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Fokusområde 2017 sikkerhetsstyring

Årlige vurderinger av ulykkesrisikoen på alle 

norskregistrerte skip

Velger ut fokusområde for tilsyn der vi mener vi har 

mest å hente for å få ned ulykkesrisikoen

Sjekklisten for tilsyn ligger på våre nettsider 

www.sdir.no/fokus2018
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https://www.sjofartsdir.no/fokus2018


Sikkerhetsstyring på mindre fartøy 

Vi legger økt fokus på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy. 

– Hva menes med det ?

• Forbyggende tiltak – informasjonskampanjer, foredrag, rapporter

• Verktøy til næringen – verktøy for risikovurdering.

• Tilsynsaktivitet – kampanjesjekklister, uanmeldte tilsyn

• Dokumentkontroll – Fokusområde skal inngå som egne punkt i 
dokumentkontrollen.

07.12.2017



Havbruk
Datagrunnlag

Grenseovergang mellom Arbeidstilsynet og 
Sjøfartsdirektoratet

Risikofylte arbeidsoperasjoner eks.

• Ankerhåndtering

• Kranløft

• Slep

• Bruk av nokke

Kjente ulykkestyper

• Kantring

• Fall over bord

• Klem/støtskader

• Nytt regelverk
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Krav til sikkerhetsstyring på mindre fartøy
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Forskrift om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, 

passasjerskip og fiskefartøy mv.

• Trådte i kraft fra 1. januar 2017, men fikk virkning fra 1. juli 2017

• Forskriften stiller ikke krav til sertifisering eller ekstern revisjon. Krav 
kontrolleres gjennom ordinært tilsynssystem

• ISM (International Safety Manning) system er også et 
sikkerhetsstyringssystem, men her kreves det et sertifikat (ISM sertifikat) 
og en sertifiseringsprosess som omfatter førstegangstilsyn, 
mellomliggende og fornyelsestilsyn. Altså et mer omfattende 
tilsynsregime. Annen forskrift.
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Hvorfor ny forskrift?
• Skipsikkerhetsloven § 7 stiller allerede krav, men veldig generelt 

formulert

• Ulykker og anbefalinger fra Statens Havarikommisjon for 

Transport
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Hvem er omfattet av det nye regelverket?
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Sikkerhetstyringssystem; Hva er det
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Foto: https://aqs.no/



Stort fokus på veiledning   
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Men trenger vi sikkerhetsstyring?

07.12.2017

Risiko

sikkerhetsstyring kan bidra til at en unngår ulykker som kan få både 
menneskelige, miljømessige og økonomiske konsekvenser



Innhold i forskrift
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§ 2 etablere, 
innarbeide og 
videreutvikle 

sikkerhetsstyrings 
system

§ 3  
Formålet?

§ 4 Hva er 
skipsførerens 

plikter og 
myndighet? 

§ 5 Ressurser, 
opplæring og 

kompetanseutvikling

§ 6 
Risikovurdering

§ 7 
Beredskap

§ 8  
Avvikssystem

§ 9 Vedlikehold 
og kritisk utstyr

§ 10 
Dokumentkontroll

§ 11 Årlig 
evaluering av 

systemet

§ 1 
Virkeområdet



§ 4 Skipsførerens rolle i sikkerhetsstyringen

Rederiet må beskrive skipsførerens samlede plikter og myndighet på det enkelte fartøyet.

Skipsfører har et særlig ansvar for å sikre at sikkerhetsstyringssystemet fungerer om bord. 

• medvirke og følge opp 

• være rederiets forlengende arm 

• involvere besetningen 

• formidle erfaringer med sikkerhetsstyringen om bord

• skape gode holdninger til sikkerhetsstyring 
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§ 5 Ressurser og de som har sitt arbeid om bord

• Rederiet må kunne dokumentere at fartøyet er bemannet med 

et riktig antall personer med rett kompetanse. 

• Uavhengig  av om fartøyet har fastsatt sikkerhetsbemanning 

eller ikke, er det rederiets plikt å sørge for at fartøyet er 

tilstrekkelig bemannet. 
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§ 6 Operasjon om bord og risikovurderinger 

• Rederiet må kartlegge de deler av operasjonene som kan medføre fare for mennesker, 

fartøyet eller miljøet. 

