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Høring af forslag til lov om ændring af søloven, lov om skibes 
besætning. lov om tillæg til strandingslov af 10. april 1985 og 
forskellige andre love samt ophævelse af lov om registrerings-
afgift (ingen sagsnummer) 

 

Søfartsstyrelsen har ved mail af 6. september 2012 anmodet om FOAs 

bemærkninger til ovennævnte lovændringer m.m., ligesom styrelsen 

ved mail af 19. september 2012 har meddelt en rettelse i lovforslagets 

§ 1, nr. 1.  

 

Søfartsstyrelsen har hverken i mailen eller i selve høringsskrivelsen an-

ført et sagsnummer, som der kan henvises til. 

 

FOA har bemærket, at der med § 4, nr. 1 foreslås en ændring i § 20, 

stk. 1 i lov om skibes besætning, som indebærer, at Søfartsstyrelsen 

kan fastsætte regler om udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikati-

onsbeviser og videre kan fastsætte gebyrer. Det fremgår af lovbe-

mærkninger, at sønæringsbeviser i henhold til internationale regler skal 

fornys hvert 5. år, ligesom det forudsættes, at kvalifikationsbeviser 

skal fornys (genudstedes) efter samme terminer. Det fremgår endeligt, 

at det anslås, at gebyret bliver i størrelsesorden 500 kr. både ved før-

stegangsudstedelse og genudstedelse hvert 5. år. 

 

Det er FOAs opfattelse, at det af hensyn til sikkerheden er godt, at der 

kræves sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser. 

 

FOA finder det imidlertid ikke for rimeligt, at den enkelte medarbejder 

kan pålægges et gebyr for at kunne udføre sit arbejde som ansat på et 

skib, som er fastsat i internationale regler og for erhvervelse af be-
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stemte kvalifikationer, som er fastsat i nationale regler. Der kan samlet 

blive tale om en væsentlig omkostning for den enkelte lønmodtager. 

 

Det er FOAs anbefaling, at Søfartsstyrelsen bør tage initiativ til en drøf-

telse mellem de berørte arbejdsgiverparter og lønmodtagerparter for-

inden der fastsættes nærmere regler for sønærings- og kvalifikations-

beviser. 

 

Med venlig hilsen 

 
Reiner Burgwald 

Sektorformand for FOA Teknik- og Servicesektoren  


