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SVAR PÅ SPØRSMÅL OM SOSIAL DUMPING 

 

Jeg viser til spørsmål fra SV ved Ivar Johansen av 29.03.2018: 

ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund gjennomfører inspeksjoner i Oslo havn, og et av de skipene 

hvor det er påvist brudd på ILO 137 og sosial dumping er MV "Karmsund", som brukes av BMC 

og HmH og kommer til Oslo ca hver 14. dag. Skipet er dekket av en tariffavtale og Special 

Agreement inngått av den Danske lTF-komité og Nørresundby Shipping AS som sier: "Neither 

ship’s crew nor anyone else on board... shall carryout cargo handling and other work 

traditionally or historically done by dock workers..."  

Under inspeksjon har ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund konstatert at mannskapet var involvert 

i lasteoperasjoner hvor 2 sjømenn kjørte truck i lasterommet og 1 opererte heis. Denne jobben 

utføres som er pålagt overtid. Det betyr i virkeligheten at mannskapet ikke får noen ekstra 

betaling for lossearbeid i Oslo havn. Tarifflønnen for en havnearbeider i Oslo er 195 kr. 

Som ITF Norge/Norske Maritime Forbund har understreket: «Når rederiet velger å utføre 

lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke 

tilgjengelige organiserte havnearbeidere i Oslo havn driver de med sosial dumping». 

Det bes om at finanskomiteen gis en skriftlig orientering om hvordan Oslo Havn KF forholder seg 

for å sikre at ILO 137 blir fulgt og at det ikke skjer sosial dumping på havna. 

Byrådets arbeid 

Byrådet inviterte høst 2017 aktørene i havna og organisasjonene, til møte i Rådhuset 13.10. 

sammen med havnestyreleder Roger Schjerva. Til dette møtet kom 18 representanter fra aktørene i 

havna, i tillegg til representanter fra Oslo Havn KF. I møtet presiserte byrådet, ved byrådsleder 

med flere, viktigheten av å bekjempe sosial dumping. Det ble vist til arbeidet som gjøres i bygge- 

og anleggsbransjen i regi av Oslo kommune med standardkontrakter. Det ble videre presisert at 

byrådet ønsker god informasjon og dialog med aktørene i havna for å forebygge sosial dumping. 

 

Det har vært avholdt flere møter med partene også med politisk ledelse og viktigheten for byrådet 

av å arbeide mot sosial dumping er jevnlig kommunisert til Oslo Havn. 
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ILO 137 og varslingsrutiner 

Når det gjelder forebyggelse av sosial dumping i havna viser jeg til havnestyrets vedtak 

15.06.2017 der det er vedtatt at Oslo Havn KF skal følge ILO 137.  

 

Den nærmere tolkningen av ILO 137 er imidlertid noe uklar.  

 

Konvensjonen er ikke inntatt som norsk lov og Norge som stat er folkerettslig forpliktet, men den 

binder ikke norske innbyggere eller norske virksomheter. Oslo Havn KF (HAV) er ikke part i 

gjennomføring av ILO konvensjon 137, men forespurte likevel partene våren 2017 om hva som 

etter deres syn skulle til for å drive iht denne konvensjonen. Oslo Havn opplyser at partene ikke 

har samme oppfatning av tolkningen av ILO konvensjon 137. 

 

Ansvaret for oppfølgingen av ILO 137 ligger hos Arbeids- og sosialdepartementet. NHO og LO 

har i fellesskap bedt departementet om en avklaring om hvordan ILO 137 skal forstås.  

 

 

Når det gjelder spørsmål om hva Oslo Havn KF (HAV) foretar seg når de får beskjed om sosial 

dumping, kan jeg orientere følgende:  

 

1. Det er enighet mellom ITF og HAV, om at ITF tar direktekontakt med HAV dersom de 

mener det forekommer brudd som de mener HAV bør gjøre noe med. HAV har i etterkant 

av et møte avholdt juli 2017, ikke mottatt noen rapporter knyttet til MS Karmsund.  

 

2. På bakgrunn av påstandene om bruk av sjøfolk til lasting- og lossing på MS Karmsund, tok 

HAV 15.02.2018, selv direkte kontakt med BMC Norge AS, som er operatøren av MS 

Karmsund. BMC er leietaker hos HAV med fast ansatte og leier i tillegg inn laste- og 

lossehjelp fra Maritime Truck. Det ble stilt spørsmål om hvorfor BMC fortsatt brukte 

sjøfolk når det er uttrykt i deres tariffavtaler at de ikke skal drive havnearbeid hvis det 

finnes tilgjengelige havnearbeidere. BMC har bekreftet overfor HAV at de ikke kommer til 

å bruke sjøfolk til lasting og lossing mer.  

 

I følge HAV er det viktigste for ITF og Sjømannsforbundene å unngå at rederiene utfører 

lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke 

tilgjengelige organiserte havnearbeidere når de ligger til kai i Oslo havn. En slik situasjon vil ITF 

forholde seg til som sosial dumping. HAV har ikke fått melding om at det har skjedd fra ITF.  

 

Godkjent elektronisk 
Med hilsen 

 

Kjetil Lund 

byråd for næring og eierskap 

Vedlegg: 1. Spørsmål til byrådet fra Ivar Johansen (SV) - Oslo Havn - Sosial dumping 

 


