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Nye forskrifter og endringsforskrifter for gjennomføring av MLC 
 
1. Innledning  
Sjøfartsdirektoratet fastsetter med dette tre nye forskrifter og endringer i to 
forskrifter for gjennomføring av MLC. Forskriftene er som følger: 

• Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. 
• Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip 
• Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip 
• Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for 

utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre 
besiktelser m.m. 

• Forskrift om endring av forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med 
fremmede skip og flyttbare innretning i norsk havn mv. 
(havnestatskontrollforskriften) 
 

FNs internasjonale arbeidsorganisasjon, ILO (International Labour Organization), 
vedtok i februar 2006 en ny konvensjon for sjøfolks arbeids- og levevilkår. 
Konvensjonen fikk navnet Maritime Labour Convention, 2006 (heretter kalt MLC). 
Norge ratifiserte konvensjonen i 2009. MLC oppnådde betingelsene for ikrafttredelse 
20. august 2012, og konvensjonen trer som en følge i kraft 20. august 2013. 
Konvensjonen får virkning for Norge som flaggstat og havnestat fra samme 
tidspunkt.  
 
Som en følge av at Norge har ratifisert konvensjonen, er det nødvendig å 
gjennomføre konvensjonen i norsk rett. I den forbindelse er det også nødvendig å 
gjøre endringer i forskriftsverket på skipsfartens område. Eksisterende norsk 
regelverk sikrer stort sett de rettighetene som følger av konvensjonen. I lovs form 
gjennomføres MLC hovedsakelig i skipssikkerhetsloven og skipsarbeidsloven. For å 
sikre at den som har sitt arbeid på norsk skip får alle rettighetene som følger av 
konvensjonen, er det imidlertid nødvendig med fastsettelse av nye forskrifter og 
forskriftsendringer i norsk rett. Det er redegjort for de nye forskriftene og 
endringsforskriftene nedenfor, og forskriftene er tatt inn som vedlegg til slutt i 
dokumentet. 
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2. Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip  
Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip følger vedlagt. Forskriften 
implementerer MLC kapittel 1.4 om rekruttering og formidling. Det følger av 
skipsarbeidsloven § 3-9 at arbeidsgiver som benytter seg av 
arbeidsformidlingsvirksomhet skal sørge for å dokumentere at denne virksomheten 
oppfyller krav som er stilt i eller i medhold av lov 10. desember 2004 nr. 76 om 
arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). Rederiets påse-plikt følger av 
skipsarbeidsloven § 2-4. Det vil si at dersom arbeidsgiveren er en annen enn 
rederiet, har rederiet plikt til å påse at slik dokumentasjon foreligger. I forskriften 
avgrenses det mot de deler av kapittel 1.4 som retter seg mot 
arbeidsformidlingsvirksomheten som pliktsubjekt.  
 
2.1 Behovet for nytt regelverk  
Arbeidsmarkedsloven skal bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et 
velfungerende arbeidsmarked, jf. loven § 1. Arbeidsmarkedsloven kapittel 1 til 7 
gjelder for alle personer med lovlig opphold i riket og for alle som driver lovlig 
virksomhet i Norge. Arbeidsmarkedsloven kapittel 8 regulerer privat 
arbeidsformidling og utleie av arbeidstakere, og det kan gis forskrift om særlige 
regler for virksomheter som driver formidling av sjøfolk med hjemmel i § 26 tredje 
ledd. I formidlings- og utleieforskriften, som trådte i kraft 1. juli 2000, ble det 
opprinnelig tatt inn spesielle regler for sjøfolk. Dette for å oppfylle forpliktelsene 
etter ILO-konvensjon nr. 179. I ettertid vurderte imidlertid Arbeidsdepartementet 
det slik at lov 27. juni nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting (sysselsettingsloven) 
§ 26 ikke ga hjemmel til å gi spesielle regler for formidling av enkelte yrkesgrupper i 
forskrift. Forskriftsbestemmelsen ble derfor opphevet. Dette fremgår av Ot.prp. nr. 
62 (2003-2004) om lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven).  
 
Skipsarbeidsloven § 3-9 gir hjemmel til å fastsette forskrift med nærmere 
bestemmelser om arbeidsgivers plikt til å sørge for at det foreligger dokumentasjon 
ved bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip.  
 
Ny forskrift er for det første nødvendig for å implementere arbeidsgivers og rederiets 
plikter etter MLC regel 1.4 nr. 3. Denne regelen bestemmer at flaggstaten skal kreve 
at et rederi, slik rederiet er definert i MLC, som benytter rekrutterings- og 
formidlingstjenester med base i land eller på territorier der MLC ikke gjelder, skal 
sørge for at disse tjenestene oppfyller konvensjonens krav. Det presiseres her at i 
norsk rett har arbeidsgiver fått et sørge for-ansvar for oppfyllelsen av denne 
regelen, mens rederiet altså har en påse-plikt som følger av skipsarbeidsloven § 2-4. 
 
Videre er det nødvendig å fastsette i forskrift hva som kreves av arbeidsgiver som 
benytter seg av arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i Norge, samt slik 
virksomhet som drives i andre land som har ratifisert MLC eller ILO-konvensjon nr. 
179. Rederiet har også her et påse-ansvar etter skipsarbeidsloven § 2-4. 
 
2.2 Om forskriften 
Kort om begrepsbruken i forskriften  
Begrepene ”recruitment and placement” og ”recruitment and placement services” i 
MLC kapittel 1.4, er oversatt til henholdsvis ”arbeidsformidling” og 
”arbeidsformidlingsvirksomhet” i forskriften. Begrepet 
«arbeidsformidlingsvirksomhet» er for øvrig brukt i skipsarbeidsloven § 3-9. 
Begrepet omfatter også virksomhet som driver med formidling av et betydelig antall 
sjøfolk selv om dette ikke er virksomhetens primære mål.  
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Kommentarer til enkelte bestemmelser i forskriften 
Til § 2 Definisjoner  
Bokstav a: Det anses nødvendig å forklare hva som menes med begrepet 
”arbeidsformidling”. Definisjonen stammer fra arbeidsmarkedsloven § 25.  
 
Bokstav b: Det anses nødvendig å forklare hva som menes med begrepet 
”arbeidsformidlingsvirksomhet”. Definisjonen stammer fra MLC Standard A1.4 nr. 2.  
 
Bokstav c: Det er tatt inn en definisjon av MLC («ILO-konvensjon nr. 186»). 
 
Bokstav d: Det er tatt inn en definisjon av ILO-konvensjon nr. 179.  
 
Til § 3 Arbeidsgivers plikter  
Første ledd: Bestemmelsen innebærer en plikt for arbeidsgiver å ha dokumentasjon 
på at arbeidsformidlingsvirksomheten har prosedyrer som viser at kravene til 
virksomheten i MLC kapittel 1.4 er oppfylt. Dersom arbeidsgiver har benyttet seg av 
arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i et land som verken har ratifisert MLC eller 
ILO-konvensjon nr. 179, er det tilstrekkelig at arbeidsgiver ved inspeksjon legger 
frem en bekreftelse fra arbeidsformidlingsvirksomheten på at denne har prosedyrer 
som oppfyller kravene i forskriftens § 3 første ledd, som implementerer MLC kapittel 
1.4, jf. forskriftens § 3 første ledd. 
 
