduksjon av plast i havet vil kunne muliggjøres 

gjennom norske teknologier og industrier.  

Sentralt i all fremtidsoptimismen står de norske sjøfolkene og deres kompetanse. Alle parter i den 

maritime klyngen, det være seg rederinæringen, verftsindustrien, teknologiutviklere eller 

utstyrsleverandører er avhengig av en slik kompetanse. Og de er avhengig av at denne kompetansen 

fortsatt er i verdensklasse. 

Skal vi klare å oppnå dette, må Norsk Sjøoffisersforbund være landets viktigste bidragsyter for å 

opprettholde statusen, tryggheten og godene norske sjøfolk fortjener. Vi må sørge for at du som 

medlem føler deg ivaretatt, både gjennom politisk arbeid, men også med god lønn og gode betingelser. 

Vi må klare å dokumentere norske sjøfolks betydning for det norske samfunnet, og at denne 

betydningen skal være godt kjent.  

Og vi må være her for deg.  

Som vår visjon sier, må vi sørge for en lys fremtid og en trygg hverdag for norske sjøfolk på alle verdens 

hav. 

 

 

 

Hans Sande,  

Administrerende direktør 



Lønns- og arbeidsvilkår 

 

Gode lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann, på norsk sokkel og på 

norske skip, er avgjørende for å opprettholde rekruttering og sikre en 

verdensledende norsk maritim kompetanse 

 

NORSKE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR I NORSK FARVANN 
Norge har en lang historie som stolt sjøfartsnasjon. Vi har i århundrer levd av og med havet, og det er 

der en stor del av landets verdiskapning vil skje i fremtiden. For at vi skal kunne delta både i den 

nasjonale, men også den globale verdiskapningen, trenger vi god norsk kompetanse i hele verdikjeden.  

Et levende samfunn bygger på at arbeidstakerne har en lønn det er mulig å leve for og som bidrar til 

samfunnet blant annet gjennom skatter og avgifter. I arbeidsmarkedet på land er erkjennelsen at sosial 

dumping undergraver viktige verdier i det norske samfunnet. Denne erkjennelsen er det naturlig å 

videreføre til den nasjonale sjøfarten. Som sjøfartsnasjon, og et land som i lang tid har bygget opp 

under et rettferdig arbeidsmarked der alle parter skal være representert og ivaretatt, kan vi ikke være 

bekjent med at gode regelverk og intensjoner stopper på land.  

To uavhengige norske utredninger har nå konkludert med at det er mulig å innføre norske lønns- og 

arbeidsvilkår i norske farvann og i norsk økonomisk sone. Vi må allikevel erkjenne at det vil være en 

prosess rundt innføringen som kan være utfordrende for rederiene. Det er derfor viktig at partene i 

arbeidslivet, i samarbeid med myndighetene, i fellesskap setter seg ned og legger noen klare 

retningslinjer på hvordan innføringen best kan gjennomføres til glede for alle parter.  

Hovedgrunnen for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår er å styrke norske sjøfolks konkurransekraft 

på egen sokkel og i eget farvann. Dette må til for å tilfredsstille det overordnede behovet i maritim 

næring for god tilgang på erfaringsbasert maritim kompetanse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFPOLITIKK OG LØNNSDANNELSE 
Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at norske sjøoffiserer har lønns- og arbeidsvilkår som 

reflekterer deres kompetanse og ansvar. Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i bedriftene, skal 

gjenspeiles i deres lønn og øvrige betingelser. Å fremstå som en sterk part overfor arbeidsgiversiden 

og de ansattes aktive medvirkning og involvering gjennom de tillitsvalgte, er en forutsetning for å 

lykkes.  

De tillitsvalgte utgjør en viktig ressurs for medlemmene og forbundet. Det er de tillitsvalgte som skal 

sørge for at de ansatte sikres sin rett til representasjon.  

 

MEDLEMMERS RETTIGHETER I FORBUNDET 
Norsk Sjøoffisersforbund skal sikre at medlemmene tilbys god faglig og juridisk bistand i problemer og 

konflikter i sitt arbeidsforhold. Forbundet skal sikre at medlemmer er kjent med sine rettigheter og 

plikter, samt bistå hvis betingelsene i arbeidsavtalen ikke blir fulgt.  