• Risikovurderingene skal være tilpasset skipets og rederiets drift.
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Er det hjelp å få?
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Sjøfartsdirektoratets hjemmeside:
https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering/

https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering/


§ 7 Beredskap 

• Rederiet skal kunne håndtere farer, ulykker og nødsituasjoner der fartøyet er berørt. 

• Beredskapen skal sikre nødvendig støtte til både fartøy, mannskap og eksterne aktører når 

uhellet er ute. 

• Lag en plan for opplæring, trening og øvelser i beredskapssammenheng.
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§ 8 Avviks- og hendelsesbehandling – læring av hendelser

• Registrering av avvik og uønskede hendelser kan gjøres på flere måter. Helt enkelt ved å 

loggføre hendelsene i en loggbok til de mer avanserte elektroniske verktøy, som også kan gi 

mulighet for uthenting av statistikk. 

• Læring av hendelser
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https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/undersokelse-av-ulykker/laring-av-hendelser/


§ 9 Vedlikehold og kritisk utstyr 

• Rederiet skal utvikle, følge opp og 
dokumentere et vedlikeholdssystem 
som er tilpasset driftsformen til fartøyet. 

• Eksempel på en sjekkliste som kan 
være et godt utgangspunkt for å lage 
ditt eget system. Den ligger som 
vedlegg i veilederen.
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§ 10 Tilgjengelig dokumentasjon

• Risikovurderinger og sjekklister skal for eksempel være 
tilgjengelig der jobben utføres, og ikke bare på 
rederikontoret. 

• Alle om bord skal også ha tilgang til å melde inn avvik, 
hente frem prosedyrer, arbeidsinstrukser og 
stillingsbeskrivelser. 

• Endringer i dokumenter skal godkjennes og foreldede 
dokumenter skal fjernes.

• All dokumentasjon i sikkerhetsstyringssystemet skal være 
på et språk som mannskapet forstår. 
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§ 11 Evaluering av sikkerhetsstyringssystemet og kontinuerlig 

forbedring

• Rederiet skal ha en årlig gjennomgang av sikkerhetsstyringssystemet 

for å vurdere om det fungerer slik det er ment, og om det er behov for 

forbedringer.

• Typiske tema for rederiets årlige gjennomganger er:   

• Status for risikovurderinger

• Analyser av avvik og uønskede hendelser og status for tiltak

• Endrede forutsetninger, inklusiv endringer i lovverk
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Rapportering av hendelse og ulykker
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Melding vs rapportering

• Melding

– Melding = «Muntlig melding uten ugrunnet opphold»

– Ved behov for assistanse (evakuering, redning m.m.) eller fare for oljeutslipp gis meldingen til 
hovedredningssentral eller kystradiostasjon. Hovedredningssentralen vil melde videre til øvrige 
etater (Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, Politi, SHT).

– Dersom det ikke er behov for assistanse eller fare for oljeutslipp skal meldingen gis til 
Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon: +47 52 74 50 00 (bemannet 24 timer i døgnet). 
Sjøfartsdirektoratet melder videre til øvrige etater (Politi, SHT, Kystverket).

• Rapportering

– skriftlig rapport til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt skjema (KS-0197)

– Innen 72 timer, i praksis 3 virkedager

– https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-
sjofartsdirektoratet-mfl/
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https://www.sjofartsdir.no/veiledninger/veiledning-melding-og-rapportering-av-ulykker-til-sjofartsdirektoratet-mfl/


Spørsmål?
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Takk for oppmerksomheten!
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• Veileder kan lastes ned elektronisk eller bestilles i papirformat 
ved henvendelse til postmottak@sdir.no

• Spørsmål til forskriften kan rettes til
postmottak@sdir.no

• Mer informasjon finner du på:

www.sdir.no/Fokus2018

https://www.sjofartsdir.no/sjofart/ulykker-og-sikkerhet/sikkerhetsutredninger-og-rapporter/fokus-pa-risiko-2017/
mailto:postmottak@sdir.no
mailto:postmottak@sdir.no