Annet ledd: Dersom arbeidsgiver har benyttet seg av arbeidsformidlingsvirksomhet 
som drives i Norge eller i et land som har ratifisert MLC eller ILO-konvensjon nr. 
179, er det tilstrekkelig at arbeidsgiver har en bekreftelse på at 
arbeidsformidlingsvirksomheten drives i et slikt land, jf. forskriftens § 3 annet ledd. 
ILO-konvensjon nr. 179 om rekruttering og formidling av sjøfolk er i forskriften 
likestilt med MLC. Begrunnelsen for dette, er at ILO-konvensjon nr. 179 stiller krav 
som er sammenlignbare med kravene i MLC kapittel 1.4. Praktiske hensyn taler også 
for en slik løsning, fordi medlemsstater som leverer arbeidskraft til norske skip har 
ratifisert ILO-konvensjon nr. 179, mens det ikke er sikkert at de kommer til å 
ratifisere MLC.  
 
Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
 
3. Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv.  
Ny forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. følger vedlagt. MLC standard 
A2.1 nr. 4 innebærer nye krav til arbeidsavtale for arbeidstakere på skip, og 
forskriften implementerer disse nye kravene.  
 
3.1 Behovet for nytt regelverk  
Sjømannsloven har regler om sjømanns ansettelsesavtale i § 3.  
Forskrift 3. februar 1986 nr. 230 om ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema har 
utfyllende regler om ansettelsesavtalen.  
 
Sjømannsloven erstattes av skipsarbeidsloven 20. august 2013. I den forbindelse 
fastsetter Sjøfartsdirektoratet en ny forskrift med en tittel og gjennomgående 
begrepsbruk som er tilpasset skipsarbeidsloven. Skipsarbeidsloven bruker blant 
annet begrepene «arbeidsavtale» og «lønnsoppgave» i stedet for 
«ansettelsesavtale» og «hyreoppgjørsskjema». 
 
Forskriften er nødvendig for å implementere reglene om arbeidsavtalens innhold 
som følger av MLC standard A2.1 nr. 4 bokstav f, h og i. Bokstav f, h og i stiller krav 
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til at arbeidsavtalen skal inneholde punkter om henholdsvis angivelse av ferie med 
lønn eller eventuelt formelen som benyttes for å beregne den, sykepenger og 
trygdeytelser, samt rett til hjemreise.  
 
I tillegg er det tatt inn et krav om at informasjon om arbeidstakers fødested skal 
følge av arbeidsavtalen, i tillegg til informasjon om arbeidstakers nasjonalitet, fordi 
det følger av ordlyden i MLC standard A2.1 nr. 4 bokstav a at det skal opplyses om 
dette. 
 
3.2 Om forskriften og nytt formular for arbeidsavtale 
MLC standard A2.1 nr. 4 bokstav a, f, h og i gjennomføres i ny forskrift om 
arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. § 2 første ledd.  
 
Som en følge av nye forskriftskrav, tas fire nye punkter inn i Sjøfartsdirektoratets 
formular for arbeidsavtale. Det er for øvrig vist til dette formularet i forskriftens § 3. 
«Fødested» tas inn i rubrikk nr. 4, «ferie med lønn eller formelen som benyttes for å 
beregne den» tas inn i rubrikk nr. 13, «sykepenger og trygdeytelser» tas inn i nr. 
14, og «rett til hjemreise» tas inn i rubrikk nr. 15. Nummererte punkter for 
rettledning og kommentarer for utfylling av arbeidsavtalen, som står på baksiden av 
formularet, er omnummerert tilsvarende.  
 
For øvrig bemerkes det at Sjøfartsdirektoratet etter søknad kan godkjenne annet 
formular for arbeidsavtale. Denne løsningen kan være aktuell for arbeidsgivere som 
ønsker å utarbeide et formular for arbeidsavtale til bruk i sine systemer.  
 
Kommentarer til enkelte bestemmelser i forskriften 
Til § 2 Arbeidsavtalens innhold mv. 
Annet ledd: Arbeidstakeren og arbeidsgiveren skal undertegne arbeidsavtalen. Dette 
er en løsning som i det vesentlige er likeverdig med MLCs krav til undertegning av 
arbeidsavtalen. Løsningen er vesentlig likeverdig fordi det anses tilstrekkelig at 
arbeidsgiver undertegner arbeidsavtalen også når arbeidsgiver er en annen enn 
rederiet, mens MLC standard A2.1 nr. 1 bokstav a bestemmer at rederiet, slik 
rederiet er definert i MLC, skal undertegne arbeidsavtalen.  
 
Forskriftsbestemmelsen er vurdert å være i det vesentlige likeverdig med regelen i 
MLC fordi det følger av skipsarbeidsloven § 2-4 første ledd at rederiet har plikt til å 
påse at arbeidsgiver etterlever sine forpliktelser gitt i eller i medhold av 
skipsarbeidsloven og at arbeidsavtalen blir overholdt. Sjøfartsdirektoratet opplyser 
om dette i besiktelseserklæringens del I (DMLC Part I) under punktet «Substantial 
Equivalences» hva angår sjømannsloven, men denne informasjonen vil bli endret til 
skipsarbeidsloven så snart som mulig. DMLC Part I er for øvrig en del av sertifikatet 
for arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Certificate). 
 
Dersom arbeidsgiveren er en annen enn rederiet, skal arbeidsgiveren i forbindelse 
med inngåelsen av arbeidsavtalen skriftlig informere arbeidstakeren om hvem 
rederiet er. Er det ved avtaleinngåelsen ikke klart hvem rederiet er, skal 
arbeidsgiveren informere arbeidstakeren skriftlig så snart arbeidsgiveren vet hvem 
rederiet er. Dette følger av skipsarbeidsloven § 2-2 tredje ledd annet punktum og 
forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. § 2 tredje ledd. Videre følger det av 
skipsarbeidsloven § 2-4 at rederiet plikter å påse at arbeidsgiver oppfyller 
arbeidsavtalens bestemmelser, og det er opplyst om dette i boks 11 i formular for 
arbeidsavtale.  
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Tredje ledd: Dersom arbeidsgiveren er en annen enn rederiet, skal arbeidsgiveren i 
forbindelse med inngåelsen av arbeidsavtalen skriftlig informere arbeidstakeren om 
hvem rederiet er. Er det ved avtaleinngåelsen ikke klart hvem rederiet er, skal 
arbeidsgiveren informere arbeidstakeren skriftlig så snart arbeidsgiveren vet hvem 
rederiet er. Dette følger av skipsarbeidsloven § 2-2 tredje ledd annet punktum og 
forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. § 2 tredje ledd. Videre følger det av 
skipsarbeidsloven § 2-4 at rederiet plikter å påse at arbeidsgiver oppfyller 
arbeidsavtalens bestemmelser, og det er opplyst om dette i boks 11 i formular for 
arbeidsavtale.  
 
Til § 3 Formular for arbeidsavtale 
Tredje ledd: Sjøfartsdirektoratet har valgt å videreføre unntaksbestemmelsen for 
fiske- og fangstfartøy hva angår bruken av Sjøfartsdirektoratets formular for 
arbeidsavtale på grunn av næringens behov for særskilt tilpasning av avtalen. 
Innholdet i arbeidsavtalen skal likevel minst inneholde punktene som er listet opp i 
forskriftens § 2, og det bemerkes også at skipsarbeidsloven § 3-1 første ledd 
innebærer et skriftlighetskrav uansett fartøystørrelse. 
 