 

  

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 AT NORSKE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR SKAL IMPLEMENTERES PÅ BEST MULIG MÅTE GJENNOM 

DELTAGELSE I REGJERINGENS PARTSSAMMENSATTE UTVALG 

 Å FÅ INNFØRT EN EGEN LOV SOM OMHANDLER NORSKE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR PÅ NORSK SOKKEL 

OG I NORSK FARVANN 

 AT MEDLEMMENE SKAL HA EN LØNNSUTVIKLING SOM GJENSPEILER VEKSTEN I SAMFUNNET GENERELT 

 AT MEDLEMMER ANSATT I ALLE SEGMENTER AV NORSK SJØFART ER OMFATTET AV EN TARIFFAVTALE 

 AT RETTIGHETENE TIL ANSATTE PÅ NORSKE TARIFFAVTALER IKKE SVEKKES ELLER UNDERGRAVES AV STADIG 

MER KOMPLISERTE SELSKAPSSTRUKTURER, BRUK AV BEMANNINGSSELSKAPER OG ENDRINGER I 

FORBINDELSE MED ØKT MARITIM TEKNOLOGISK UTVIKLING 

 AT TILLITSVALGTE I REDERIENE ER GODT SKOLERTE OG TRYGGE PÅ OPPGAVENE OG ROLLEN SIN 



Kompetanse og utdanning 
 

Økt digitalisering og automatisering fører til endrede kompetansebehov i 

fremtiden. Samtidig etterlyser næringen flere personer med 

erfaringsbasert kompetanse fra sjøen. Vi må derfor sørge for at 

utdanningssystemet er tilpasset næringens behov 

 

MARITIM KOMPETANSE FOR FREMTIDEN 
I dag er det fire høyere utdanningsinstitusjoner og 14 fagskoler som tilbyr maritim utdanning. Alle disse 

institusjonene karakteriseres av et utstrakt samarbeid med næringslivet og de maritime klyngene. Til 

tross for det gode samarbeidet er det likevel begrensede muligheter for spesialiseringer ved 

institusjonene i tråd med næringens behov, til tross for at dette etterspørres.  

I tillegg til de formelle, offentlige institusjonene er det et utstrakt tilbud av offisielle og uoffisielle etter- 

og videreutdanninger. Disse er i stor grad karakterisert av at de tilbyr kursenheter som enten er 

sertifikatpliktige eller obligatoriske i henhold til fartsområdet sjøfolkene opererer.  

Det er få eller ingen tilbydere av utdanning eller etter- og videreutdanning som har som 

primæroppgave å sørge for omstilling av eksisterende kompetanse for å møte fremtidens behov innen 

digitalisering og lignende.  

Skal man nå de målsetninger for maritim kompetanse næringen etterspør krever det at myndigheter, 

utdanningsinstitusjoner og næringsliv evner å samarbeide, tenke nytt og tilpasse seg den digitale 

fremtiden. Dette handler om forskning, utvikling og innovasjon, men vel så viktig er det å utvikle 

kompetanse for fremtiden. 

I flere rapporter er det ett klart behov som etterspørres av hele den maritime klyngen. Både rederier, 

utstyrsleverandører, verft og teknologiutviklere etterlyser arbeidstakere som har både operativ 

kompetanse fra sjøen, samt digital kompetanse. Det er derfor viktig at det legges til rette for at både 

nåværende og fremtidige sjøfolk kan opparbeide seg dette. 

 

 

  



ETTER- OG VIDEREUTDANNING 
Den teknologiske utviklingen som preger dagens norske samfunn med raske endringer knyttet til 

digitalisering, automatisering og robotisering fører til et fremtredende behov for kompetanseheving 

hos ansatte i norske bedrifter. En konsekvens av den raske teknologiske utviklingen er at samfunnet er 

tjent med å skifte noe av opplæringsressursene fra grunnutdanning til livslang læring, i form av læring 

i arbeid, kurs og etter- og videreutdanning. Det er derfor viktig at myndighetene har en målrettet 

satsning på utdanning og livslang læring, med et særlig fokus på etter- og videreutdanning.   

Det må legges til rette for at ansatte skal kunne ha en kontinuerlig kompetanseheving gjennom 

karrieren. Formalkompetanse mister sin relevans over tid. En satsning på etter- og videreutdanning vil 

være med på å opprettholde og utvikle kompetanse for fremtiden og dermed sikre at næringslivet kan 

være med på den raske, teknologiske utviklingen.    

