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ARBEIDSLIV UNDER PRESS 
 

Arbeidslivet er under konstant press. Et godt arbeidsliv kjennetegnes av anstendige lønninger, en 
arbeidstidsordning som gjør det mulig å leve hele liv, og å jobbe i et arbeidsmiljø som er ivaretar 
både fysisk og psykisk helse.  

Alle våre medlemmer skal loses trygt i havn dersom urett rammer eller når nye krav og 
forventninger skal innfris. 

Et organisert arbeidsliv og en koordinert lønnsdannelse er ingen selvfølge. I de nordiske landene 
spiller arbeidslivets parter, regjering, storting og viktige institusjoner på lag for å sikre et bærekraftig 
velferdssamfunn. Denne måten å samarbeide på kalles «den norske modellen». Det er navnet vi har 
gitt vår måte å organisere samfunnet på. 

Den norske modellen består av tre hovedkomponenter: 

 

1. Velferdsstaten med sine universelle velferdsytelser 

2. Økonomisk styring med pengepolitikk og finanspolitikk 

3. Et organisert arbeidsliv med en koordinert lønnsdannelse 

 

Det er samspillet mellom disse komponentene som er kjernen i den norske modellen. Samspillet 
mellom de ulike delene har vært avgjørende for å sikre høy sysselsetting, små forskjeller og et 
konkurransedyktig næringsliv. 

NSOF jobber for å styrke sjøfolks rettigheter, blant annet gjennom å videreutvikle overenskomstene. 
Trygghet for arbeid og inntekt, medbestemmelse på jobben og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss 
som enkeltmennesker. Men det er også viktig for samfunnet.  

Trygge arbeidstakere våger mer, sier fra når det trengs og bidrar til omstillinger og utvikling.  

 

Hans Sande, 

Administrerende direktør i NSOF 
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VÅRE HOVEDSAKER 
 

 

1. En synlig og respektert yrkesgruppe 
 

Sjøfolk først 

Norske sjøoffiserers vilkår, arbeidsforhold og rammebetingelser skal synliggjøres slik at alle parter tar 
et ansvar for å opprettholde og forbedre disse. 

Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at politikere, andre beslutningstakere og folk flest forstår og 
verdsetter det bidraget sjøfolk gir til samfunnet. 

Naturlig ekspertrolle 

Norsk Sjøoffisersforbund skal være et viktig kontaktpunkt for alle som arbeider med skipsfarten og 
sjøoffiserers vilkår. Forbundet skal være konstruktivt, seriøst og troverdig, og ha den beste og mest 
relevante kunnskapen om den maritime næring både nasjonalt og internasjonalt og ved dette 
ivareta medlemmenes sosiale og faglige rettigheter 

Norsk Sjøoffisersforbund vil til enhver tid jobbe for å øke kompetansen og styrke den politiske 
gjennomslagskraften til organisasjonen, ved å iverksette nødvendige utredninger i samarbeid med 
medlemmene eller andre aktører i næringen for å synligjøre viktigheten av å ha en maritim næring i 
Norge. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• at norske sjøfolks betydning for det norske samfunnet skal være grundig dokumentert og godt 
kjent.  

• at norske sjøoffiserer og NSOF er godt synlige i media, samfunn, og andre steder der 
beslutningstakere er. 

• at alle politiske partier og fløyer programfester rammevilkår og ordninger som skaper 
sysselsetting blant norske sjøfolk og vekst og innovasjon i hele den maritime næringen. 

• at det drives frem kunnskap, forskning og kartlegging rundt norske sjøoffiserer og norsk 
skipsfarts rolle og muligheter og være den fremste formidleren av dette. 

• at det foregår en faktabasert debatt i politiske miljøer gjennom utredninger og formidling av 
medlemmenes utfordringer og behov for gode og forutsigbare rammevilkår. 

• sikre et godt trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene sentralt og i rederiene.  
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2. Rammebetingelser og et styrket maritimt Norge 
Stø kurs  

Gode og forutsigbare rammebetingelser er av stor betydning for en av Norges mest 
konkurranseutsatte yrker og næringer. Derfor er det viktig at Norge fører en politikk som sikrer 
rammebetingelsene for maritim næring, innen både skipsfart, klima- og miljø, utdanning og 
kompetanse .  

Norsk lønn i norske farvann og på Norsk sokkel 

Innføringen av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår har til hensikt å beskytte sjøfolk gjennom 
å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Et 
rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for 
ungdommer.  

Tilskuddsordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip, sikre 
norsk maritim konkurransekraft og rekruttering av norske sjøfolk, gi norske rederier mer 
konkurransedyktige vilkår i norsk og internasjonal skipsfart og styrke innovasjonskraften i de 
maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringsbaserte kunnskap fra yrkeslivet 
om bord. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 
 

• at alle politiske vedtak om rammebetingelser og regelverk for skipsfarten og havrommet skal  
tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk både 
 nasjonalt og internasjonalt. 

• at tilskuddsordningen for sjøfolk utvides og styrkes, for å stimulere til sysselsetting av norske 
sjøfolk i alle segmenter der norske skipsfartsinteresser er sentrale. 

• at tilskuddsordningen brukes strategisk for å styrke norsk kompetanseutvikling og sysselsetting i 
nye og voksende segmenter i havrommet både nasjonalt og internasjonalt. 

• at Sjøfartsdirektoratet tildeles tilstrekkelige midler til å føre et effektivt tilsyn 
med etterlevelsen av kravet om norske lønns og arbeidsvilkår. 
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3. Maritim utdanning av høy kvalitet 
Kompetanseutvikling og livslang læring 

Digitalisering, teknologiutvikling, nye fremdriftssystem og energibærere på skip stiller nye krav til 
kompetanse om bord og gir behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Nyutdannede sjøfolk er en 
viktig kilde til kompetanse for næringen, men eksisterende sjøfolk har også behov for kontinuerlig 
kompetanseutvikling. Ingen sjøfolk skal «gå ut på dato» som følge av manglende kompetanse. 
Derfor må kompetansegapet i maritim næring identifiseres og tettes.  

Norsk maritim næring er i vekst. Utdanning og videreutdanning går for sakte. Det fører til et 
kunnskapsgap. Slik det er i dag makter vi ikke å utdanne norske sjøfolk raskt nok, det kan føre til at 
maritim næring sakker akterut og at vi ikke lykkes med det grønne skiftet. 

Det er ikke nok studieplasser. De maritime utdanningene er underfinansiert og det er et underskudd 
på kadetter/ læringer i forhold til antall lærlingeplasser.  

De maritime utdanningsretningene er plassert i kategori E, noe som gir nær 200.000 kroner mindre 
per studieplass sammenlignet med studieplasser i kategori A.  

Det innebærer at nyutdannede ikke får tilstrekkelig opplæring og operasjonell erfaring med ny 
teknologi om bord. Selv om det er dyrt å løfte studiefinansieringen vil det være enda dyrere å la det 
være.. Det vil kunne føre til at Norge taper i den internasjonale konkurransen, og at norsk maritim 
næring sakker akterut. 

Det vil være viktig at kompetansen maritim næring trenger, og kompetansen sjøfolkene har, 
er samkjørt. Norsk Sjøoffisersforbund skal jobbe for at norske sjøoffiserer skal ha verdensledende 
oppdatert kompetanse, nå og i fremtiden.  

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• at lærestedene regulerer opptak til skolene i takt med næringens behov. 
• at utdanningsretningen løftes fra kategori E til C. 
• all ungdom som velger å utdanne seg til sjøoffiserer skal få tilbud om sertifikatgivende fartstid 

(kadettplass). 
• at norske sjøoffiserer skal ha den lederkompetansen som kreves i en kompleks næring preget av 

stadig utvikling, omstilling og innovasjon. 
• at alle studenter i maritime fag skal kjenne forbundets rolle og forstå verdien av et organisert 

arbeidsliv. 
• at samtlige skoler skal ha et godt skolert skolekontaktutvalg (SKU). 
• at «Ungdomskonferansen» gjeninnføres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 
• at maritim utdanning reflekterer næringens kompleksitet og behov til kompetanse utover 

minimumskrav i STCW. 
• at forbundet aktivt er med på å promotere yrket for elever ved ungdoms- og videregående 

skole. 
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4. Sikkerhet for mennesker, skip og miljø 
Helse, miljø og sikkerhet til sjøs 

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for at medlemmene arbeidsplasser tilrettelegges for å fremme 
god helse og godt arbeidsmiljø. Sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, skiller seg ut som yrker hvor 
dødsraten er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. 

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes 
helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt 
lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår. 
 