Til § 6 Overgangsbestemmelse 
Bestemmelsen innebærer en overgangsordning for bruk av formular for 
arbeidsavtale, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker ikke må skrive arbeidsavtalen på 
nytt formular når avtalen allerede er inngått. Det forutsettes da at arbeidsgiveren 
kan godtgjøre at arbeidstakeren har de rettigheter som følger av forskriften. Dette 
kan gjøres enten ved at det i arbeidsavtalen vises til tariffavtale som inneholder de 
rettigheter som følger av § 2 første ledd bokstav h, i og j om ferie, sykepenger og 
trygdeytelser, samt hjemreise, eller ved at det utarbeides et tillegg til arbeidsavtalen 
om at arbeidstakeren skal ha disse rettighetene. Et eventuelt tillegg til 
arbeidsavtalen skal vedlegges arbeidsavtalen, og skal oppbevares om bord sammen 
med arbeidsavtalen.  
 
Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
 
4. Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip 
Ny forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip følger vedlagt. 
Forskriften implementerer MLC kapittel 5.1.5 om klagerett for den som har sitt 
arbeid om bord.  
 
I forskriften avgrenses det mot MLC kapittel 5.2.2 om klagerett for den som har sitt 
arbeid på fremmed skip. Se punkt 6 nedenfor om endring av forskrift 30. desember 
2010 nr. 1849 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn 
mv. (havnestatskontrollforskriften) for gjennomføring av dette kravet. 
 
4.1 Behovet for nytt regelverk  
Skipsarbeidsloven § 9-7 om rett til å fremsette klage og skipssikkerhetsloven ny § 
71a om rett til å fremsette klage og vern mot gjengjeldelse gjennomfører reglene i 
MLC kapittel 5.1.5 om klagerett for den som har sitt arbeid om bord.  
  
Skipsarbeidsloven § 9-7 og skipssikkerhetsloven ny § 71a gir den som har sitt arbeid 
om bord rett til å klage over forhold som er omfattet av disse lovene. Det er ikke 
noe forbud mot å klage etter dagens rettstilstand, men MLC stiller også krav til at 
det skal foreligge klageprosedyrer med et nærmere bestemt innhold, noe som 
innebærer et nytt krav i norsk rett.   
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Ny forskrift er nødvendig for å implementere de nærmere regler om klagerett og 
klageprosedyrer som følger av MLC kapittel 5.1.5.  
 
Forskriften må for øvrig ses i sammenheng med skipsarbeidsloven § 2-6 om 
varsling. Mens § 2-6 i første rekke tar sikte på offentlig varsling, gjelder § 9-7 
interne forhold i virksomheten. 
 
4.2 Om forskriften 
For at det i praksis skal være reell mulighet til å klage, er det viktig at det i forskrift 
fastsettes nærmere regler om prosedyrer som sikrer en rettferdig, effektiv og rask 
klagesaksbehandling. Rederiets undersøkelsesplikt er også presisert i forskriften. 
Klage skal etter forskriften som hovedregel rettes til nærmeste overordnede.  
 
I Prop. 115 L (2012–2013) om lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip 
(skipsarbeidsloven) på side 221, er det presisert at klageretten i lovens § 9-7 er gitt 
til alle som er om bord, mens rederiet er gjort til pliktsubjekt. Det fremgår videre at 
det er naturlig at klager tar opp forhold som gjelder skipstjenesten med skipsfører 
eller nærmeste overordnede først, i tråd med MLC standard A5.15 om at klager skal 
søkes løst på lavest mulig nivå. Det står også at rederiet har anledning til å overlate 
til skipsføreren eller andre om bord å behandle en klage som er fremsatt til rederiet, 
men at klageren må kunne gå videre til rederiet med sin klage dersom han eller hun 
ikke er fornøyd med skipsførers avgjørelse. Det er også presisert at for det tilfelle at 
rederiet ikke er arbeidsgiver til vedkommende arbeidstaker, åpner bestemmelsen for 
at rederiet i nødvendig utstrekning skal konsultere arbeidsgiveren og eventuelt 
overlate til denne å behandle og avgjøre klagen. Dette selv om rederiet også i denne 
situasjonen er pliktsubjekt. Det antas at slike klager i praksis blir tatt opp, behandlet 
og avgjort direkte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, uten at rederiet trekkes inn. 
Rederiets plikt består i så fall av en plikt til å sørge for gode prosedyrer, til å holde 
seg orientert hos arbeidsgiver og sin egen representant, skipsføreren, og til å gripe 
inn og eventuelt selv behandle klagen hvis fastlagte prosedyrer ikke følges. 
 
Kommentarer til enkelte bestemmelser i forskriften 
Til § 1 Virkeområde  
Det er nødvendig å avgrense forskriftens virkeområde til norsk skip for å avgrense 
skipssikkerhetslovens virkeområde mot utenlandske skip. Med ”norsk skip” menes 
fartøy registrert i norsk ordinært skipsregister og skip registrert i norsk 
internasjonalt skipsregister.  
 
Til § 2 Klagerett 
Klageadgangen i bestemmelsens første ledd gjentar ordlyden i skipsarbeidsloven § 
9-7 første ledd første punktum. Normalt gjentas ikke lovteksten i forskrift, men den 
er tatt med her fordi det anses brukervennlig at det fremgår av forskriften selv 
hvilke klager den regulerer.  
 
Til § 3 Klagesaksgangen 
Første ledd: Det er presisert at klagen skal søkes løst på lavest mulig nivå, jf. Prop. 
115 L side 221.  
 
Annet ledd: Arbeidstakeren kan klage direkte til sin arbeidsgiver. For at rederiet skal 
ha mulighet til å holde seg orientert om klagen, og til å gripe inn og eventuelt selv 
behandle klagen, plikter arbeidsgiveren å sende en kopi av mottatt klage til rederiet. 
 
Tredje ledd: Kravet i bestemmelsens annet ledd om at mottakeren av klagen skal 
søke å løse saken så raskt som mulig. I Prop. 115 L på side 221 er det presisert at 
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klagesaker må gis prioritet, og at det må komme en avgjørelse raskt. Dette 
innebærer at så snart nødvendige undersøkelser er gjort, må det avgjøres hvordan 
klagen skal følges opp. Sjøfartsdirektoratet anser at det er lite hensiktsmessig å 
pålegge rederiet spesifikke tidsfrister her, men bestemmelsen forutsetter at rederiet 
selv vurderer å fastsette relevante frister i klageprosedyren. I MLC retningslinje 
B5.1.5 nr. 2 bokstav b anbefales det at saken forsøkes løst innen frister som står i 
forhold til sakens alvor.  
 