 

REALKOMPETANSE 
I uttrykket «lære hele livet» legger man erkjennelsen om at dette ikke bare skal foregå i det formelle 

utdanningssystemet. Realkompetanse er ferdighetene en person har opparbeidet seg, uavhengig av 

hvor en person har opparbeidet seg dette. For å sikre at eksisterende arbeidstakere får muligheten til 

å benytte seg av fremtidige etter- og videreutdanningstilbud må det derfor gode systemer på plass for 

vurdering av realkompetanse.  

 

 

  

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 Å FÅ LANSERT DIGMAR 2030 SOM MÅLRETTET SATSING PÅ MARITIM UTDANNING MED FOKUS PÅ 

DIGITALISERING 

 Å INNPLASSERE MARITIM UTDANNING I KOSTNADSKATEGORI C I FINANSIERINGSMODELLEN FOR HØYERE 

UTDANNING 

 Å INNFØRE STATLIG FINANSIERING AV HØYERE YRKESFAGLIGE UTDANNINGER 

 LEGGE TIL RETTE FOR AT UTDANNINGSINSTITUSJONENE UTVIKLER RELEVANTE ETTER- OG 

VIDEREUTDANNINGSTILBUD I SAMARBEID MED NÆRINGSLIVET 

 Å SØRGE FOR SAMARBEID PÅ TVERS AV FAGMILJØER I TRÅD MED NÆRINGSLIVETS BEHOV 

 AT LÆRESTEDENE REGULERER OPPTAK TIL SKOLENE I TAKT MED NÆRINGENS BEHOV 

 AT NORSK SKIPSBEFAL SKAL HA ET KOMPETANSENIVÅ SOM ER VERDENSLEDENDE, OG SOM MØTER 

NÆRINGENS BEHOV FOR SPESIALISERT KOMPETANSE 



Rammevilkår for næringen 

 

Gode og forutsigbare rammevilkår for næringen er nøkkelen for å 

opprettholde konkurransekraften til maritim næring og norske sjøfolk i et 

globalt marked.  

 

NETTOLØNNSORDNINGEN 
Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er kanskje den viktigste støtteordningen innen maritim 

næring og skal sikre norsk maritim kompetanse og rekrutering av norske sjøfolk. Kompetansen som 

opprettholdes som følge av ordningen er en kompetanse som det er stort behov for, og som benyttes 

av hele den maritime næringen, en næring som sysselsetter 85 000 mennesker i Norge og står for en 

verdiskapning på rundt 142 mrd. Dette gjør for øvrig at næringen har en verdiskapning per sysselsatt 

som ligger 80 prosent høyere enn det øvrige næringslivet ekskludert petroleum.  

Til tross for at nettolønnsordningen ble lovfestet i 2017 er den fremdeles politisk utsatt. I Europa 

foregår debatten om nytten av tilsvarende ordninger. I Norge er strømningene noe annerledes, da det 

er et stort politisk flertall for å opprettholde og i noen grad styrke ordningen. Bakgrunnen for dette er 

at Norge har et særlig behov for kompetansen ordningen gir, da den norske maritime klyngen er 

forholdsvis unik sett i et globalt perspektiv.  

Deler av maritim næring er under stort press. Særlig gjelder dette offshore- service næringen der 

mange av rederiene fremdeles opplever ettervirkningene av oljekrisen. Dette fører til at flere rederier 

må ta grep for å kutte i kostnader, blant annet ved å ansette personer fra lavkostland. Resultatet av 

slike grep er at Norge mister viktig kompetanse. Kompetanse som i fremtiden kan være essensiell for 

utviklingen av andre havnæringer, eksempelvis havbasert vindkraft.  

 

  



GODSOVERFØRING FRA VEI TIL SJØ 
Til tross for at riksrevisjonen har kritisert myndighetene for arbeidet med godsoverføring fra vei til sjø 

er skipsfarten avspist med forholdsvis lave bevilgninger sammenlignet med andre segmenter i Nasjonal 

Transportplan. Når man vet at skipsfarten har rundt 70 % lavere klimagassutslipp sammenlignet med 

veitransport fremstår dette som lite langsiktig. Langtransporten står for tilnærmet 100 % av veislitasjen 

i dag, og de samfunnsøkonomiske besparelsene ved en større og bredere satsning på sjøtransport vil 

derfor være store. 

