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Hvorfor en Sikker fisker konferanse?
• Behov for en møteplass for diskusjon rundt temaer innen sikkerhet, helse og miljø
• Næring og regulerende myndigheter får mulighet til dialog for å finne gode løsninger
• Nettverksbygging
• Erfaringsutveksling og læring
• Bygging av sikkerhetskultur 
• Arena for diskusjon om behov for regulering

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forrige Sikker fisker konferanse, som ble arrangert i Svolvær i 2014, viste at det er et behov for en møteplass/arena der fiskere kan diskutere tema som sikkerhet, helse og miljø. Håpet er at denne konferansen  kan bli etablert som et årlig eller toårlig arrangement, på ulike lokaliteter langs norskekysten. Det avhenger litt av responsen fra dere som er tilstede i dag, hvorvidt dere er fornøyd med form og innhold og ønsker å anbefale deltakelse på en slik konferanse videre til kolleger i næringen . 



Me har endra oss mentalt

12.05.2017

• Frå brukar til kunde
– Kunden er mitt ansvar
– Kva kan eg gjera for deg?

• Me er konkurranseutsett
– Konkurransedyktige tenester
– Rask respons og gode svar



Hovedoppgaver
Kundebegrepet bevistgjør oss i vårt arbeid!

• Trygge liv og helse, miljø og materielle verdier
• Registrere fartøy og rettigheter i fartøy 
• Føre tilsyn med norske fartøy og deres rederier 
• Utstede sertifikater for sjøfolk og føre tilsyn 

med norske utdanningsinstitusjoner
• Føre tilsyn med utenlandske fartøy i norske 

havner
• Føre tilsyn med og fremme gode arbeids- og 

levevilkår på fartøy

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sentrale oppgaver: Hentet fra Strategiplan 2016-2020



Hovedoppgaver forts.

• Forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk
• Markedsføre Norge som flaggstat
• Forvalte tilskuddsordninger
• Drive ulykkesforebyggende arbeid rettet mot fritids-

og næringsflåten

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



Ulykker fiskefartøy 1981 - 2016
• Figuren viser utvikling i 

antall ulykker siden 1981. 
Fordelt på personulykker 
(blå) og skipsulykker 
(oransje) 

• Den store økningen i 
personulykker på 
begynnelsen av 1990 tallet 
skyldes i stor grad endring 
i rapporteringspraksis.

• Utover 2000 tallet har det 
også være flere endringer i 
datagrunnlaget, teknologi, 
og næringsstruktur. 
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



Alternativ fremstilling: Ulykker siste ti år på norske fiskefartøy
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Figuren viser ulykker på 
norske fiskefartøy de 
siste ti årene



Forlis fiskefartøy 1981 - 2016
Figuren viser utvikling 
i antall forlis fra 1981 
– 2016.

Antall forlis har blitt 
kraftig redusert siden 
1980 og 1990 tallet.
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Alternativ fremstilling: Forlis norske fiskefartøy 2007 - 2016
Figuren viser utvikling 
i antall forlis fra 2007 
– 2016.
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Omkomne fiskefartøy 1981 - 2016
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Figuren viser utvikling 
i antall omkomne fra 
1981 – 2016.

Økningen vi ser i 
2014 skyldes en 
kollisjon mellom et 
norsk lasteskip og en 
utenlandsk fiskefartøy 
i utenlandsk farvann.



Alternativ fremstilling: Omkomne norske fiskefartøy 2007 - 2016

12.05.2017

Figuren viser utvikling 
i antall omkomne fra 
2007 – 2016.



Strategiplan 2016-2019
Risikobasert prioritering av oppgaver
Direktoratets prioriteringer skal være basert på risikovurderinger.

Gjennom den årlige risikokartleggingen identifiseres områdene som vi særlig skal legge vekt på ved tilsyn, revisjoner, holdningsskapende arbeid og 
regelverksutvikling. 

Risikobasert tilsyn er en av flere styringsprosesser som sikrer at direktoratets ressurser brukes riktig. Ved hjelp av systematikk og analyse kan vi 
sammenligne situasjoner som i utgangspunktet er svært forskjellige. Hensikten er å sikre at innsatsen rettes mot områder som gir størst gevinst på 
helse, miljø og sikkerhet. 

Sjøfartsdirektoratet skal jobbe videre med utviklingen av det risikobaserte tilsynet.

• Dette måles gjennom
• oppfølging av årlige fokusområder som formidles til næringen
• hvorvidt prioriteringer innenfor tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid er basert på årlig risikovurdering 
• Norge er blant de 5 øverste på samtlige havnestatskontrollregimers hvitelister og med i Qualship 21
• nedgang i beregnet risiko 
• relativ nedgang i antall omkomne, forlis og skader som medfører fravær
• relativ nedgang i tilbakeholdte fartøy eller alvorlige pålegg
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Årlig risikovurdering

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi ønsker å styre med utkikken vendt forut og ikke bare reagere på strømninger i kjølvannet. Vi må se inn i «glasskula».  All risikoanalyse handler om fremtiden og hvordan vi tror denne vil bli.  All risikoanalyse er dermed beheftet med usikkerhet.



Hva kan fortelle oss noe om risiko på et skip i drift?

