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Dei av dykk som ikkje har meldt dykk på …

… skal få lov å sitte, så lenge de sender ein e-post til 

beki@sdir.no der namnet dykkar og kva firma de 

representerer går fram
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Program

1415 – 1420 Velkommen og bla bla. 

1420 – 1450 Sikkerhetsstyring – krav og våre forventninger til et sikkerhetsstyringssystem 

v/ Rune Magne og Elisabeth

1450 – 1510 Stålbjørn-ulykken og sikkerhetsstyring etter ulykken v/ Salmar

1510 – 1520 pause

1520 – 1550 Risikostyring i havbruksoperasjoner – status og utfordringer v/ Sintef

1550 – 1630 Kvalifikasjonskrav på mindre lasteskip v/ Jack-Arild
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Sjøfartsdirektøren

Olav Akselsen

Administrasjons-
avdelinga

John Malvin Økland

Regelverk og 
internasjonalt 

arbeid
Bjørn Pedersen

Fartøy og sjøfolk

Lars Alvestad

Risikostyring og 
HMS

Håvard Gåseidnes

Passasjerskip

Sonja E. Hillersøy

Fiskefartøy

Geirmund Eikje

Flyttbare 
innretningar

Åse Waage

Fritidsfartøy

Petter Andre Søreng

Sjøfolk

Yngve Folven Bergesen

Lasteskip

Ole Morten Fureli

Skipsregistrene

NIS NOR
Anita Malmedal

Kontroll og 
inspeksjon

Alf Tore Sørheim (fung.)

Kvalitetssjef

Harald Karlsen

Kommunikasjon og 
samfunnskontakt

Dag Inge Aarhus

Sjøfartsdirektoratet
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Godkjente kontrollforetak

• Kontroll og sertifisering av dei mindre lasteskipa er 

delegert til Godkjente føretak (Kontrollordninga) 

• Kontrollar basert på sjekklister utarbeida av 

Sjøfartsdirektoratet

• For tida 15 føretak (pluss eitt i karantene) fordelt på 

heile norskekysten, inklusive DNV-GL og BV
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Samfunnsoppdrag

Sjøfartsdirektoratet er forvaltnings- og 

tilsynsmyndighet for arbeidet med sikkerhet for liv, 

helse, miljø og materielle verdier på fartøy med norsk 

flagg og utenlandske fartøy i norske farvann.
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Direktoratets roller

• Rådgiver

– veiledning ovenfor våre kunder

• Pådriver

– pådriver innen sikkerhets- og miljøarbeid

– holdningsskapende arbeid

• Tilsyn

– er delegert tilsynsmyndighet etter skipsikkerhetsloven, 

skipsarbeidsloven, produktkontrolloven og fritids- og småbåtloven

– innebærer sertifisering, dokumentkontroll, inspeksjon og revisjon

• Register

– delegert myndighet etter sjøloven til å ivareta funksjonen som 

realregister
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Den foretrukne maritime administrasjonen

En kundeorientert og effektiv 
administrasjon

Rask respons 
og gode svar

Gode digitale 
løsninger

Tilstrekkelig, 
klart og 

brukervennlig 
regelverk

Risikobasert 
prioritering av 

oppgaver

En synlig, kompetent og 
anerkjent administrasjon

Økt andel av 
den norsk-

kontrollerte 
flåten i 

NIS/NOR

Anerkjent 
kompetanse

Bidra til å gjøre 
norsk 

innovasjon til 
internasjonal 

standard
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