Nærskipsfarten er også det segmentet med høyest andel arbeidstakere som opererer på utenlandske 

lønns- og arbeidsvilkår. Dette til tross for at skipene i stor grad utelukkende går i norske havner. En 

ordning som har som forutsetning å opprettholde norsk kompetanse i segmentet må derfor vurderes.  

 

EN EFFEKTIV SJØFARTSADMINISTRASJON 
En effektiv sjøfartsadministrasjon som legger vekt på forenkling for brukerne gjennom gode digitale og 

lett tilgjengelige tjenester, dialog, og et oppdatert, klart og brukervennlig regelverk er viktig. 

Skipsfarten er under konstant omstilling, og myndighetene må utvikle seg i takt med den. Forenklede 

prosesser vil komme både sjøfolk og redere til gode, særlig ved utstrakt bruk av digitale løsninger i 

søknadsprosesser. Det er derfor viktig at direktoratet fortsetter satsingen på digitale løsninger for å 

øke tilgjengelighet og servicenivå. 

 

 

  

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 Å OPPRETTHOLDE OG STYRKE NETTOLØNNSORDNINGEN FOR Å MØTE KONJUNKTURER OG UTVIKLING I 

DEN MARITIME NÆRINGEN 

 AT TILSKUDDSORDNINGEN FOR SYSSELSETTING AV SJØFOLK BRUKES STRATEGISK FOR Å STYRKE NORSK 

KOMPETANSUTVIKLING OG SYSSELSETTING I NYE OG VOKSENDE SEGMENTER I HAVROMMET 

 AT MARITIM NÆRING TIL ENHVER TID HAR RAMMEVILKÅR SOM GJØR DEN KONKURRANSEDYKTIG I ET 

INTERNASJONALT MARKED 

 Å STYRKE SATSINGEN PÅ GRØNN SKIPSFART OG GODSOVERFØRING FRA VEI TIL SJØ 

 Å SIKRE EN EFFEKTIV OG KUNDEORIENTERT SJØFARTSADMINISTRASJON 

 ØKT DIGITALISERING DER DETTE BIDRAR TIL NÆRINGENS INNOVASJONSEVNE OG MEDLEMMENES 

KOMPETANSE OG KONKURRANSEEVNE 



Sikkerhet og bemanning 
 

Norske havområder er blant de mest værutsatte i verden. Med økt 

aktivitet i havrommet generelt og nordområdene spesielt må man sørge 

for at sikkerhet og beredskap er i høysetet.  

 

BEREDSKAP 
I dag har Norge i stor grad en god beredskap langs kysten og for havområdene. Men med et næringsliv 

under konstant utvikling er det viktig at sikkerheten også utvikler seg i samme takt. Særlig gjelder det 

som følge av økt turisme og petroleumsutvinning i nordområdene.  

Det største behovet man ser i Norge i dag er en kapasitetsøkning innen søk- og redningstjenesten. Man 

må sørge for at man til enhver tid har nok ressurser til å dekke beredskapsbehovet i hele landets 

havareal, også i nordområdene. Per nå er det helårsberedskap rundt Svalbard, men det er knyttet 

usikkerhet til dette, da det er engangsbevilgninger over Statsbudsjettet som styrer denne typen 

beredskap. I forlengelsen av dette må man sørge for at de nye redningshelikoptrene som skal dekke 

havområdene blir innfaset så snart som mulig.  

 

BEMANNING 
I enhver bedrift stilles det krav for å sørge for en trygg arbeidshverdag, og for å ivareta sikkerheten til 

de som oppholder seg der, både arbeidstakere og kunder. På skip er dette ivaretatt, foruten ved bruk 

av regelverk, av en sikkerhetsbemanning. Sikkerhetsbemanningen skal på passasjerfartøy ikke bare 

ivareta sin egen, men også passasjerenes trygghet og sikkerhet ved uønskede situasjoner. Videre har 

mannskapet om bord ansvar for den daglige driften og vedlikehold av et fartøy, altså mer enn bare 

sikkerhetsfunksjon. Det er derfor ikke naturlig å sette likhetstegn mellom sikkerhetsbemanning og 

generell driftsbemanning, slik det synes å gjøre innen segmentet i dag. 

