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Høring - Utkast til ny forskrift om melde-  og rapporteringsplikt ved
sjøulykker og andre hendelser til sjøs.

Det vises til departementets høringsbrev av 14. april d.å.

Sjøfartsdirektoratet har følgende kommentarer til forskriftsutkastet:

Fra vår side er det ønskelig at også rapportering av yrkessykdommer tas inn i forskriften slik at all
melde- og rapporteringsplikt fra skip og flyttbare plattformer samles i en forskrift. Forskrift 1.
januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip § 2-8 kan da
oppheves i sin helhet. Det er videre ønskelig at rapporteringsplikten for arbeidsulykker og
yrkessykdommer skal omfatte arbeidstakere på flyttbare innretninger slik tilfellet er i dag.

Dette foreslås gjort ved at § 1 nr. 1) tilføyes ny bokstav  j) yrkessykdom, jf skipssikkerhetsloven §
47, og at § 1 får et nytt nr.  3) Rapporteringsplikt ved arbeidsulykke og yrkessykdom gjelder også

flyttbare  innretninger  og fartøy under 24 meter  hvor noen  har sitt arbeid om bord.

Definisjon av yrkessykdom:  Sykdom som med overveiende sannsynlighet er fremkalt av faktorer i
arbeidssituasjon eller forholdene om bord og sykdom som påføres under reise til eller fra fartøyet
for reders regning eller under landlov  inntas som ny bokstav u) i § 2.

I tilknytning til dette vil vi nevne at det kan være hensiktsmessig eksplisitt å vise til
skipssikkerhetslovens § 2 andre ledd bokstav a) og c) i hjemmelshenvisningen fordi flyttbare
innretninger og fartøy under 24 meter hvor noen har sitt arbeid om bord, også skal omfattes av
rapporteringsplikten slik situasjonen er i dag.

§ 5 første setning foreslås endret til: Melding skal  så vidt mulig  inneholde følgende opplysninger,
så fremt de er relevante.

Endringen foreslås fordi en "skal" regel kan være vanskelig å følge i praksis da man i en
ulykkessituasjon ikke alltid har mulighet til å få med alle data.

Tilsvarende foreslås § 5 nr. 2 første setning endret til: Ved arbeidsulykke som medfører behov for
evakuering skal melding  så vidt mulig  også inneholde opplysninger om personalia, tilstand,
hendelsesforløp og hvilke tiltak som er iverksatt.



Overskriften til § 6 foreslås endret til: Rapportering om sjøulykker, andre hendelser og
yrkessykdom.

Direktoratet kan  ikke se at det skulle være påkrevet med etterfølgende rapport  for  fritidsfartøy
etter hendelser som nevnt i § 4. Vi foreslår derfor en ny tredje setning :  Fritidsfartøy  er unntatt fra
rapporteringsplikten.

Videre foreslås et nytt 2.ledd pga tilføyelsen av yrkessykdom:  Yrkessykdom skal så snart som
mulig rapporteres til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema.

I § 11 nr. 2 må det da tilføyes ny bokstav  c) Forskrift  1. januar 2005 nr. 8 om  arbeidsmiljø,
sikkerhet  og helsefor  arbeidstakere på skip § 2-8 Varsel og meldeplikt ved personskade samt
meldeplikt ved yrkessykdom.
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