
Nærings- og Handelsdepartementet,

Postboks 8014 Dep.
0030 OSLO

AD  HØRING  GJENNOMGANG AV STRAFFEBUDENE PÅ DET MARlITIME OMRÅDET

Det vises til Departementets høringsbrev av 3 september 08 vedrørende straffebudene på det
maritime området.
Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund har besluttet å
avgi en felles uttalelse i saken.
Forbundene har vurdert høringsbrevet. De samme forbund var representert i
Skipssikkerhetslovutvalget og sluttet seg til de prinsippene som der ble nedfelt i relasjon til straff for
brudd på sikkerhetsbeStemmelsene.
Høringsnotatet fra departementet følger de samme retningslinjene og vi kan i det alt vesentligste tiltre
forslaget.
Forbundene er enige i de generelle føringer med hensyn til kravet til subjektiv skyld, forsøk og
medvirkning.
Når det gjelder forslag til straffetrusler i sjømannsloven er vi enige i at generelt er straff for
overtredelse av sjømannsloven ikke egnet virkemiddel. Vi slutter oss til departementets forslag om å
innta nussel om straff for å motvirke sosiaI dumping.
I tillegg bemerkes at arbeidsmiljøloven har hatt trussel om straff for arbeidsgiver som ikke utbetaler
lønn slik som pålagt i loven. Ved den nye arbeidsmiljøloven av 2005 synes denne straffetrussel
videreført. Vi viser til bestemmelsene i §§ 14-15 og 19-1. Slik vi ser det bør det her ikke være
forskjell på sjømannsloven og arbeidsmiljøloven. Vi foreslår at tilsvarende regler relatert til
lønnsbetaling innføres i sjømannsloven.

For øvrig har vi ikke merknader til det fremsatte forslaget.

Med vennlig hilsen
SjømannsorganisasjonenesFellessekretariat
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