Pålegg, 
funn og 

avvik

Tilbakehold

Ulykker

Aktivitet

Type last 
og mengde

Rederi Konstruksjon

Holdninger

Farvann

…

MS KATASTROFE

Sikkerhetskultur

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har mange kilder til informasjon om rederiets og skipets tilstand og risikonivå. Likevel vil det alltid være usikkerhetsmomenter når vi skal fastslå hvor vi antar at risikoen er størst og hvor vi velger å fokusere innsatsen. Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med NTNU jobbet med å utvikle en modell, en slags «risikokalkulator», der resultater fra disse informasjonskildene beregnes om til risikonivå for det enkelte fartøy, rederi eller flåte.  Utfordringen er tilgangen på data og kvaliteten av disse dataene. 



Risikokartlegging –
Scenario som generelt scorer høyt på tvers av fartøygruppene

Brann/eksplosjon Grunnstøting Kantring

Fall til sjø Fall om bord Støt/klemskade

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
   



Årlig risikorapport
• Årlig vurdering
• Årlige fokusområder
• Legges frem på Sjøsikkerhetskonferansen 
• Gir status og fokus for neste år
• Mye tall og statistikker, men hovedsakelig 

kvalitative vurderinger.
• Synliggjøre våre vurderinger og 

prioriteringer
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Gjennom den årlige risikokartleggingen 
identifiseres områdene som vi særlig skal legge 
vekt på ved tilsyn, revisjoner, holdningsskapende 
arbeid og regelverksutvikling.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
 



Fokusområder
• 2014: Brann og eksplosjon
• 2015: Sikker arbeidsplass
• 2016: Hviletid og bemanning
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Fokusområde 2017 er sikkerhetsstyring
Aktiviteter:
• Sikkerhetsstyring er tema i tilsynsvirksomhet (egen sjekkliste)
• Mer detaljerte krav til sikkerhetsstyring for den minste flåten fra 1. januar 2017 (ny forskrift)
• Forventning at næringen har etablert system for sikkerhetsstyring fra 1. juli 2017
• Frem til da bærer tilsynsvirksomheten preg av veiledning og bistand til næringen 
• Etter 1. juli vil manglende oppfyllelse av krav føre til konsekvenser, men veiledning vil fortsatt 

stå sentralt.

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Konsekvensene vil avhenge om rederiene har startet et arbeid med å etablere sikkerhetsstyring eller ikke. De som har kommet i gang vil få en mildere reaksjon enn de som ikke har påbegynt arbeidet.Oppfordring: benytt dere av de hjelpeverktøy som finnes, eks. Fiskrisk som Sjøfartsdirektoratet har utviklet, men søk også hjelp hos organisasjonene og forsikringsselskap, mange av disse har utviklet maler som kan brukes som et utgangspunkt for å utarbeide et sikkerhetsstyringssystem.



Holdningsskapende - Hva er vi med på?
• HMS i fiskeflåten, samarbeidsprosjekt med en rekke aktører tilknyttet næringen
• Utvikling av hjelpeverktøy, FiskRisk / LastRisk
• Yrkesfisker.no
• Brosjyrer / informasjonsmateriell
• LofotFishing og Nor-Fishing
• Konferanser
• Skolebesøk
• Besøksrunder sammen med forsikringsselskap
• Informasjonsmøter / dialogmøter ved nytt regelverk
• Prosjektmøter (nybygg/ombygging/innflagging)
• Verftsbesøk
• Årsmøter fiskeriorganisasjoner

• Vi ønsker å treffe fiskerinæringen der de er!
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www.yrkesfisker.no

12.05.2017

Målet med portalen er å gjøre det lettere for 
yrkesfiskere å holde seg oppdatert på viktig 
sikkerhetsinformasjon og regelverk, og på den 
måten forebygge ulykker i flåten.



Norges Fiskarlag – en medspiller
Landsmøtevedtak Norges Fiskarlag november 2015:

«En må fortsatt prioritere arbeidet med sikkerhet i fiskeflåten. 
Det er allerede lagt ned en betydelig innsats for å gjøre 
fiskeryrket tryggere, gjennom strengere krav til både fartøy og 
opplæring. Til tross for dette er enda risikoen for høy. 
Landsmøtet ber derfor om at Sjøfartsdirektoratet sammen med 
næringa og andre (for eksempel Redningsselskapet), må jobbe 
enda mer målretta og koordinert med det holdningsskapende 
arbeidet.»
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Honnør til Norges fiskarlag for å sette sjøsikkerhet på dagsorden i sine landsmøtevedtak. Vi opplever generelt en god dialog og et godt samarbeidsklima med både organisasjoner og fiskere



Uanmeldt tilsyn 2017 – status pr. 01.05.2017

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi har til nå i år gjennomført 4 kampanjer med uanmeldte tilsyn på fiskefartøy. I all hovedsak har disse tilsynene vært gjennomført i Nordnorge.



Fiskefartøy 6-10,67 m
• 87 Uanmeldte tilsyn gjennomført
• 447 pålegg
• 3 tilbakeholdelser

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbakeholdelses pålegg: Mangler fartøyinstruks, mangler på redningsutstyr, installasjonsbevis for elektrisk anlegg



Fiskefartøy 10,67-15 m
• 55 Uanmeldte tilsyn gjennomført
• 210 pålegg
• 2 tilbakeholdelser

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbakeholdelses pålegg: Mangler fartøyinstruks



Fiskefartøy over 15 m 
• 31 Uanmeldte tilsyn gjennomført
• 55 pålegg
• 3 tilbakeholdelser

12.05.2017

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tilbakeholdelses pålegg: manglende mellomliggende inspeksjon, fører har ikke gyldig sertifikat/endorsement, mangler på redningsutstyr
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Hvor står vi
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