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AD HØRING INSTRUKS OM ADMINISTRERENDE REDER 

 

Det vises til mottatte høring fra dere vedrørende forslag til instruks overfor Fiskeridirektoratet om 

praktisering av regelverket om administrerende redere.  

 

Norsk Sjømannsforbund vil gi uttrykk for at vi helt klart ser behovet for ordningen med 

administrerende reder der selskapets størrelse eller driftens omfang tilsier det.  

Vi er derfor positive til at departementet utarbeider en instruks for praktisering av regelverket, og 

derigjennom etablerer mer entydige kriterier enn det fremgår å ha vært i forvaltningspraksisen.  

 

Instruksen gjelder kriterier for godkjenning som administrerende reder i forhold til aktivitetskravet i 

deltakerlovens § 6, og har på det grunnlaget prinsipiell betydning for en svekkelse av deltakerloven.   

 

Departementet gir uttrykk for i høringsnotatet at det fortsatt bør være minstekrav til eierandel, og at 

dette kravet ikke bør være ubetydelig. Videre fremsettes det ett forslag på 10 prosent eierandel i 

fartøy, som en viss oppmykning i forhold til eldre praksis.  

 

Norsk Sjømannsforbund er betenkt over at det av loven forutsettes en eierandel på over 50 prosent, 

mens myndighetene i praksis og gjennom saksbehandling gradvis har redusert dette kravet ned mot 

10 prosent. Dette mener vi er en uthuling av lovverket, og vil understreke vår bekymring for en 

ytterligere svekkelse av deltakerloven basert på unntak i enkeltsaker.  

 

Norsk Sjømannsforbund tilslutter oss instruksen med kommentarene som fremkommer ovenfor, og 

tør foreslå at kravet til eierandel settes til minimum 20 prosent. 

 

Dette høringssvar fra Norsk Sjømannsforbund støttes av Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske 

maskinistforbund. Disse forbund sender derfor ikke egen høringsuttalelse 
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Med vennlig hilsen 

Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat 

 

 

 

Advokat Birger Mordt 

 

 


