
 

 

 

SR/          26. oktober 2016 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 
 

 

 

Høring – forslag til endringer i skipsarbeidsloven § 4-7 
 

Det vises til høringsbrev av 28. september d.å. fra Nærings- og fiskeridepartementet, hvor det 

foreslås endringer i skipsarbeidsloven § 4-7. Bakgrunnen er vedtatte endringer i MLC-

konvensjonen som trer i kraft neste år, og som innebærer nye krav til økonomisk sikkerhet for  

sjøfolk.   

 

MLC-konvensjonen gjelder ikke for fiskefartøy. Dette følger direkte av konvensjonen og er også 

lagt til grunn i forarbeidene til skipssikkerhetsloven jf. Prop. 115 L (2012-2013) punkt 5.2.3.2. 

Følgelig er det ikke nødvendig for etterlevelsen av Norges forpliktelser å gjennomføre 

lovendringene med virkning for fiskefartøy, og vi oppfatter heller ikke at det har vært hensikten 

fra departementets side. Det vises til at fiskefartøy ikke omfattes av ordningen med utstedelse av 

MLC-sertifikat, hvor de nye kravene til sikkerhetsstillelse foreslås implementert, jf. forskrift av 

22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 14. I 

tillegg konstaterer vi at ingen av organisasjonene i fiskerinæringen er oppført i høringslisten. 

Fiskebåt legger derfor til grunn at fiskefartøy ikke skal omfattes av de nye kravene.   

 

Slik forslaget til nytt tredje og fjerde ledd i § 4-7 er utformet vil imidlertid fiskefartøy bli omfattet. 

Forslagene lyder slik:  

 

«(3)Rederiet skal også sørge for at det for arbeidstaker som er omfattet av norske 

trygdeordninger eller av EØS-avtalens trygdeordning, og som arbeider om bord på skip 

registrert i NOR eller NIS, blir stilt garanti for bestemte ytelser som ikke dekkes av 

lønnsgarantiordningen.  

 

(4) Rederiet skal også sørge for at dokumentasjon på yrkesskadeforsikring for 

arbeidstakere som er omfattet av yrkesskadeforsikringsloven er tilgjengelig om bord.»  

 

Arbeidstakere på norske fiskefartøy omfattes av norske trygdeordninger og yrkesskadeforsikrings-

loven, og fartøy over 15 meter største lengde er registreringspliktige i NOR-registeret.  

 

På bakgrunn av det ovenstående ber Fiskebåt om at det inntas en presisering i § 4-7 om at 

bestemmelsen ikke får anvendelse for fiske- og fangstfartøy.  

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

 

Audun Maråk        Sturla Roald 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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