Sjuende ledd: Den som har sitt arbeid om bord kan også fremsette klage til direkte 
til tilsynsmyndigheten etter skipsarbeidsloven § 9-7 femte ledd. I forskriften er det 
presisert at ”tilsynsmyndigheten” som hovedregel er Sjøfartsdirektoratet, men at 
klage også kan rettes til den Sjøfartsdirektoratet bemyndiger i forbindelse med en 
pågående inspeksjon som utføres av den som er bemyndiget. Begrepet «den 
Sjøfartsdirektoratet bemyndiger» vil i praksis være et av de 7 anerkjente 
klassifikasjonsselskapene i Norge. Begrunnelsen for denne regelen er at det anses 
naturlig at klassifikasjonsselskapene kan motta klager i forbindelse med sin 
tilsynsvirksomhet. Det vises også til avklaring om dette spørsmålet i brev fra 
Nærings- og handelsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 3. 
november 2008. I mangel på objektive bevis er det naturlig at 
klassifikasjonsselskapene oversender klagen til Sjøfartsdirektoratet.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av § 9-7, kom Sjømannslovutvalget til en annen 
løsning enn den som følger av Ot.prp. nr. 70 (2007-2008), hvor det forutsettes at 
tilsynsmyndigheten skal avgjøre klage fra den som har sitt arbeid om bord i siste 
instans. Sjømannslovutvalget kom frem til at MLCs klageregler bør gjennomføres på 
en måte som samsvarer bedre med skipssikkerhetslovens system. Løsningen i 
skipsarbeidsloven § 9-7 og skipssikkerhetsloven ny § 71a er etter dette slik at 
tilsynsmyndigheten skal undersøke klager som er fremmet i henhold til en eller 
begge disse lovene, mens tilsynsmyndighetens håndhevingskompetanse vil avhenge 
av om klagen vedrører offentligrettslige eller privatrettslige forhold. Med dette 
unngår man at Sjøfartsdirektoratet blir en slags forvaltningsdomstol, og i stedet 
følges de prinsipper om håndhevelse av tilsynsmyndighet som er kjent fra 
tilsynssystemet i skipssikkerhetsloven.  
 
Bestemmelsene om rett til å fremsette klage gir altså ikke tilsynsmyndigheten 
hjemmel til å treffe vedtak som reaksjon på en klage. Det er skipsarbeidslovens og 
skipssikkerhetslovens bestemmelser om tilsyn og sanksjoner som er bestemmende 
for hvilke reaksjoner som kan gis, og det er klart at tilsynsmyndigheten selv må 
gjennomføre en kontroll om bord før den kan ilegge pålegg, tvangsmulkt mv. 
Tilsynsmyndighetens håndhevingskompetanse er med andre ord knyttet til 
offentligrettslige krav, og gjelder ikke enhver bestemmelse i skipsarbeidsloven. 
Klage på privatrettslige forhold som reguleres av skipsarbeidsloven, vil i stedet 
utløse tilsynsmyndighetens plikt til veiledning om hvordan den som har sitt arbeid 
om bord kan gå frem for å forfølge sitt krav.  
 
Videre følger det av forvaltningsloven at enkeltvedtak fattet av Sjøfartsdirektoratet 
kan påklages til Nærings- og handelsdepartementet. Det anses ikke hensiktsmessig 
å gjenta forvaltningslovens regler i forskrift gitt med hjemmel i skipsarbeidsloven og 
skipssikkerhetsloven.  
 
Til § 4 Klageprosedyrer  
Første ledd: Det skal utarbeides en klageprosedyre for hvert enkelt skip, slik at 
kontaktinformasjonen i klageprosedyren blir korrekt og i samsvar med 
bestemmelsens sjette ledd.  
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Tredje ledd: Med tanke på gjennomføring av hovedregelen om at klage skal rettes til 
nærmeste overordnede, er det bestemt at det skal fremgå av prosedyrene hva som 
regnes som lavest mulig nivå for de ulike faggruppene om bord.  
 
For øvrig anbefales det at klager samordnes med avviksbehandlingssystemet som 
omfattes av skipets sikkerhetsstyringssystem. For skip som skal ha et internasjonalt 
sikkerhetsstyringssystem, følger det av ISM-koden regel 9 at avvik skal behandles 
og analyseres, og at nødvendige korrigerende tiltak skal iverksettes. Det er krav til 
sikkerhetsstyringsystem i skipssikkerhetsloven § 7. 
 
Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
 
5. Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for 
utstedelse av sertifikater til passasjer–, lasteskip og lektere, og om andre 
besiktelser m.m.  
Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse 
av sertifikater til passasjer–, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. 
følger vedlagt. Endringsforskriften implementerer MLC kapittel 5.1.3 om sertifikat for 
arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Certificate).  
 
5.1 Behovet for nytt regelverk  
Skipssikkerhetsloven har regler om tilsynet med norske skip i kapittel 7.  
Skipsarbeidsloven har regler om tilsyn i kapittel 12. Forskrift 15. juni 1987 nr. 506 
om besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer–, lasteskip og lektere, og om 
andre besiktelser m.m. har utfyllende regler om besiktelse.  
 
Forskriftsendringene er nødvendige for å gjennomføre reglene i MLC kapittel 5.1.3 
om krav til sertifisering av skip med en bruttotonnasje på 500 eller mer som går i 
utenriksfart eller opererer fra en havn eller mellom havner i et annet land, samt 
reglene i MLC kapittel 5.1.4 om inspeksjon og håndhevelse av konvensjonens krav.  
 
5.2 Om forskriftsendringene 
MLC kapittel 5.1.3 og 5.1.4 gjennomføres i forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om 
besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer–, lasteskip og lektere § 8 om 
betingelser for sertifikaters og fartstillatelsers gyldighet m.m., § 12 om besiktelse for 
passasjersertifikat m.m., § 22 om besiktelse for fartssertifikat m.m., og kapittel 14 
om besiktelse for utstedelse av sertifikat for arbeids- og levevilkår og rett for den 
som har sitt arbeid om bord til å kreve besiktelse. Nåværende kapittel 14 om 
ikrafttredelse blir nytt kapittel 15.  
 
I § 67 fastsettes en videreføring av retten for den som har sitt arbeid om bord til å 
kreve besiktelse, en rett som tidligere fulgte av sjømannsloven opphevet § 42. 
Forskriftsbestemmelsen har hjemmel i skipssikkerhetsloven § 43 femte ledd bokstav 
c. Bestemmelsen om rett til å kreve besiktelse ble forutsatt videreført i forskrift da 
sjømannsloven § 42 ble opphevet i forbindelse med ikrafttredelsen av 
skipssikkerhetsloven, men dette ble ikke gjort. Se Ot.prp. nr. 87 (2005-2006) s. 
126, hvor det under redegjørelsen for skipssikkerhetsloven § 43 står som følger: 
«Bokstav c gir hjemmel for å videreføre sjømannsloven § 42 om rett til å kreve 
sjødyktighetssyn for den som har sitt arbeid om bord».  
 
 
 
 



 

 

  
 C:\Users\dia\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\VMQNIIZ1\RSR 06-2013.docx 9 
 

Kommentarer til enkelte bestemmelser i forskriften 
Til § 2 Definisjoner  
Bokstav a: To nye anerkjente klasseinstitusjoner, RINA og ClassNK, har blitt 
anerkjente klasseinstitusjoner i Norge, og tas derfor inn i definisjonen. Definisjonen 
av «administrasjon» i tidligere bokstav a vurderes som overflødig og fjernet. 
 
Bokstav j: Det er tatt inn en definisjon av MLC («ILO-konvensjon nr. 186»), 
ettersom det vises til konvensjonen flere steder i forskriftsutkastet. 
 
Bokstav å: Det er tatt inn en definisjon av «årsdag» i samsvar med MLC standard 
A5.1.3 nr. 2 tredje punktum. Begrepet brukes i forskriftsutkastets § 12 første ledd 
bokstav c femte punktum og § 63 tredje ledd annet punktum. 
 
Til § 12 Besiktelse for passasjersertifikat m.m.  
Første ledd bokstav a nr. 3: Tilsynet med passasjerskip som ikke skal ha sertifikat 
for arbeids- og levevilkår knyttes opp mot passasjersertifikatet. Kontroll med at 
skipet er bemannet i henhold til Sjøfartsdirektoratets regelverk er inkludert i 
kontrollen med arbeids- og levevilkårene om bord. 
 
