
   
 

   
 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM 
KVALIFIKASJONER OG SERTIFIKATER FOR SJØFOLK 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 23.06.2020 med hjemmel i lov 16. februar 2008 nr. 9 om skipssikkerhet § 2, § 6, § 16, § 17, § 
19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590. 
 
      

I 
 
 
§ 3 første ledd skal lyde: 
 
(1) Skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på dekk skal ha relevant 
kompetansesertifikat for dekksoffiser på 

a. passasjerskip 
b. lasteskip med største lengde 8 meter eller mer 
c. fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer 
d. lekter. 

 
§ 3 nytt sjette ledd skal lyde: 
 
(6) Krav til kompetansesertifikat for dekksoffiser på lasteskip med største lengde under 15 
meter gjelder fra 1. januar 2024.  
 
§ 8 tredje ledd skal lyde:  
 
(3) Som alternativ til grunnleggende sikkerhetskurs kan følgende sjøfolk gjennomføre og 
bestå godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip 

a. sjøfolk som skal tjenestegjøre på passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i 
fartsområde 1 

b. sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i 
fartsområde liten kystfart eller mindre.  

 
§ 13 skal lyde:  
 
§ 13. Instruktør for opplæring om bord og assessor for bedømmelse av kvalifikasjoner 
 
(1) Rederiet skal sørge for at instruktør for opplæring om bord har forståelse for 
opplæringsprogrammet og målene med opplæringen og har sertifikat minst på nivå med de 
oppgavene det gis opplæring i.  
 
(2) Rederiet skal sørge for at den som skal bedømme kompetansen etter gjennomført 
opplæring 

a. er sertifisert for funksjonen bedømmelsen gjelder 
b. har fått opplæring og praksis i bedømmelsesmetoder  
c. har kvalifikasjonsbevis for assessor. 

 
(3) Rederiet skal sørge for at den som skal bedømme kompetansen til navigatører på 
hurtiggående fartøy 

a. har tjenestegjort som fører på rederiets hurtiggående fartøy eller tilsvarende fartøy 
b. har kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtassessor.  



   
 

   
 

 
(4) Kvalifikasjonsbevis for assessor kan utstedes til den som dokumenterer 

a. gjennomført kurs i bedømmelsesmetoder 
b. minst 12 måneders relevant fartstid med gyldig kompetansesertifikat.   

 
(5) Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtassessor kan utstedes til den som dokumenterer 
gjennomført opplæring som assessor for hurtigbåt, og har kompetansesertifikat dekksoffiser 
klasse 4 eller høyere.  
 
(6) Kvalifikasjonsbevis etter fjerde og femte ledd har ikke utløpsdato. Rederiet skal sørge for 
at assessor vedlikeholder sin kompetanse som assessor. Vedlikeholdet skal dokumenteres.  
 
(7) Rederiet skal sørge for at den opplæringsansvarlige har forståelse for 
opplæringsprogrammet og de ulike målene for opplæringen.  
 
§ 19 femte ledd skal lyde:   
 
(5) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 kan fornyes for sjøfolk som har gyldig 
helseerklæring for arbeidstakere på skip, har gjennomført godkjent repetisjonskurs i 
sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip og kan dokumentere vedlikeholdt 
yrkeskompetanse på en av følgende måter 

a. minst 6 måneders fartstid med gyldig kompetansesertifikat på skip med største lengde 
8 meter eller mer i løpet av de siste fem år  

b. minst en måneds fartstid med gyldig kompetansesertifikat i løpet av de siste seks 
måneder umiddelbart før fornyelsen 

c. gjennomført godkjent praktisk prøve.  
 
Gjeldende femte ledd blir sjette ledd og gjeldende sjette ledd blir nytt sjuende ledd.  
 
§ 23 skal lyde: 
 
§ 23 Felleskrav for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5 til klasse 1 
 
(1) Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 5 til klasse 1 kan utstedes til person som er 
fylt 18 år, og som har 

a. dokumentert fartstid og utdanning i henhold til relevant sertifikatklasse 
b. gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip 
c. ROC eller høyere sertifikat 
d. grunnleggende og videregående sikkerhetskurs 
e. opplæring i medisinsk behandling som dekker emnene angitt i vedlegg VI tabell A-

VI/4-2.  
 
(2) Ved førstegangsutstedelse av kompetansesertifikat dekksoffiser skal kompetansen 
evalueres av assessor. Ved utstedelse av høyere sertifikat skal ny bedømmelse foretas dersom 
ytterligere utdanning er gjennomført etter førstegangsutstedelsen. 
 
(3) Den som i tillegg dokumenterer gjennomført opplæring i emner som dekker vedlegg II 
tabell A-VI/6-1 og 6-2 kan få utstedt kompetansesertifikat som inkluderer 
sikringskompetanse.   
 