 

 

  



INTERNASJONALT ARBEID 
Norge har lenge vært et foregangsland i utarbeidelsen av nasjonale og internasjonale standarder og 

regelverk. Tilstedeværelsen Norge har i FNs maritime organisasjon (IMO) er markant, og Norge har 

vært med på å drive gjennom viktige prinsipper for sikker og miljøvennlig skipsfart.  

Til tross for at utviklingen går i positiv retning er det viktig at Norge fortsetter å utøve press for å bedre 

sjøsikkerhet og miljøbestemmelser i internasjonal skipsfart. Skal man nå målsetninger om færre tapte 

liv til havs, og ikke minst internasjonale klimamål må man ha et godt og internasjonalt anerkjent 

regelverk som sørger for dette.  

 

AUTONOMI OG FREMTIDENS SKIP 
Maritim næring i Norge og internasjonalt står foran en omfattende innføring av ny teknologi. 

Overgangen til fremdriftssystemer med lave eller ingen utslipp er allerede i gang. På lengre sikt 

planlegges det å innføre løsninger med varierende grader av autonomi. I alle disse prosessene vil man 

møte nye utfordringer knyttet til sikkerhet.  

Når myndighetene pålegger rederier å bruke ny teknologi, er det samtidig myndighetenes ansvar å 

sørge for at denne teknologien er tilstrekkelig risikovurdert, ikke bare med tanke på ytre miljø, men 

også med tanke på brukernes helse, miljø og sikkerhet. Det er derfor av avgjørende betydning at 

sikkerheten ivaretas ved at det etableres tilstrekkelige barrierer, både menneskelige, tekniske og 

organisatoriske, ved innføring av ny teknologi, og at det er myndighetene ved Sjøfartsdirektoratet som 

har ansvar for dette.   

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 Å SIKRE EN TILFREDSSTILLENDE SIKKERHETSBEMANNING PÅ NORSKE PASSASJERFARTØY 

 Å BIDRA TIL Å UTVIKLE EN TILFREDSSTILLENDE DIMENSJONERT BEREDSKAP I NORSKE HAVOMRÅDER 

 AT NORGE FORTSATT SKAL VÆRE EN PÅDRIVER INNEN INTERNASJONALT REGELVERKSARBEID FOR Å BEDRE 

MARITIM SIKKERHET OG MARITIMT MILJØ 

 Å UTBEDRE OG FORBEDRE BEREDSKAPSSITUASJONEN I NORDOMRÅDENE MED SÆRLIG TANKE PÅ ØKT 

PASSASJERTRAFIKK OG NÆRINGSVIRKSOMHET 

 Å BEDRE REGELVERKET FOR Å REDUSERE DEN ADMINISTRATIVE BELASTNINGEN OM BORD 

 Å UTVIKLE GODE PROSESSER SOM BIDRAR TIL Å BEDRE KUNNSKAPEN OM SJØFOLKS HELSE, OG TILTAK 

SOM IVERKSETTES BASERT PÅ DENNE KUNNSKAPEN 

 AT TEKNOLOGIUTVIKLING OG INNOVASJON IKKE NEGATIVT PÅVIRKER ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET 



Fremtidens havnæringer 
 

I havet finner vi uante muligheter for verdiskapning. Muligheter som vil 

være sentrale å utnytte om vi skal skape nye arbeidsplasser og 

opprettholde et godt velferdssamfunn 

 

OFFSHORE HAVVIND 
På bakgrunn av eksisterende flåte og maritim kompetanse fra offshorenæringen, har Norge og norsk 

industri en unik sjanse til å posisjonere seg i toppsjiktet på verdensbasis i den fremvoksende 

havvindsnæringen. Den maritime leverandørindustrien og kompetansen som eksisterer i Norge i dag 

er i stor grad knyttet opp mot petroleumsvirksomhet. Denne kompetansen har en klar overføringsverdi 

til havbasert vindkraft. Operasjonelt er det ikke store forskjeller på å klargjøre og bygge ut havbaserte 

vindparker, og installasjon og forflytning av boreplattformer.  