Første ledd bokstav b første punktum: Begrepet «utstyrssertifikat» er erstattet med 
«fartøyinstruks» i henhold til gjeldende terminologi. Fiskefartøy som allerede har 
gyldig fartssertifikat eller fartøyinstruks for fiskefartøy er ikke omfattet av MLC. 
 
Til § 22 Besiktelse for fartssertifikat m.m. 
Første ledd bokstav a nr. 3: 
Tilsynet med lasteskip som ikke skal ha sertifikat for arbeids- og levevilkår knyttes 
opp mot fartssertifikatet. Kontroll med at skipet er bemannet i henhold til 
Sjøfartsdirektoratets regelverk er inkludert i kontrollen med arbeids- og 
levevilkårene om bord. 
 
Til § 62 Sertifikat 
Annet ledd: Bestemmelsen gjelder frivillig sertifisering av norske skip som det ikke 
kreves sertifisering for etter første ledd. 
 
Til § 67 Rett for den som har sitt arbeid om bord til å kreve besiktelse  
Etter at sjømannsloven § 42 ble opphevet, ble ikke begrepene «sjødyktighetssyn» 
og «sjøudyktighet» videreført i skipssikkerhetsloven. Begrepet «sjødyktighetssyn» er 
erstattet med begrepet «besiktelse». Videre er begrepet «sjøudyktighet» 
omformulert i samsvar med skipsarbeidsloven § 9-5 første ledd bokstav a, hvor 
begrepet er formulert slik: «(…) dersom skipet ikke oppfyller krav i 
skipssikkerhetsloven eller i forskrift fastsatt i medhold av loven til teknisk, operativ 
og personlig sikkerhet, og manglene klart utgjør en fare for skipet eller for de som 
har sitt arbeid om bord.» En tilsvarende omskrivning av begrepet er tatt inn i 
forskriftsutkastets § 67 første ledd. 
 
Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
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6. Forskrift om endring av forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll 
med fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. 
(havnestatskontrollforskriften)  
Forskrift om endring av havnestatskontrollforskriften følger vedlagt.  
 
Forskriften implementerer MLC kapittel 5.2.2 om klagerett i havn for den som har 
sitt arbeid på fremmed skip, samt havnestatens oppfølging av slike klager.  
Det gjøres i forbindelse med denne endringsforskriften oppmerksom på Paris MOUs 
seneste utkast til instruks om havnestatskontroll etter MLC, som skal gjøres 
bindende. Det presiseres videre at til forskjell fra MLC kapittel 5.2.2, pålegger EUs 
havnestatskontrolldirektiv en plikt til å foreta havnestatskontroll uten forutgående 
klage.  
 
6.1 Behovet for nytt regelverk  
Skipssikkerhetsloven har regler om tilsynet med norske skip i kapittel 7.  
Skipsarbeidsloven har regler om tilsyn i kapittel 12. Havnestatskontrollforskriften har 
utfyllende regler om havnestatskontroll.  
 
Forskriftsendringene er nødvendige for å gjennomføre regler om klagerett i MLC 
kapittel 5.2.2.  
 
6.2 Om forskriftsendringene 
MLC kapittel 5.2.2 foreslås gjennomført i havnestatskontrollforskriftens kapittel 8. 
Det anses hensiktsmessig å plassere reglene om klagerett etter MLC i et eget 
kapittel for å markere reglenes egenart. Nåværende kapittel 8 om avsluttende 
bestemmelser blir nytt kapittel 9.  
 
De nye bestemmelsene i forskriften retter seg i stor grad mot Sjøfartsdirektoratets 
inspektører, noe som er i samsvar med de øvrige bestemmelsene i forskriften.  
 
Kommentarer til enkelte bestemmelser i forskriften 
§ 2 Definisjoner 
Bokstav d: Det er nødvendig med en definisjon av den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen (ILO) i forskriften, ettersom det refereres til organisasjonen i 
§ 36 tredje ledd.  
 
Bokstav f nytt niende nummer: Det er tatt inn en definisjon av MLC («ILO-
konvensjon nr. 186») for at begrepet «konvensjoner» i forskriften også skal omfatte 
MLC. 
 
Til § 34 Klagerett 
Klageretten begrenser seg til påstander om brudd på MLC. Ettersom MLC ikke 
gjelder for flyttbare innretninger, er det presisert at klageretten gjelder for den som 
har sitt arbeid på fremmed laste- eller passasjerskip. 
 
Til § 35 Klageundersøkelsen 
Tredje ledd: 
Det er tatt inn en referanse til den enhver gjeldende instruks fra Paris MOU, som 
skal følges på lik linje med MLC. 
 
Til § 36 første ledd: 
Det er tatt inn en referanse til den enhver gjeldende instruks fra Paris MOU, som 
skal følges på lik linje med MLC. 
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Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
 
 
 
 
Olav Akselsen 
sjøfartsdirektør 

 

       
 Bjørn Pedersen 

avdelingsdirektør 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

• Forskrift om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. 
• Forskrift om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip 
• Forskrift om klagerett for den som har sitt arbeid på skip 
• Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av 

sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. 
• Forskrift om endring av forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med fremmede skip 

og flyttbare innretning i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) 
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Forskrift 20. august 2013 nr. xx om arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. august 2013 med hjemmel i lov om stillingsvern mv. for 
arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 20. august 2013 nr. 102 § 2-1, § 3-1 og § 4-2, jf. 
delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974. 
 
§ 1 Virkeområde 
   Med de unntak som følger av denne forskriften og forskrift om skipsarbeidslovens 
virkeområde, gjelder forskriften for arbeidstaker som har sitt arbeid om bord på norske 
skip og flyttbare innretninger. 

 
§ 2 Arbeidsavtalens innhold mv. 
   Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om  

a) arbeidstakerens fulle navn, bosted, nasjonalitet, fødested og fødselsnummer eller, 
dersom arbeidstakeren ikke har fødselsnummer, fødselsår og dato, 

b) arbeidsgiverens navn og adresse, 
c) fartøyets navn når det gjelder tjeneste på ett fartøy, 
d) arbeidstakerens stilling, 
e) det som måtte være avtalt om  

i. ansettelse med rett og plikt til å tjenestegjøre på flere fartøy, 
ii. ansettelse for et bestemt tidsrom, 
iii. ansettelse for en bestemt reise, 
iv. arbeid av forbigående varighet, 
v. eventuell prøvetid, 
vi. gjensidig oppsigelsesfrist, 
vii. eventuell tidligste oppsigelsesdato, 
viii. eventuelt sted for fratredelse ved arbeidsforholdets opphør, 

f) tariffavtale som vil komme til anvendelse på forholdet eller, dersom slik tariffavtale 
ikke foreligger, avtalt månedslønn og overtidsbetaling pr. time, 

g) den dag lønnen skal løpe fra, samt hvor lang tid reisen forutsettes å ta hvis lønnen 
er fastsatt for en bestemt reise, 

h) omfanget av årlig ferie med lønn, eller eventuelt formelen som er benyttet for å 
beregne den, 

i) sykepenger og trygdeytelser som arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakeren 
er dekket av,  

j) arbeidstakerens rett til hjemreise, 
k) eventuelt andre arbeidsvilkår, 
l) sted og dato for arbeidsavtalens inngåelse. 