   
 

   
 

Ny § 23a skal lyde: 
 
§ 23a Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 
 
(1) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 gir rett til å tjenestegjøre på skip med 
bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart, unntatt passasjerskip og fiskefartøy, som 

a. ansvarshavende vaktoffiser på skip med lengde (L) under 24 meter 
b. overstyrmann på skip med lengde (L) under 24 meter  
c. skipsfører på skip med største lengde under 15 meter. 

(2) Innehaver av kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 som er fylt 20 år og har minst 12 
måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer som ansvarshavende 
vaktoffiser kan tjenestegjøre som skipsfører på skip med lengde (L) under 24 meter i 
fartsområde liten kystfart. 
 (3) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 kan utstedes til den som er fylt 18 år, og som 
har  

a. bestått eksamen som dekker læreplanen for kompetansesertifikat for dekksoffiser 
klasse 6 

b. gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip 
c. minst Short Range Certificate (SRC)  
d. minst godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip  
e. ett av følgende alternativer: 

i. gjennomført godkjent praktisk prøve   
ii. 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.  

(4) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 kan utstedes til den som  
a. er eller har vært innehaver av minst kompetansesertifikat klasse 5 og som oppfyller 

kravene i tredje ledd bokstavene b til d  
b. er innehaver av fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikat og som 

oppfyller kravene i tredje ledd bokstavene b til e.  
(5) Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 som utelukkende gir rett til å tjenestegjøre som 
skipsfører på lasteskip med største lengde under 15 meter i liten kystfart kan utstedes til den 
som kan dokumentere minst fem års arbeidserfaring på skip med største lengde 8 meter eller 
mer i fartsområde liten kystfart opptjent etter 1. januar 2015, og som i tillegg oppfyller 
kravene i tredje ledd bokstavene b til e i.  
(6) Fjerde ledd bokstav b og femte ledd gjelder fram til 31. desember 2023.  
  
§ 46 nytt tredje ledd skal lyde: 
 
(3) Innehaver av SRC (Short Range Certificate) kan tjenestegjøre som radiooperatør i 
radiodekningsområde A1 på  

a. lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart  
b. fartøy som følger forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre 

passasjerer  
c. fiskefartøy med største lengde under 15 meter.   

 
Ny § 59a skal lyde: 
 
§ 59a Krav til skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten 
kystfart som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper 



   
 

   
 

 
(1) Skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som 
deltar i ankerhåndtering eller sleper skal ha gjennomført kurs etter gjeldende emneplan.   
(2) Skipsfører på lasteskip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart som 
skal utføre løfteoperasjoner skal ha gjennomført kurs etter gjeldende emneplan.   
(3) Krav om tilleggskompetanse som nevnt i første og andre ledd gjelder fra 1. januar 2024. 
 
§ 67 første ledd skal lyde: 
 
(1) På skip med største lengde under 15 meter som kan føre 12 eller færre passasjerer uten 
passasjersertifikat skal skipsfører minst ha fritidsskippersertifikat, gyldig helseerklæring for 
arbeidstakere på skip og godkjent sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip. 
 
§ 91 skal lyde: 
 
§ 91 Dispensasjon  
 
(1) Sjøfartsdirektoratet kan unnta fartøy nevnt i annet ledd fra et eller flere av forskriftens 
krav dersom rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt 

a. det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket anses sikkerhetsmessig 
forsvarlig  

b. det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som 
kravet i forskriften. 

(2) Dispensasjon etter første ledd kan gis til  
a. fiskefartøy 
b. flyttbar innretning 
c. ikke-sjøgående skip 
d. lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart  
e. lasteskip med lengde (L) under 24 meter i Nord- og Østersjøfart som inngår fast i 

Norges redningstjeneste  
f. fartøy under 24 meter i liten kystfart som brukes i opplæring.   

 
 
Listenummereringen endres fra halvparentes til punktum i følgende bestemmelser: 
§ 2, § 7, § 8 første ledd, § 10 andre ledd, § 15, § 19 fjerde ledd, § 24 første og tredje ledd, § 25 
første ledd, § 26 første ledd, § 27 første ledd, § 28 første ledd, § 29 andre ledd, §31 første 
ledd, § 32 første og andre ledd, § 32a første og andre ledd, § 32b første og andre ledd, § 37 
første ledd, § 38 første og tredje ledd, § 39 første ledd, § 40 første ledd, § 41 første ledd, § 44 
andre ledd, § 45 andre ledd, § 47 fjerde ledd, § 48 fjerde ledd, § 50 fjerde ledd, § 51 femte 
ledd, § 54 andre ledd, § 57 andre ledd, § 58b andre ledd, § 58c, § 58 d, § 60 fjerde ledd, § 61 
første ledd, § 62 fjerde ledd, § 63 fjerde ledd, § 68 første til tredje ledd, § 69a andre og fjerde 
ledd, § 71 første ledd, § 72 og § 85 første ledd.   
 
 

II 
 

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.   
 