Norsk Sjøoffisersforbund anerkjenner at den menneskelige faktoren har stor påvirkning for HMS til 
sjøs. I forbindelse med nasjonal og internasjonal regelverksutvikling vil forbundets prioritet være 
med på å sikre at de menneskelige faktorer blir tatt hensyn til. 

Forbundet skal gjennom sitt medlemskap i IFSMA og ITF fortsette arbeidet med å fremme 
sjøsikkerheten i mellomstatlige organer som IMO og ILO. 

Skipsarbeidsloven 

Skipsarbeidsloven har vært i kraft i 9 år, men er ikke evaluert siden. Loven innebar generelt en 
styrking av rettigheter for sjøfolk. I lovproposisjonen, jf. Prop L 115 (2012-2013) var det lagt til grunn 
at loven skulle evalueres etter fem år, og at man da skulle vurdere enkelte sentrale og vanskelige 
punkter som bl.a. innleie og ansvarsplasseringen.  
 

Regjeringen har i Hurdalplattformen varslet at den vil:  

«Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten 
bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet 
ved å endre arbeidsmiljøloven.»  

«Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle.»  

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke til sjøs. Både reglene om ansvarsplassering og innleie i 
skipsarbeidsloven avviker fra arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er viktig av at 
arbeidet som er varslet i Hurdal-plattformen også ses på i sjøfartsforhold, og at føringene fra 
lovforarbeidene i skipsarbeidsloven om evaluering etter fem år iverksettes. 

 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• å forbedre lovgivningen til sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår 
• at alle som har sitt arbeid på skip omfattes av skipsarbeidslovens regler 
• en gjennomgang av skipsarbeidslovens regler om ansvarsplassering og innleie 
• et mer aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår 
• at skipsarbeidsloven gjelder for alle norske sjøfolk ansatt av norsk arbeidsgiver 
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• en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med 
arbeidsmiljølovens regler og at ansatte på ambulansefartøy omfattes av yrkestransportlovens 
regler om virksomhetsoverdragelse 

• at arbeidsmiljø og helsefare på skip i større grad overvåkes, dokumenteres og evalueres av 
tilsynsmyndighetene. 

• at «fatigue» og konsekvensene av lav bemanning og administrative byrder i større grad 
anerkjennes som problem, og at belastningene reduseres. 

• at kapteinens og de tillitsvalgtes medbestemmelse i forbindelse med bemanningsfastsettelse 
tillegges større vekt når Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak om bemanning. 

5. Nye fremdriftssystemer, autonomi og digital 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 det 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 Sjøfartsdirektoratet oppfyller sin rolle som 
tilsynsmyndighet.  

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• at det utarbeides en handlingsplan for sikkerhet til havs bestående av tiltak innenfor gitte 
innsatsområder. Tiltakene må utvikles i tett samarbeid med bransjeaktører, 
interesseorganisasjoner og myndighetsaktører, og være konkrete og målbare. 

• at teknologiutvikling og innovasjon ikke negativt påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet.  
• at forskningsinnsatsen innenfor digital sikkerhet, sårbarhet og risikoanalyse styrkes. samt 

redundans/back-up i driftskritiske digitale løsninger.  
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6. Tariffpolitikk og lønnsdannelse 
Regulerte arbeidsforhold 

Regulerte arbeidsforhold er selve fundamentet for et velfungerende og sunt arbeidsliv.  

God lønn og gode vilkår 

Tariffpolitikkens kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapningen i form av økt 
kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at norske 
sjøoffiserer har lønns- og arbeidsvilkår som reflekterer deres kompetanse og ansvar.  

Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i rederiene, skal også 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. 

Virksomhetsoverdragelse  
Norsk Sjøoffisersforbund vil arbeide for en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler 
om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler.  

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• bidra til forutsigbare og trygge rammevilkår for norske sjøfolk, ved å føre ansvarlige og 
rettferdige lønnsforhandlinger, som samtidig sikrer våre medlemmers kjøpekraft, og medvirker 
til at de får ta ut sin andel av verdiskapingen i næringen. 

• videreutvikle, styrke og harmonisere tariffavtalene, slik at de fortsatt er gode verktøy som legger 
grunnlaget for kollektiv lønnsdannelse. 

• at medlemmer ansatt i alle segmenter av norsk sjøfart er omfattet av en tariffavtale. 
• at det foretas en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om 

virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler. 
• at ansatte på ambulansefartøy omfattes av yrkestransportlovens regler om 

virksomhetsoverdragelse slik at de ansatte ikke risikerer å stå uten jobb hvis nåværende 
arbeidsgiver taper anbud i regi av helseforetak. 
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7. Velferd og sosiale rettigheter 
Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for forbedring av pensjon, sosiale rettigheter og velferdsgoder 
som er viktige for medlemmene. 