   Arbeidsavtalen skal undertegnes av arbeidstakeren og arbeidsgiveren eller den 
arbeidsgiveren gir fullmakt. Avtalepartene skal ha hver sin original av arbeidsavtalen. 
   Dersom arbeidsgiveren er en annen enn rederiet, skal arbeidsgiveren i forbindelse med 
inngåelsen av arbeidsavtalen skriftlig informere arbeidstakeren om hvem rederiet er. Er 
det ved avtaleinngåelsen ikke klart hvem rederiet er, skal arbeidsgiveren informere 
arbeidstakeren skriftlig så snart arbeidsgiveren vet hvem rederiet er.  

 
§ 3 Formular for arbeidsavtale 
   Arbeidsavtalen skal inngås på formular fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
   Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad godkjenne annet formular for arbeidsavtale. 
   Bestemmelsen her gjelder ikke for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøy. 
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§ 4 Utbetaling av lønn 
   Arbeidstakeren kan kreve kontant utbetaling av lønn dersom det foreligger et særskilt 
behov for det. 

 
§ 5 Skriftlig lønnsoppgave 
   Lønnsoppgaven skal i tillegg til opplysningene i skipsarbeidsloven § 4-2 annet ledd 
inneholde personalopplysninger og fartøyets navn. 
   Ved arbeidsforholdets opphør skal lønnsoppgaven undertegnes av arbeidstakeren og 
arbeidsgiveren eller den arbeidsgiveren gir fullmakt. 
   Skipsarbeidsloven § 4-2 annet ledd og bestemmelsen her gjelder ikke for arbeidstakere 
på fiske- og fangstfartøy med mindre det er avtalt løpende tidslønn. 

 
§ 6 Overgangsbestemmelse 
   Kravet til bruk av formular for arbeidsavtale som inneholder punktene i § 2 første ledd 
bokstav h, i og j, gjelder for arbeidsavtaler som er inngått 20. august 2013 eller senere. 
Det samme gjelder kravet til informasjon om fødested i § 2 første ledd bokstav a. 
   Arbeidsgiveren skal i alle tilfeller sørge for at rettighetene som følger av § 2 første ledd 
er oppfylt, og disse rettighetene skal fremgå av arbeidsavtalen eller vedlegg til denne. 

 
§ 7 Ikrafttredelse 
   Forskriften trer i kraft 20. august 2013. 
   Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 3. februar 1986 nr. 230 om ansettelsesavtale 
og hyreoppgjørsskjema. 
 
Forskrift 20. august 2013 nr. xx om bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på 
skip 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. august 2013 med hjemmel i lov om stillingsvern mv. for 
arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 20. august 2013 nr. 102 § 3-9, jf. delegeringsvedtak 3. 
juli 2013 nr. 974. 
 
§ 1 Virkeområde 

 
   Forskriften gjelder arbeidstaker på skip som ansettes ved bruk av 
arbeidsformidlingsvirksomhet. 

 
§ 2 Definisjoner 

 
   I denne forskriften menes med: 

a) ”arbeidsformidling”: All aktiv kobling mellom arbeidssøker og arbeidsgiver som 
utføres av andre enn Arbeids- og velferdsetaten i den hensikt å etablere et 
arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold. 

b) ”arbeidsformidlingsvirksomhet”: Person, selskap, institusjon, byrå eller annen 
organisasjon som primært har til formål å drive med arbeidsformidling av 
arbeidstakere, eller som driver med formidling av et betydelig antall arbeidstakere 
selv om dette ikke er virksomhetens primære mål.  

c) «ILO-konvensjon nr. 186»: Den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og 
levevilkår, 2006. 

d) «ILO-konvensjon nr. 179»: Den internasjonale konvensjon om rekruttering og 
arbeidsformidling av sjøfolk. 
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§ 3  Arbeidsgivers plikter  
   Arbeidsgiver som benytter seg av arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i et land 
som verken har ratifisert ILO-konvensjon nr. 186 eller ILO-konvensjon nr. 179, skal 
sørge for å ha dokumentasjon på at arbeidsformidlingsvirksomhetens prosedyrer viser at 
den 

a) ikke bruker metoder, mekanismer eller lister beregnet på å hindre arbeidstakere i 
å få arbeid som de er kvalifisert for,  

b) ikke krever betaling av arbeidstaker for sin formidlingstjeneste, 
c) kontrollerer at arbeidstaker er kvalifisert og har de dokumenter som er 

nødvendige for vedkommende stilling, 
d) kontrollerer at arbeidstaker får en arbeidsavtale som er i samsvar med gjeldende 

lover, forskrifter og eventuelle tariffavtaler, 
e) sørger for at arbeidstakeren blir informert om sine rettigheter og plikter etter 

arbeidsavtalen før eller under ansettelsesprosessen, og at arbeidstakeren får 
tilstrekkelig adgang til å gjennomgå arbeidsavtalen før og etter at avtalen er 
undertegnet, 

f) kontrollerer at arbeidstakeren får et eksemplar av arbeidsavtalen, 
g) kontrollerer at arbeidsgiveren er i stand til å beskytte sjøfolkene mot å bli etterlatt 

i fremmed havn, 
h) fører et oppdatert og fullstendig register over arbeidstakere som formidles av 

virksomheten,  
i) har etablert et system for behandling av klager vedrørende virksomhetens drift,  
j) har rutiner for å opplyse den kompetente myndighet i det land hvor virksomheten 

drives om eventuelle klagesaker som ikke er avgjort, 
k) har et beskyttelsessystem i form av forsikring, eller tilsvarende egnet tiltak, som 

skal kompensere arbeidstakerne for de økonomiske tap de måtte lide som en følge 
av at arbeidsformidlingsvirksomheten selv eller arbeidsgiver ikke oppfyller sine 
forpliktelser i henhold til arbeidsavtalen. 

   Kravet i første ledd anses å være oppfylt når arbeidsgiver har dokumentasjon på at 
følgende arbeidsformidlingsvirksomhet er benyttet: 

a) arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i Norge, 
b) arbeidsformidlingsvirksomhet som drives i et land som har ratifisert ILO-

konvensjon nr. 186 eller ILO-konvensjon nr. 179.  
 

§ 4 
Ikrafttredelse 

 
   Forskriften trer i kraft 20. august 2013. 
 
Forskrift 20. august 2013 nr. xx om klagerett for den som har sitt arbeid på skip  
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2 annet ledd, § 6, og § 71a, jf. delegeringsvedtak 16. 
februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 
2013, og lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 20. august 2013 
nr. 102 § 2-4 og § 9-7, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.  
 
§ 1  Virkeområde 
   Forskriften gjelder for den som har sitt arbeid på norsk skip.  
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§ 2 Klagerett 
   Den som har sitt arbeid om bord har rett til å klage på forhold om skipstjenesten og 
arbeidsforholdet for øvrig.  
 
§ 3 Klagesaksgangen  
   Klagen skal som hovedregel rettes til nærmeste overordnede, men klagen kan rettes 
direkte til skipsfører eller rederiet.  
   Dersom arbeidsgiver er en annen enn rederiet, kan klagen også rettes direkte til 
arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren skal sende kopi av mottatt klage til rederiet. 
   Mottakeren av klagen skal søke å få saken løst så raskt som mulig.  
   Dersom klagen først er mottatt av nærmeste leder uten at denne har kunnet løse 
saken, kan den som har fremsatt klagen kreve at saken blir henvist til skipsføreren.  
   Dersom en klagesak ikke kan løses om bord, skal den som sist har mottatt klagen 
henvise saken til rederiet.  
   Rederiet skal sørge for at klagen og klageavgjørelsen nedtegnes i en rapport, og at 
klageren gis et eksemplar av rapporten.  
   Dersom klageren finner det nødvendig, kan klagen rettes direkte til 
Sjøfartsdirektoratet. En klage kan også rettes direkte til den Sjøfartsdirektoratet 
bemyndiger i forbindelse med en pågående inspeksjon som utføres av den som er 
bemyndiget. 
 
