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Høring - Forslag til endringer i sjøloven og forskrift om dispasjører 
kompetansekrav mv. for dispasjører 

1. Innledning 

Vi viser til departementets høringsbrev av 31.3.2 014 vedrørende ovennevnte høring. 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet. 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen. 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp 
mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en 
berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer 
mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet 
Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 
lovutvalget for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. 
Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Mats Erik Sæther, Amund 
Bjøranger Tørum og Sindre Walderhaug. 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

2 . Merknader 

Advokatforeningen har to merknader til forslaget. Begge merknadene er av redaksjonell art, og 
knytter seg til de foreslåtte endringene i sjøloven § 467: 
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1). 
Det foreslås en alternativ utforming av sjøloven § 467 andre ledd som i større grad synliggjør at 
kravene til kunnskap og praksis som er omtalt i første ledd bestemmes av departementet i 
forskrift. Advokatforeningen mener at formuleringen «den nødvendige» i første ledd kan være 
egnet til å foranledige usikkerhet, da det kan fremstå som uklart om denne er ment å ha 
selvstendig betydning utover de kravene som fremgår av forskriften. For å tydeliggjøre at § 467 
er en ren hjemmelsbestemmelse, foreslår Advokatforeningen at ordene «den nødvendige» tas 
ut, slik at § 467 andre ledd lyder som følger: 

Kongen kan giforskrift om hvilke krav til kunnskap og praksis som anses å 
tilfredsstille vilkårene etter første ledd. 

2). 
Advokatforeningen gjør oppmerksom på at det er en trykkfeil i ikrafttredelsesbestemmelsen i 
forslag til endring av sjøloven § 467, ved at ordet «til» har blitt skrevet i stedet for «tid». 

Advokatforeningen har ellers ingen materielle merknader til forslaget. 
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