
Høringsmatrise 

 

Fra Merknad Direktoratets vurdering 
DNV AS Ingen merknader til selve 

endringen, men påpeker at 
«DMLC Part I», punkt «2 – 
Medical certification» 
oppdateres i tråd med 
forskriftsendringen.  

Direktoratet er enige med DNV 
AS og tar innspillet til følge 

Fiskeridirektoratet Ingen  
Pelagisk Forening Ingen  
Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Ingen  

Forsvarsstaben Ingen  
Maritimt Kompetansesenter 
Sørøst Norge 

Av fjorten medlemsrederier 
var det bare ett av rederiene 
som hadde innsigelser mot 
endringen. Dette rederiet 
ønsket å videreføre dagens 
ordning. 

For å etterleve Norges 
forpliktelser etter EØS-avtalen 
kan ikke nåværende ordning 
videreføres. 

Det Norske 
Maskinistforbundet 

Uttrykker i sitt høringsinnspill 
en bekymring for om 
endringsforslaget vil være i 
tråd med Norges forpliktelser 
etter STCW og peker på at den 
norske stat ikke kan vike fra 
minstenormene som er satt av 
IMO. De er særlig kritiske til 
andre setning i 
endringsforslaget. Uansett 
mener DNMF at 
Sjøfartsdirektoratet må sørge 
for at det opprettes etter 
kvalitetssikringssystem før 
implementeringen av 
forskriftsendringen.  
Forslag til ny forskriftstekst: 
"Helseerklæring utstedt i 
samsvar med kravene til 
helseerklæringer iht. STCW 
koden implementert i et EØS-
land, oppfyller kravet i første 
ledd når helseerklæringen er 
utstedt i et EØS-land"  
 

Tas delvis til følge ved at 
setning nummer to sløyfes.  
Direktoratet bemerker at 
kravene i STCW er 
implementert i norsk regelverk 
og i direktiv 2008/106/EF. 
Helseerklæringer skal 
tilfredsstille de krav som følger 
av MLC- og STCW-
konvensjonen.  
 
For å etterleve kravene i EØS-
avtalen har ikke direktoratet 
hatt anledning til å utarbeide 
et felles kvalitetssikringssystem 
i EØS før implementering av 
forskriftsendring. Det er likevel 
et pågående arbeid i Europa 
for å få dette til.  

Forsvarsdepartementet Ingen  
Norsk Forening for Maritim 
Medisin 

Har uttrykt forståelse for at det 
ikke diskrimineres mellom 
leger eller nasjoner innenfor 
avtaleområdet. De mener 

I direktiv 2008/106/EF artikkel 
11 nr. 1 står det at 
medlemsstatene skal etablere 
standarder for sjøfolks 



imidlertid at krav om at 
tilfredsstillende helse skal 
dokumenteres med et egnet 
skjema som viser at 
helsetilstanden er undersøkt 
og dokumentert må være likt 
for alle sjøfolk og 
sjømannsleger innenfor 
EU/EØS. 

helsemessige skikkethet, 
spesielt med hensyn til syn og 
hørsel. Dette innebærer at alle 
EØS-land skal ha etablert slike 
standarder for sjøfolk, men 
også at det bare er 
helseerklæringer som er 
utstedt i henhold til artikkel 11 
som det er krav til at andre 
medlemsstater skal akseptere.  
 
Merknaden fra Norsk Forening 
for Maritim Medisin tas til 
følge ved at setning nummer 
to sløyfes. Det vil i større grad 
sikre likebehandling av krav. 
 

Kystverket Rederiene må kunne forstå 
språket helseerklæringene er 
utstedt på 

Helseerklæringen skal 
tilfredsstille de krav som følger 
av MLC- og STCW-
konvensjonen. 
 
I STCW section A-I/9, punkt 8 
står det at helseerklæringene 
skal være tospråklige. 

 