 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• at det sikres aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår. 
• at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer 

kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og /eller bruk av bemanningsselskaper. 
• at pensjonsordningene for sjøfolk styrkes, særlig pensjon etter fylte 67 år. 
• at det innføres større grad av fleksibilitet knyttet til kombinasjon av arbeid og pensjon. 
• at arbeid utover 3 måneders varighet etter fylte 60 år, og før fylte 62 år, ikke medfører tap 

av rett til sjømannspensjon.  
• at uttak av sjømannspensjon ikke medfører avkortning på dagpenger. 
• at fiskere fortsatt sikres en lovpålagt pensjonsordning i tillegg til alderspensjon fra 

folketrygden. 
• at sjømannsfradraget økes årlig tilsvarende KPI. 

 

- Gjennomføre evaluering av konsekvensene etter pandemien for våre medlemmer.  

- Sikre medlemmene sine lønns & rettigheter ved ombordreise, hjemreise og karantenetid ihht. 
myndighetskrav.  
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8. Tillitsvalgte 
Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. 
Forbundets tillitsvalgte er grunnfjellet i vårt arbeid. Uten skolerte, motiverte tillitsvalgte ville det ikke 
være mulig å ivareta medlemmers interesser lokalt. Norsk Sjøoffisersforbund tillitsvalgte skal bidra 
til at de ansattes rett til representasjon, medbestemmelse og innflytelse i hvert rederi blir ivaretatt.
  

Tillitsvalgte er selve navet i enhver fagforening 

Norsk Sjøoffisersforbunds tillitsvalgte løser små og store problemer i sitt rederi og representerer sine 
kolleger i lokale forhandlinger og tvister med arbeidsgiver. Tillitsvalgte er viktige i bedriften og skal 
høres, og både de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsgivers plikter er regulert i hovedavtalene, 
tariffavtalene og det maritime regelverket. 

Tillitsvalgte involveres i større grad en enn før i interne prosesser i rederiet knyttet til 
virksomhetsoverdragelse, overtallighet, pandemiproblematikk mm.  

Det er av avgjørende betydning at samarbeidet mellom rederiets representanter og de tillitsvalgte 
foregår i rasjonelle og betryggende former, og at tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver 
etter hovedavtalene, tariffavtalene og skipsarbeidsloven. En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden 
mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet 
mellom partene i bedriften. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 
 

 at tillitsvalgte i rederiene er godt skolerte og trygge på oppgavene og rollen sin. 
 at tillitsvalgte frikjøpes når det er behov.  
 styrke og videreutvikle tillitsvalgtutvalgene gjennom årlige samlinger på tvers av segment. 
 at bedriftene legger til rette for at den tillitsvalgte kan skolere og videreutvikle  
 seg som tillitsvalgt. 
 videreutvikle og oppdatere Sjøklar basert på innspill fra medlemmene og ved 

regelverksendringer, etc. 
 et årlig arbeidslivseminar med arbeidsgiverens hovedorganisasjoner,  
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9. Likestilling i maritim næring 
Familiepolitikk  

Samfunnet har de siste 20 – 30-årene utviklet seg og blitt mer likestilt. De strukturelle rammene 
legger til rette for og skaper en forventning om at far deltar i familielivet på lik linje med mor, 
samtidig som kvinner gis like karrieremuligheter som menn. Denne endringen gjør at maritim næring 
må se på en mer helhetlig familiepolitikk, og man må tenke på hvilke tiltak som kan sørge for at 
maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et livsfaseperspektiv.  

Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra med innspill til tiltak som setter søkelys på et fremtidsrettet 
arbeidsliv hvor livsfaseperspektivet er lagt til grunn og hvor maritim næring er tilrettelagt for både 
de med og uten familie. 

