
Forskrift om endring og omhjemling av diverse forskrifter fastsatt av 
Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i sjømannsloven  

 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19.august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 
nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) §§ 4-
7, 6-1, 6-5, 8-4, 9-3, jf. delegeringsvedtak 03.juli 2013 nr.974 
 
Det gjøres endringer i følgende forskrifter: 
 

- I – 
Forskrift 14. februar 1995 nr. 382 om permisjon ved svangerskap, fødsel, 
adopsjon mv. oppheves med virkning fra 20. august 2013. 
 

-II- 
I forskrift 6. august 2009 nr. 1032 om bruk av skipsarrest om bord på norske 
skip gjøres følgende endringer:  
 
Ny ingress skal lyde:  
«Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 6. august 2009 med hjemmel i lov 
16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 9, § 15 og § 
40 fjerde ledd, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og 
delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og lov 21.juni 2013 nr. 102 om 
stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 9-3 tredje ledd, 
jf. delegeringsvedtak 03. juli 2013 nr.974.» 
 
§ 2 første ledd skal lyde: 
(1) Skipsføreren kan beslutte å benytte skipsarrest overfor enhver person om 
bord når vilkårene i skipsarbeidsloven § 9-3 annet ledd eller skipssikkerhetsloven 
§ 40 første eller annet ledd foreligger. 
 

-III- 
Forskrift 17. oktober 1975 nr. 2 om arbeidsområdet for sjømann som innehar 
ledende stilling om bord oppheves.  
 

-IV- 
I forskrift 18.februar 2005 nr. 146 om garanti for arbeidsvederlag og hjemreise 
for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NHD) 
gjøres det følgende endringer:  
 
Ingressen skal lyde: 

«Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19.august 2013  med hjemmel i lov 
21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip 
(skipsarbeidsloven) § 4-7, jf. delegeringsvedtak 03. juli 2013 nr.974 
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EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 24 (direktiv 2008/94/EF og 
forordning (EØF) nr. 1408/71). » 

 

 

-V- 
I forskrift 25. april 2002 nr. 424 om tvistebehandling på norske skip gjøres 
følgende endringer: 
 
Ny ingress skal lyde:  
«Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 
21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip 
(skipsarbeidsloven) §§ 6-1 nr. 6, jf. 5-14 nr. 2 og 6-5 nr. 3, jf. 
delegeringsvedtak 03 juli 2013 nr.974» 
 
§ 1 skal lyde: 
Dette kapittel gjelder behandling av tvist ved avskjed etter skipsarbeidsloven § 
5-14 og ved oppsigelse etter skipsarbeidsloven § 5-6, jf. § 5-7 og § 5-8, med 
mindre annet er bestemt i tariffavtale. 
 
§ 2 skal lyde: 
Krav om forhandlinger som nevnt i skipsarbeidsloven § 6-1 (1) skal fremsettes 
skriftlig uten ugrunnet opphold, og senest innen 14 dager. 
 
§ 11 skal lyde:  
Dette kapittel gjelder utenrikstjenestemanns behandling av tvist mellom 
skipsfører eller rederi og besetning i saker etter skipsarbeidsloven § 6-5. 
Saker om avskjed etter skipsarbeidsloven § 5-14 og oppsigelse etter 
skipsarbeidsloven § 5-6, jf. § 5-7 samt § 5-8, skal behandles etter 
bestemmelsene i § 12. 
 
§ 25 bokstav c skal lyde: 
c) hvilke frister som gjelder etter skipsarbeidsloven hvis en part vil bringe saken 
inn for domstol i Norge, jf. skipsarbeidsloven § 6-5 annet ledd. Dessuten at 
partene har mulighet til å få oppfriskning etter tvisteloven 17. juni 2005 nr. 90 § 
16-12 til § 16-14. 
 
