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HØRING AV FORSLAG TIL REVIDERT LOV OM HAVNER OG FARVANN M.V.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev vedrørende ovennevnte
høring.

LO støtter formålet med lovforslaget om utvikling av havnene som logistikknutepunkt og en
konkurransedyktig og effektiv sjøtransport langs norskekysten. Dette medfører behov for et
hensiktsmessig regelverk som både ivaretar nasjonale interesser i transportsektoren, samt
effektiv havneutvikling. LO forutsetter også en økning i statlige midler for styrking av
nasjonalhavnene.

Eierskap og havnekassen
LO støtter den eierskapsmodellen som både legger til rette for hensiktsmessig
havnesamarbeid, samt sikrer offentlig styring og kontroll med viktig infrastruktur.
En slik løsning åpner for ulike former for driftssamarbeid, men gir ingen muligheter for
private interessenter å investere i offentlige eide havneselskaper hvor havnearealet utgjør
selskapets verdier.

LO støtter også den foreslåtte mellomløsningen som viderefører en egen økonomiforvaltning
i havnene, med visse oppmykninger slik forslaget skisserer. Formålet med en slik
oppmykning må være å gi kommunene økonomiske insentiver til å videreutvikle havnene og
bidra til effektiv havnedrift, men samtidig sikre et lovmessig vern av havnenes opparbeidede
verdier. Statlig kontroll og styring må sikres gjennom både plan- og bygningsloven og havne-
farvannsloven.

§ 6-4 Lasting og lossing
LO foreslår at det her må henvises til ILO-konvensjon nr. 137 om losse- og lastearbeid. Norge
har ratifisert konvensjonen som bestemmer at losse- og lastearbeidet skal utføres av
registrerte  losse - og lastearbeidere.
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Farvannssektoren
LO er positive til forslaget om at Kystverket gis adgang til å igangsette planlegging i havner
og farleder tilsvarende Statens vegvesens myndighet. LO støtter også forslaget om å
etablering av standarder for farleder (farledsnormal), samt egen forskrift med krav til drift og
vedlikehold.
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