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Sjøfartsdirektoratet har følgende kommentarer til de foreslåtte alternativer til § 6 i forskrift om
melding til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Dersom punkt d) bortfaller, vil utenlandske sjøfolk på norske skip ikke bli registrert i et offentlig
register, noe som kan føre til at Norge som flaggstat kan få problemer med å rapportere
statistikker til IMO og ILO. Statistikken fra MAA registeret gir oss oversikt over hvor mange
utlendinger som tjenestegjør på norske skip, hvilke typer stillinger de har samt hvilke land de
kommer fra. Dersom dette faller bort vil direktoratet ikke lenger ha denne oversikten.

Videre vil dette forslaget medføre at plikten til å melde inn til registeret i de tilfeller hvor
sjømannen må legge frem sine sertifikater for offentlig kontrollmyndigheter (arbeidskontor eller
utenriksstasjon), som foreslått i alternativ 1, ikke vil harmonere med vår forskrift av 25.11.1988 nr
940 om kontroll av maritim tjeneste. Forskriftens § 7 sier at kontrollmyndigheten skal sende
melding til maritimt AA register for arbeidstaker som går inn i et nytt arbeidsforhold. Forskriften
sier videre at melding også skal sendes inn i de tilfeller hvor en sjømann som ikke er fast ansatt
skifter fartøy.

Generelt vil direktoratets saksbehandling ved ulykker og andre hendelser kunne svekkes da
registeret blant annet benyttes til å kontrollere arbeidsforhold i rederier. Ikke minst vil den
foreslåtte endringen medføre at vi ikke vil kunne bruke registeret som kontrollpunkt i
refusjonsordningen og andre saker der bemanning er viktig.

Sjøfartsdirektoratet har ingen innvendinger mot at meldeplikten ved skifte av fartøy i samme
rederi tas ut.

Skifte a stilling bør arbeidsgiver kunne rapportere inn til registeret,  da dette må anses som
vesen  ige enringer  i den ansattes arbeidsforhold.
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Send dokumenter elektronisk. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle som har mulighet til å sende inn brev og dokumentasjon elektronisk som e-post til
postmottak@sjofartsdir.no. Vedlegg i størrelse inntil A3 kan sendes på formatene til MS Office, Acrobat Reader, eller scannet som bilder i TIF-format.
Dokumentasjon som skal godkjennes må fortsatt sendes inn på papir i det antall eksemplarer som fremgår av tegningslistene.
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