§ 26 Oppheves  
§ 27 og § 28 omnummereres til § 26 og § 27 
 
Ny § 26 skal lyde: 
 
Utenrikstjenestemannen skal sende utskrift av protokollen med avgjørelsen til 
Sjøfartsdirektoratet  
 



-VI- 
I forskrift 18. februar 2005 nr. 145 om (garanti for trygderettigheter for 
arbeidstakere på norske skip) gjøres følgende endringer: 
 
Ingressen skal lyde: 

Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2005 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 
nr. 18 § 32. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. Jf. EØS-avtalen 
vedlegg XVIII nr. 24 (forordning (EØF) nr. 1408/71).  
«Hjemmel er endret til lov 21. juni 2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for 
arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) § 4-7, jf. delegeringsvedtak 03. juli 
2013 nr.974» 
 
§ 5 bokstav a skal lyde: 

 arbeidstaker som er syk eller skadet, rett til sykepleie på rederiets regning 
under arbeidsforholdets varighet og deretter i 16 uker samt rettigheter for 
øvrig i samsvar med bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 8-1.  

 
§ 5 bokstav b skal lyde: 

 arbeidstaker som er arbeidsufør, som følge av sykdom eller skade, rett til full 
lønn i inntil 2 måneder samt rettigheter for øvrig i samsvar med 
bestemmelsene i skipsarbeidsloven § 4-4 (2). 
 

-VI- 
I forskrift 02.mars 1986 nr. 241 om erstatning for tapte eiendeler gjøres 
følgende endringer: 
 
Ingressen skal lyde: 
 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 
2013 nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 
§§ 8-4, jf. delegeringsvedtak 03. juli 2013 nr.974 
 
§ 1 første ledd skal lyde: 
Med fartøy menes skip, fiske- og fangstfartøyer samt andre flyttbare innretninger 
som kommer inn under skipsarbeidslovens virkeområde 
§ 2 skal lyde: 
1. Med mindre det er fastsatt høyere satser i tariffavtale, utbetales erstatning 

for eiendeler som er skadet eller tapt under forhold som omhandlet i 
skipsarbeidsloven § 8-4 med følgende beløp:  

a) arbeidstakere på fartøy i utenriks fart, inntil to tredjedeler av 
grunnbeløpet i lov om folketrygd 17. juni 1966 nr. 12,  

b) arbeidstaker på fartøy i innenriks fart og ruteloser, inntil en halvpart av 
grunnbeløpet i folketrygdloven.  

2. Satsene nevnt i nr. 1 fastsettes ut fra størrelsen av grunnbeløpet på 



skadetidspunktet og avrundes oppover til nærmeste hele 100 kroner. 

 
§ 3 slettes 
§ 4 og § 5 omnummereres til § 3 og § 4 

-VII- 
Forskrift 3. februar 1986 nr. 243 om norsk utenriksstasjons lån til sjømenn 
oppheves. 

 
-VIII- 

I forskrift 1. mars. 2005 nr. 235 om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle 
straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede 
personer gjøres følgende endringer: 
 
Ingressen skal lyde: 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 21. juni 2013 
nr. 102 om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) §§ 8-
4, jf. delegeringsvedtak 03. juli 2013 nr.974 
 
§ 7 skal lyde: 
 

Avhør skal holdes for en nemnd som skal bestå av tre personer. 
Nemnden ledes av skipsføreren. Skipsføreren velger de øvrige 

medlemmene blant skipets ansatte. Ved utvelgelsen av nemndens medlemmer 
skal det tas hensyn til deres evne til å føre et objektivt avhør. 

Lederen skal avhøre den mistenkte og de vitner som antas å kunne gi 
opplysninger i saken. De øvrige medlemmer av nemnda kan stille spørsmål 
gjennom lederen eller direkte med samtykke av lederen. De avgitte forklaringer 
innføres i skipsdagboken eller i en særskilt protokoll. Forklaringene leses opp for 
de som har avgitt dem. Nemndas medlemmer skal ved sin underskrift bekrefte 
riktigheten av det som er innført. 

Den mistenkte kan forlange en bekreftet utskrift av det som er innført i 
skipsdagboken eller i den særskilte protokoll om saken. 
 
§ 10 oppheves.  
 
§ 11 oppheves. 

 
-IX– 

Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
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