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Evaluering av Sikkerhetsforskriften kap. 4 og 5 samt Våpenforskriften 23a
Vi viser til departementets brev av 3. juli med invitasjon til tilbakemeldinger om erfaringer
med regelverket som ble innført med virkning fra 1. juli 2011 for å regulere bruken av
private væpnede vakter på norske skip.
Cefor var ved innføringen positiv til at norske myndigheter klargjorde reglene gjennom
forskrifter som støtter opp om rederienes legitime behov for å trygge sine mannskaper, skip
og last. Dette synet står uendret, og vi har også registrert at flere flaggstater har valgt å følge
etter ved å innføre tilsvarende klargjørende regler.
Samtidig har vi ikke registrert at bruken av private væpnede vakter har gått på bekostning av
at retningslinjene utviklet av en samlet internasjonal skipsfartsnæringen; ”Best Management
Practices to Deter Piracy off the Coast of Somalia and in the Arabian Sea Area (BMP)”,
etterleves. Snarere tvert imot synes bruken av private væpnede vakter å ha kommet som et
viktig tillegg, snarere enn erstatning for slike tiltak.
Sett fra forsikringsnæringens side vil vi på det sterkeste anbefale at regelverket videreføres.
Det er, slik vi også poengterte i vår høringsuttalelse 04.03.2011, rederiet som er ansvarlig
for at tjenesten ytes innenfor rammen av norske lover og regler. Følgelig vil det også være
rederinæringen som er best posisjonert til å kommentere de spørsmål departementet
konkret ber om tilbakemelding på i sitt brev. Etter det vi kjenner til fungerer varslingsplikten
overfor forsikringsgivere tilfredsstillende og i henhold til intensjonen, og vi ser følgelig ikke
behov for ytterligere presisering av denne.
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