For at man skal kunne nå den gode målsetningen om å ha en helhetlig norsk leverandørindustri i 

segmentet er det essensielt at myndighetene legger til rette for dette. Det er derfor viktig at man 

etablerer et rammeverk som sikrer et bredt aktørmangfold gjennom gode rammebetingelser. Et bredt 

aktørmangfold vil sikre en god konkurransesituasjon for leverandørindustrien som igjen vil maksimere 

potensiell utvikling i segmentet.  

Utnyttelsen av Norges ressurser, herunder også energiressurser har alltid fulgt et prinsipp om at den 

må komme hele Norge til gode. Det er derfor viktig at incentivene og rammebetingelsene som blir 

innført hensyntar dette. Alt fra verft, teknologiutviklere, redere og arbeidstakere må bli innebefattet i 

utviklingen av regelverket. 

  



KARBONFANGST OG -LAGRING 
Karbonfangst og -lagring kan være en av løsningene på klimakrisen. Det vil også kunne skape et nytt 

norsk industrieventyr. I en SINTEF-rapport fra 2018 ble det beregnet at karbonfangst og -lagring har et 

potensial for å skape mellom 30 000 og 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050. Det viktigste funnet 

fra rapporten er derimot at teknologien kan styrke konkurransekraften til eksisterende arbeidsplasser 

innen petroleumsvirksomhet. 

 

MINERALUTVINNING TIL HAVS 
Utvinning av mineraler fra havbunnen fremstår som mest attraktivt i et globalt, fremfor nasjonalt 

perspektiv, hvor et økende press på mineralforekomster på land "presser" frem en økende interesse 

for å utvinne disse til havs. For å gripe disse muligheten vil teknologi fra offshore og maritim i sum 

kunne gi viktige bidrag til utviklingen av konkurransedyktige og bærekraftige løsninger. Det burde 

uansett være av interesse for norske myndigheter å satse på mineralutvinning til havs, da vi allerede 

er godt posisjonert for å gripe enhver mulighet for utvikling innen havbaserte næringer. 

 

SJØMAT OG MARIN VIRKSOMHET 
Det er et stort potensial for å videreutvikle og forbedre sjømatnæringen om man velger å se ut i havet. 

Utviklingen av havbaserte oppdrettsanlegg er storstilt, og en forflytning og ekspandering av næringen 

ut i havet vil løse flere av problemene som kan oppstå ved storskala oppdrett nærmere land, 

eksempelvis innvirkningen på lokal marin fauna.  

En viktig forutsetning for å realisere potensialet er teknologiutvikling, overføring av erfaringer fra 

maritim næring og offshorenæringen. Myndighetene må derfor legge til rette for dette gjennom god 

forskningsinnsats, regelverk og tiltak for å ivareta og utvikle nødvendig kompetanse.  

  

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 Å IMPLEMENTERE ET REGELVERK SOM SIKRER NORSK KOMPETANSE I HAVVINDSEGMENTET GJENNOM Å 

INNFØRE KRAV OM NORSKE LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR BÅDE PÅ OPERATØR- OG LEVERANDØRNIVÅ 

 Å BYGGE OPP EN NASJONAL STRATEGI FOR HAVVIND SOM FAVNER HELE DEN MARITIME SEKTOREN 

 Å INNFØRE GODE INCENTIVER FOR NÆRINGSLIVET OG SØRGE FOR EN STORSTILT SATSING PÅ 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNEN KARBONFANGST OG -LAGRING 

 Å LEGGE TIL RETTE FOR UTVIKLING AV KOSTNADSEFFEKTIV OG BÆREKRAFTIG TEKNOLOGI INNEN 

MINERALUTVIKLING TIL HAVS 

 Å LEGGE TIL RETTE FOR OFFSHORE HAVBRUK GJENNOM REGELVERKSUTVIKLING OG ANDRE TILTAK SOM 

SØRGER FOR Å UTVIKLE OG IVARETA NØDVENDIG KOMPETANSE 



Din hverdag 
 

Sjøfolk skal ikke bare føle seg trygge og ivaretatt når de er på jobb, men 

også når de er hjemme. Det er derfor viktig at Norsk Sjøoffisersforbund 

arbeider for å sikre dette for medlemmene.  

 

SOSIALE OG FAGLIGE MØTEPLASSER 

Noen sjøfolk har mange kolleger rundt seg hver dag. Andre arbeider helt alene, er alene som øverste 

leder, eller eneste nordmann om bord. Uansett om man i hverdagen har få eller mange å dele 

erfaringer med, er det verdifullt å få høre om, møte eller bli kjent med nye kolleger i samme situasjon. 