Økt kvinneandel i maritim næring 

Maritim næring står ovenfor store utfordringer og muligheter fremover bl.a. innen digitalisering og 
klima, og det er forventet vekst og økt etterspørsel etter arbeidskraft innen flere segmenter. 
Maritim næring må tiltrekke seg de beste hodene.  Det er i denne sammenheng viktig at det ikke kun 
rekrutteres fra en halvdel av befolkningen, men at også kvinner ser det som attraktivt med en 
maritim karrierevei. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

• at vi skal være en organisasjon rustet for fremtidens sjøfolk. 
• at det sette økt fokus på en mer helhetlig familiepolitikk i maritim næring som er tilpasset 

ulike livsfaser. 
• at det arbeide for at seillingsordningene til sjøfolk kan tilpasses den livsfasen vedkommende 

er i.  
• at det utredes sammen med arbeidsgiversiden alternative seilingsordninger til den 

tradisjonelle 1:1 rotasjonen, herunder 1:2 rotasjon. 
• arbeide for at flere kvinner velger maritim næring, blant annet gjennom tiltak som bidrar til 

å rekruttere og beholde kvinnelige offiserer.  
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10. En sterk og fremtidsrettet organisasjon 
Norsk Sjøoffisersforbund er og skal forbli en åpen, demokratisk og tilgjengelig organisasjon med 
lojale og interesserte medlemmer. 

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha legitimitet og innflytelse i kraft av å representere en stor og økende 
andel av norske sjøoffiserer. 

Norsk Sjøoffisersforbund skal samarbeide med organisasjoner som har nær tilknytning til 
sjømannsyrket for å samordne ressurser til det beste for medlemmene, og for å bygge en sterkest 
mulig organisasjon for fremtidige generasjoner av sjøfolk. 

Forbundets skal bruke sin hovedorganisasjonstilknytning for å gi medlemmene økt innflytelse i 
viktige saker. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

 jobbe for en høy organisasjonsgrad slik at våre meninger reflekterer et bredt spekter av 
ledende maritimt personell. 

 styrke medlemmene og organisasjonen gjennom å være representert i relevante organer og 
utvalg , herunder; 

 jobbe for bedre vilkår for norske sjøfolk i LOs Maritime utvalg. 
 jobbe for økt sikkerhet og forvaltning av ressurser på norsk sokkel og å opprettholde 

eksisterende og nye arbeidsplasser gjennom LOs Olje- og gassutvalg. 
 jobbe for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig maritim næring gjennom Maritimt Forum. 
 jobbe for HMS gjennom deltakelse i IFSMA, IMO og ITF 
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11. Trygghet i hverdagen 
Å være medlem av Norsk Sjøoffisersforbund skal gi merverdi og trygghet også utenfor 
arbeidsplassen. 

Kurs og kompetanse som medlemsfordel 

Norsk Sjøoffisersforbund skal ha aktiviteter og kurstilbud målrettet mot aktuelle behov i utvalgte 
segmenter og medlemsgrupperinger. Vi skal tilby arenaer der medlemmene kan opprettholde og 
videreutvikle fagkunnskap, sosiale nettverk og yrkesstolthet. 

Bredt forsikringstilbud og gode avtaler 

Gjennom LO favør, Sjøoffiserenes forsikringskontor og Sjøoffiserenes ferieboligutleie skal Norsk 
Sjøoffisersforbund gi tilgang til fordeler og avtaler som gir den enkelte økt trygghet og forutsigbarhet 
knyttet til hus og hjem, bank, ferie/fritid og juridisk rådgivning. 

Norsk Sjøoffisersforbund vil 

 tilby relevante fagkurs og konferanser 
 ha Sjøoffiserskonferansen og Ungdomskonferansen som sine viktigste møteplasser for 

medlemmene 
 ha et bredt forsikringstilbud med stor grad av frivillighet 
 oppfordre alle medlemmer til å bruke de goder og fordeler som ligger i LOfavør  
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Vedlegg 1 -  Resolusjon: Fremtidens velferd – Online  

 

Norsk Sjøoffisersforbunds 17. landsmøte, 
Ålesund 28. september 2022 
 

RESOLUSJON 
 
Fremtidens velferd - Online 
 

 

Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 17. landsmøte i Ålesund 28. september 2022 har vedtatt 
følgende resolusjon:  

 

«For å lette på byrden ved å være fraværende i lengre perioder til sjøs, er tilgjengelighet og 
nærhet til de hjemme viktig. Den psykososiale verdien ved å kunne foreta en uavbrutt 
videosamtale er stor. Rederi og samfunn står foran en stor digitalisering som stiller større 
krav til internetthastighet og tilgjengelighet ombord på fartøyene våre, samt pålagte digitale 
kurs fra rederiet. I støvet av pandemien ser vi i større grad viktigheten av å være tilgjengelig 
digitalt. Spesielt for dem der hjemme.» 
 

