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UTKAST TIL  FORSKRIFT  OM MELDE- OG RAPPORTERINGSPLIKT VED
SJØULYKKER OG ANDRE  HENDELSER  TIL SJØS

Det vises til departementets høringsbrev av 14 april 08 vedrørende melde - rapporteringsplikt ved sjøulykker
og andre hendelser til sjøs.

Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund har valgt å avgi en felles
uttalelse.
Vi viser til tidligere høring med hensyn til meldeplikt etter skipssikkerhetslovens § 47 og til Sjølovens § 475.

Forbundene har vurdert utkastet og kan gi sin tilslutning til forslaget, men med følgende unntak og
bemerkninger.

I henhold til utkastet er hjemmel for forskriften sjølovens § 475. Etter denne bestemmelse Jfr § 472 er
sjøulykke også arbeidsulykke som har voldt død eller betydelig skade. Imidlertid benyttes ulykkebegrepet.
Etter vanlig forståelse er dette en plutselig ytre påvirkning av en kraft som medfører skade. Død eller betydelig
skade som følge av yrkessykdom faller utenfor ulykkesbegrepet.
I utkastets § I nr I c skal melde og rapporteringsplikten også gjelde ved "arbeidsulykke, selv om tilfellet ikke
er å anse som en sjøulykke jfr skipssikkerhetslovens § 47" Sistnevnte bestemmelse omhandler også
yrkessykdommer. Henvisningen til skipssikkerhetsloven i utkastets § I nr l c tyder på at alle arbeidsskader
skal meldes etter forskriften. Ser vi videre på utkastets § 4 nr I c, angies igjen arbeidsulykke som ikke er
sjøulykke, men hvor evakuering er nødvendig. Innføres et vilkår at for arbeidsulykker som ikke er sjøulykker
et krav til at evakuering var nødvendig?

Nytt forslag til tekst i skipssikkerhetsloven § 47 annet ledd inntatt i høringsbrev av 17.0 1.08 om meldeplikt I
ved sjøulykker, bestemmer at alle skader skal meldes tilsynsmyndigheten. Skyldes skaden en sjøulykke eller
arbeidulykke som omfattes av sjølovens Kapitel 18 avsnitt II skal melding skje i henhold til §475.
Utformingen her tyder på at yrkessykdommer selv om de medfører død eller betydelig skade skal kun
rapporteres etter Skipssikkerhetslovens § 47 annet ledd første punktum.

Forholdet til yrkessykdommer bør avklares.
Siden disse ikke har sin årsak i en enkeltstående hendelse, anser vi det tilfredsstillende at de rapporteres etter
skipssikkerhetslovens § 47 selv om de skulle forårsake dØd eller betydelig skade.
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- Advokat  Birger Mordt -

Der melding skjer etter sjølovens § 475, er vi av den oppfatning at det bør gies regler for etterfølgende
rapportering til Sjøfartsdirektoratet for sjøulykker med følge av død eller betydelig skade på person eller ved
arbeidsulykke som ikke er sjøulykke, men som skal meldes etter samme regler.

Mulig bør forskriften ha en formålsparagraf innledningsvis for å klargjøre formålet med forskriften.

Med vennlig hilsen
Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariat
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