Norsk Sjøoffisersforbund skal tilby arenaer der medlemmene kan opprettholde og videreutvikle 

fagkunnskap, sosiale nettverk og yrkesstolthet og tilhørighet. Gjennom kurs, medlemsmøter, 

konferanser, sosiale medier og digitale flater lager vi sosiale og faglige møteplasser som er åpne, 

tilgjengelige og gratis for flest mulig medlemmer.  

 

MÅLRETTET KURSTILBUD 

Fagforbund har alltid hatt en viktig jobb med å kurse medlemmer og tillitsvalgte slik at de er faglig 

rustet til å skjøtte jobben sin og ivareta tariffavtalen og arbeidsplassen. De siste årene har 

fagforbundenes tilbud til medlemmene som privatpersoner, blitt stadig større. Å være 

fagforeningsmedlem skal ha verdi også utenfor arbeidstid, og for mange har det stor verdi at de 

gjennom sitt medlemskap kan få tilbud, kurs og rådgivning knyttet til familie, privatøkonomi, utdanning 

og karriere. Norsk Sjøoffiserforbunds medlemsundersøkelse 2018 viste at det var størst interesse for 

pensjonskurs i forbundets regi, og dette ble derfor etablert som et nytt tilbud i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ET BREDT FORSIKRINGSTILBUD MED STOR VALGFRIHET 

Norges beste innboforsikring og en god livsforsikring følger med når man velger medlemskap i Norsk 

Sjøoffiserforbund. Alt annet er valgfritt. Norsk Sjøoffisersforbund har beholdt forsikringstilbudene som 

var etablert før vi ble tilsluttet LO. Disse kommer derfor i tillegg til de forsikringstilbudene i LOfavør. 

Derfor har vi kanskje forbundsnorges bredeste forsikringstilbud. Inntil medlemmene ønsker noe annet, 

skal flest mulig forbundsforsikringer være frivillige, slik at grunnkontingenten kan holdes lav.  

 

LO-FAVØR: FINT FOR DEG, BRA FOR MANGE 

Fordelsprogrammet LOfavør eies 100 % av LO og forbundene. LOfavør sammenligner leverandører og 
legger blant annet stor vekt på at samarbeidspartnere skal ha en god miljøprofil og ta samfunnsansvar. 
Da Norsk Sjøoffisersforbund ble tilsluttet LO, fikk alle medlemmer tilgang til alle fordelene og 
mulighetene i LOfavør. I tillegg til innboforsikringen som er inkludert i medlemskapet, kan 
medlemmene velge og vrake blant gode tilbud, fordeler og rabatter knyttet til bank, forsikringer, hus 
og hjem, ferie og opplevelser og juridisk bistand.  

NORSK SJØOFFISERSFORBUND SKAL JOBBE FOR:  

 

 AT FLERE MEDLEMMER STYRKER SIN PRIVATØKONOMI OG TRYGGHET VED Å BRUKE DE FORDELER OG 

MULIGHETER SOM LIGGER I LO-FAVØR OG FORBUNDETS BREDE FORSIKRINGSTILBUD.  

 AT INGEN FØLER SEG ENSOMME I UTØVELSEN AV YRKET SITT, MEN KJENNER OG BRUKER DE TILBUD OG 

KOLLEGANETTVERK SOM TILBYS GJENNOM MEDLEMSKAPET 

 TILBY KURS FOR Å GJØRE ELDRE MEDLEMMER MER RUSTET TIL PENSJONSTILVÆRESLEN  

 UTVIDE GRUPPELIVSFORSIKRINGEN TIL Å OMFATTE OGSÅ DE ELDSTE YRKESAKTIVE MEDLEMMENE  

 BERIKE MEDLEMMENES FERIE OG FRITID GJENNOM Å FORTSATT TILBY LEIE AV EGNE FERIEHUS OG REISE- 

OG OPPLEVELSESTLBUDENE I LOFAVØR.  

 GI ØKONOMISK STØTTE TIL VIDEREUTDANNING OG SJØFOLK I SPESIELT KREVENDE ØKONOMISKE 

SITUASJONER GJENNOM EGET STIPENDPROGRAM OG ENGASJEMENT I SJØMANNSHJELPEN.  
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