§ 4 Klageprosedyrer 
   Rederiet skal etablere prosedyrer for det enkelte skip som tar hensyn til kravene i 
forskriften her.  
   Prosedyrene skal sikre at klageren ikke blir utsatt for gjengjeldelse for å ha fremsatt 
klagen.  
   For å sikre en effektiv og rask behandling skal prosedyrene legge til rette for at klager 
kan løses på lavest mulig nivå. Det skal fremgå av prosedyrene hva som regnes som 
lavest mulig nivå for de ulike faggruppene om bord.  
   Prosedyrene skal sikre at den som har sitt arbeid om bord gis rett til å være ledsaget 
eller representert i klageprosessen.  
   Det skal oppnevnes en eller flere kontaktpersoner på det enkelte skip som på fortrolig 
grunnlag kan gi nøytrale råd om klageadgangen, og som kan delta i eventuelle møter 
eller undersøkelser i forbindelse med behandlingen av klagen. Klageren kan også velge å 
la seg representere av en annen person som har sitt arbeid om bord. 
   Prosedyrene skal inneholde Sjøfartsdirektoratets kontaktinformasjon og navn på 
kontaktpersonen eller kontaktpersonene som er oppnevnt etter femte ledd. Dersom det 
er personer som har sitt arbeid om bord med et annet bostedsland enn Norge, skal 
prosedyrene også inneholde kontaktinformasjonen til vedkommende 
sjøfartsmyndigheter. Informasjon om kontaktpersoner og andre sjøfartsmyndigheter enn 
Sjøfartsdirektoratet kan inntas i prosedyren eller i et vedlegg til prosedyren.  
      Den som har sitt arbeid om bord skal gis et eksemplar av prosedyrene, med 
eventuelle vedlegg, som gjelder for skipet.  
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§ 5 Ikrafttredelse 
   Forskriften trer i kraft 20. august 2013.  
 
Forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for 
utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre 
besiktelser m.m. 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 22a, § 28a § 43 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 
2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013, og 
lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 20. august 2013 nr. 102 § 
12-1, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.  
 

I 
 

I forskrift om endring av forskrift 15. juni 1987 nr. 506 om besiktelse for utstedelse av 
sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m. gjøres 
følgende endringer: 
 
I følgende bestemmelser skal navnet «Direktoratet for brann- og elsikkerhet» endres til 
«Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap»: 
 

1. § 57 bokstav a og c 
2. § 58 bokstav b 
3. § 59 bokstav a 
4. § 61 første og annet ledd 

 
§ 1 første ledd bokstav a første punktum skal lyde: 
 
a) Kapittel 1, 4, 8, 13 og 14 i denne forskrift gjelder for alle nye og eksisterende skip 
som fører passasjerer og som skal ha passasjersertifikat, sikkerhetssertifikat for 
passasjerskip, eller fartstillatelse for passasjerskip. 
 
§ 1 tredje ledd bokstav a skal lyde: 
 
a) Kapittel 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13 og 14 kommer til anvendelse på nye og eksisterende 
lasteskip med en bruttotonnasje på 50 og derover eller med en lengde på 24 m og 
derover, slik det fremgår av de enkelte bestemmelser. 
 
§ 1 fjerde ledd skal lyde: 
 
(4) Kapittel 1, 4, 8, 10, 11, 13 og 14 gjelder for nye og eksisterende skip slik det fremgår 
av de enkelte bestemmelser. 
 
§ 2 skal lyde: 
 
§ 2 Definisjoner 
 
a) «Anerkjent klasseinstitusjon»:  
     1. Det Norske Veritas (DNV),  
     2. Lloyd's Register of Shipping (LRS),   
     3. Bureau Veritas (BV),  
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     4. Germanischer Lloyd (GL),   
     5. American Bureau of Shipping (ABS), 
     6. Registro Italiano Navale (RINA). 
     7. Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK).   
 
b) «Bulkskip»: Skip som fører faste laster i bulk, som definert i SOLAS, kapittel IX, regel 

1, nr. 6.  
c) «Bruttotonnasje»: Den tallverdi som er oppgitt som bruttotonnasje i målebrevet. 

Dersom det i målebrevet er oppgitt sikkerhetstonnasje i anmerkningsrubrikken, 
gjelder tallverdien for denne som bruttotonnasje.  

d) «DSC-koden»: Dynamically Supported Craft koden gitt ved IMO Res. A 373 (X) av 
14. november 1977 som endret ved resolusjon MSC. 37(63) av 19. mai 1994.  

e) «Eksisterende skip eller lekter»: Et skip eller lekter som ikke er nytt skip eller lekter.  
f) «EØS-avtalen»: Avtale om Europeisk Økonomisk samarbeidsområde (EØS) mellom 

Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EF) og Den europeiske 
frihandelsorganisasjonen (EFTA).  

g) «Fiske- og fangstfartøy»: Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, 
herunder hval, sel, tang og tare eller andre levende ressurser i sjøen.  

h) «Forsyningsskip»: Skip som er bygget og utstyrt for å utføre forsyningstjeneste, 
ankerhåndtering og andre liknende tjenester i forbindelse med leting etter og 
produksjon av hydrokarboner, mineraler o.l. på havbunnen.  

i) «Godkjent, typegodkjent og akseptert»:  
1. For utstyr som omfattes av forskrift av 29. desember 1998 nr. 1455 om 

skipsutstyr: Typegodkjent av teknisk kontrollorgan og merket i henhold til nevnte 
forskrift.  

2. For annet utstyr:  
- «Godkjent»: Et enkelt utstyr godkjent av Sjøfartsdirektoratet, (med unntak av 

radioutstyr som godkjennes av Post- og teletilsynet).  
- «Typegodkjent»: Prototype godkjent av Sjøfartsdirektoratet med eller uten 

stikkprøvekontroll av serieproduksjon.  
- Akseptert: Utstyr akseptert av Sjøfartsdirektoratet på bakgrunn av at det er 

godkjent eller typegodkjent av anerkjent klasseinstitusjon, annen offentlig 
eller privat institusjon eller administrasjon i et land som har ratifisert 
Sjøsikkerhetskonvensjonen.  

 j) 
 
 

k) 

«ILO-konvensjon nr. 186»: Den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og 
levevilkår, 2006. 
 