 
 Norsk Sjøoffiserforbund krever at: 

 
• Det legges til rette for en digital infrastruktur som ivaretar mannskapets daglige kontakt med 

hjem og muliggjør digitale gjøremål, som f.eks. nettbank og skattemelding. 

Legges inn i pkt. 7 
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Vedlegg 2 - Resolusjon: En maritim familiepolitikk 

  

Norsk Sjøoffisersforbunds 17. landsmøte, 
Ålesund 28. september 2022 
 

RESOLUSJON 
 
NSOF krever en maritim familiepolitikk 
 

 

Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 17. landsmøte i Ålesund 28. september 2022 har vedtatt 
følgende resolusjon:  

" I et samfunn i utvikling har familielivet blitt betraktelig mer likestilt, de strukturelle rammene på 
land har lagt til rette for, og skaper en forventning om et moderne familieliv. Hvis vi ønsker like 
karrieremuligheter må det gis uavhengig av kjønn. Her henger maritim næring langt etter. Endring og 
krav i samfunnet gjør at næringen må se på en mer helhetlig familiepolitikk. Man må tenke på hvilke 
tiltak som kan sørge for at maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et 
livsfaseperspektiv. Norsk Sjøoffisersforbund skal sette søkelys på et fremtidsrettet arbeidsliv hvor 
livsfaseperspektivet er lagt til grunn og hvor maritim næring er tilrettelagt for både de med og uten 
familie. 

Skal vi være en attraktiv næring i framtiden og tiltrekke oss de beste hodene må vi investere i 
arbeidstakeren for å beholde kompetansen i næringen. Vi må endre oss og dytte næringen i riktig 
retning" 

 
 Norsk Sjøoffiserforbund krever at: 

• Lønnsdekning i svangerskapet og foreldrepermisjon skal være likt for alle i rederiet uavhengig 
om man jobber på land eller sjø. 

• Det utarbeides alternative arbeidstidsordninger for arbeidstakere i svangerskap og i en sårbar 
småbarnsperiode som f.eks.: 
- Omplassering til arbeid i rederiorganisasjon på land. 
- Fleksible seilingsmønstre.  
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Vedlegg 3 -  Resolusjon: Fremtidens turnus – mer tid på land 

Norsk Sjøoffisersforbunds 17. landsmøte, 
Ålesund 28. september 2022 
 

RESOLUSJON 
 
Fremtidens turnus – mer tid på land 
 

Norsk Sjøoffisersforbund, samlet til sitt 17. landsmøte i Ålesund 28. september 2022 har vedtatt følgende 
resolusjon:  

Fremtidens sjøfolk vil måtte bruke mer av sin fritid på å opprettholde kompetansen som kreves i den raskt 
utviklende bransje. Kurs og videreutdanning vil da kunne gjennomføres på sjøfolkets utvidede fritid.  

Arbeidsbelastningen for sjøfolk er svært høy, og et normalt årsverk for sjøansatte kan være opp til 2.184 timer. 
Det er dokumentert at konsekvensen av den høye arbeidsbelastningen er økt helserisiko og senskade. Ved å 
endre rotasjon vil arbeidsbelastningen reduseres, og vil også kunne redusere blant annet fatigue, helserisiko og 
menneskelige feil. 

Rammevilkår vil måtte tilpasses de ulike segment, der slike endringer er mulig. En innfasing over tid vil gi 
muligheter for redusert tid om bord hos enkelte segmenter og enkelte skipstyper. Turnus som f.eks. 2:3 eller 1:2 
rotasjon vil da kunne vurderes.   

Fremtidens teknologi krever stabilitet og høy kompetanse for å gjennomføre de ulike endringene som er 
forventet i fremtiden. Endring i turnus vil gi en ny hverdag som er mer attraktiv for fremtidens sjøfolk.  

Rekruttering til næringen er avgjørende for å opprettholde den Norske kompetansen. Erfaringsbasert 
kompetanse fra sjø er viktig innsatsfaktor for den Maritime klyngen på land. For å være en ledende maritim 
nasjon trenger vi å beholde all den kompetansen som er og blir utdannet i dag. 

 

Norsk Sjøoffiserforbund krever at: 

- Rammevilkårene tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordning. 

- det blir utredet og utarbeidet en tilrettelagt fritidsordning/turnus som f.eks. 2:3 eller 1:2 rotasjon.   

- næringen øker sitt fokus på rekruttering gjennom ny og forbedret turnusordning.  
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