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Til 
 

Det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement 
 
Deres ref. 200803033-2/THP 
 
HØRINGSNOTAT GJENNOMGANG AV STRAFFEBUDEN PÅ DET 
MARITIME OMRÅDET. 
 
Vi viser til departementets høringsbrev av 3/9-2008, og ønsker å komme med følgende 
generelle betraktninger: 
 

− Norsk Losforbund ser det som positivt at en ønsker å samordne lov og regelverk som 
griper inn i hverandre. Dette vil føre til en forenkling, samt at en får fjernet sovende 
paragrafer. At en samtidig får modernisert lovverket er også på sin plass, mange lover 
og paragrafer som ble vedtatt tidlig på 1900 tallet vil i dag mer være som et kuriosum 
enn anvendelige regler i retten. 

 

− Norsk Losforbund er også positiv til at et politidistrikt (Rogaland) har fått et 
kompetanseansvar for overtredelse av den maritime lovgivningen. Dette er noe som 
vil styrke rettssikkerheten ved at en får spesialister på området til å vurdere disse ofte 
kompliserte sakene. Det har dessverre ved en del saker blitt fattet beslutninger som 
næringen ikke helt ut har forstått, eller godtatt. Det kan også være behov for at 
påtalekompetansen overføres til samme distrikt for å få en mer enhetlig lovanvendelse 
på området, men som departementet sier at en er åpen for å vurdere dette ved behov. 

 

− At lovgiver også ønsker å ansvarliggjøre, samt utvide sanksjoneringsmuligheten til 
også å gjelde andre enn skipsføreren, ser vi også positivt på. Videre mener vi at en 
heving av terskelen for de straffbare handlingene, samt avkriminalisering av en rekke 
handlinger som i dag er underlagt straffesanksjon som helt på sin plass. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 

Inge Lockert  
På vegne av Arbeids og forhandlingsutvalget og  

Formann i Norsk Losforbund 
 
 