IMO (International Maritime Organisation): Den internasjonale 
skipsfartsorganisasjon.  

l) «Klassifiserte skip (fartøy) eller lekter»: Skip (fartøy) som har klasse i anerkjent 
klasseinstitusjon.  

m) «Lastelinjekonvensjonen»: Den internasjonale konvensjon om lastelinjer som ble 
undertegnet i London den 5. april 1966 med senere endringer, herunder endringer 
foretatt ved 1988 Protokollen til Lastelinjekonvensjonen 1966.  

n) «Lasteskip»: Ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy eller 
lekter.  
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o) «Lekter»: Et skrog eller skip uten fremdriftsmaskineri som skal slepes eller skyves 
ved all forflytning og som anvendes til føring av last.  

p) «Mil»: Nautisk mil = 1852 meter.  
q) «Nytt skip eller lekter»: Et skip eller lekter hvis kjøl blir strukket på eller etter den 

dag denne forskrift trer i kraft. Likt med ny lekter er skip som ombygges til lekter på 
eller etter den dag denne forskrift trer i kraft.  

r) «Oljetankskip»: Skip som fører flytende petroleumsprodukter i bulk, som definert i 
MARPOL, Annex I, kapittel I, regel 1(4).  

s) «Passasjer»: Enhver person med unntak av skipsføreren og medlemmer av 
besetningen eller andre personer ansatt eller beskjeftiget i skipets tjeneste i hvilken 
som helst stilling om bord, og barn under ett år.  

t) «Passasjerskip»: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha 
offentlig tillatelse til å føre passasjerer.  

u) «Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS)»: Den internasjonale konvensjon av 1974 om 
sikkerhet for menneskeliv til sjøs, med senere endringer.  

v) «Slep»: En eller flere slepebåter forbundet med slepeforbindelse til en eller flere 
slepte gjenstander.  

w) «Slepebåt»: Skip som er bygget og utstyrt for sleping eller skyving.  
x) «Slepeforbindelse»: Det som forbinder slepebåt og slept gjenstand, f.eks. wire, 

trosse mv.  
y) «Slepetillatelse»: Tillatelsen til å foreta sleping innen et bestemt angitt område.  
z) «Sleping»: En operasjon som går ut på sleping eller skyving av en eller flere slepte 

gjenstander.  
æ) «Slept gjenstand»: Lekter, flytedokk, flytekran, flytebrygge, borefartøy, skip, 

skipsseksjon, pontong, dracon, plastslange eller andre flytende gjenstander.  
ø) «Verneverdig skip»: Skip/fartøy som har fått status etter godkjennelse av 

Riksantikvaren, eller den han bemyndiger. Denne status opprettholdes så lenge 
Riksantikvaren gjennom egen avtale med eieren, finner at de antikvariske betingelser 
er opprettholdt.  

 å) «Årsdag»: Den dag og måned i hvert år som tilsvarer sertifikatets utløpsdato. 
 
§ 3 skal lyde: 
 

Rederiet, arbeidsgiver, plattformsjef, og andre som har sitt arbeid om bord skal 
utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser 
som følger av denne forskrift. 
 
§ 8 fjerde ledd skal lyde: 
 
(4) Sertifikat for arbeids- og levevilkår, også når det er midlertidig, blir ugyldig dersom: 
a) De aktuelle besiktelser ikke er gjennomført innen de frister som er fastsatt i  
    § 63 tredje ledd. 
b) Sertifikatet ikke er godkjent i samsvar med § 63 tredje ledd. 
c) Skipet skifter flagg. 
d) Rederiet ikke lenger påtar seg ansvaret for driften av skipet. 
e) Det blir gjort vesentlige endringer i struktur eller utstyr som er dekket av reglene i 
forskrift 15. september 1992 nr. 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip. 



 

 
 

  
 20 
 
 

 
§ 8 femte ledd skal lyde: 
 
(5) I de tilfeller som er nevnt i fjerde ledd bokstav c, d eller e, skal nytt sertifikat bare 
utstedes når Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon er fullt forvisset om at 
skipet oppfyller kravene i § 63 første ledd. 
 
§ 8 fjerde og femte ledd blir nytt sjette og sjuende ledd. 
 
§ 12 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde: 
 
3. Kontroll med at arbeids- og levevilkårene om bord for gjennomføring av ILO-
konvensjon nr. 186 oppfyller kravene i de til enhver tid gjeldende forskrifter om disse 
forhold.  
 
§ 12 første ledd bokstav b første punktum skal lyde: 
 
Fartøy som allerede har gyldig fartssertifikat eller fartøyinstruks for fiskefartøy, og som 
skal anvendes til formål som beskrevet i § 43 bokstav c, kan besiktes for utstedelse av 
nytt passasjersertifikat uavhengig av bestemmelsene i bokstav a. 
 
§ 12 første ledd bokstav c femte og sjette punktum skal lyde: 
 
Kontroll av arbeids- og levevilkår i henhold til bokstav a nr. 3 skal utføres ved fornyelse 
av passasjersertifikatet, samt mellom annen og tredje årsdag i sertifikatperioden. For 
skip som har sertifikat for sikkerhetsstyring kan denne kontrollen i stedet foretas 
samtidig med revisjon av sikkerhetsstyringssystemet. 
 
§ 22 første ledd bokstav a nr. 3 skal lyde: 
 
3. Kontroll med at arbeids- og levevilkårene om bord for gjennomføring av ILO-
konvensjon nr. 186 oppfyller kravene i de til enhver tid gjeldende forskrifter om disse 
forhold.  
 
Kapittel 14, overskriften skal lyde: 
 
Besiktelse for utstedelse av sertifikat for arbeids- og levevilkår og rett for den som har 
sitt arbeid om bord til å kreve besiktelse 
 
§ 62 skal lyde: 
 
§ 62 Sertifikat 
 
(1) Nye og eksisterende passasjer- og lasteskip med en bruttotonnasje på 500 eller mer 
som er registrert i norsk skipsregister, og som går i utenriksfart eller opererer fra en 
havn eller mellom havner i et annet land, skal ha gyldig sertifikat for arbeids- og 
levevilkår.  
(2) Rederiet kan få utstedt sertifikat til andre skip som er registrert i norsk skipsregister 
ved å sende begjæring om besiktelse etter § 6. Kapittel 1 og 4, samt kapittelet her, 
gjelder tilsvarende for denne frivillige sertifiseringen. 

 
Ny § 63 skal lyde: 
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§ 63 Besiktelse for sertifikat for arbeids- og levevilkår 
 
(1) Besiktelse for utstedelse av sertifikat for arbeids- og levevilkår skal utføres i henhold 
til skipssikkerhetsloven med forskrifter og skipsarbeidsloven med forskrifter, og omfatter 
blant annet kontroll med: 

1. minstealder, 
2. helseerklæringer, 
3. kvalifikasjoner, 
4. arbeidsavtaler, 
5. bruk av privat arbeidsformidlingsvirksomhet, 
6. arbeids- og hviletid, 
7. bemanning, 
8. innredning om bord, 
9. rekreasjonsrom om bord, 
10. mat og hygiene, 
11. arbeidsmiljø, sikkerhet og helse, 
12. medisinsk behandling om bord, 
13. klageadgang om bord, 
14. lønnsutbetaling. 

(2) Når terminen som er fastsatt i sertifikatet for arbeids- og levevilkår er utløpt, 
utstedes nytt sertifikat etter at det er foretatt en besiktelse for fornyelse i samsvar med 
første ledd. Besiktelsen kan finne sted inntil 3 måneder før den dato som er angitt i 
sertifikatet uten at dato for neste fornyelsesbesiktelse blir endret. Besiktelsen må alltid 
være avsluttet innen den dato som er angitt i sertifikatet. Dato for en ny besiktelse 
beregnes ved førstegangsbesiktelse ut fra avslutningsdatoen for besiktelsen. Ved senere 
besiktelser legges dato som angitt i sertifikatet til grunn.  
(3) I løpet av sertifikatperioden skal det foretas en mellomliggende besiktelse som 
omfatter kontroll med at forholdene nevnt i første ledd fortsatt er i samsvar med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter. Den mellomliggende besiktelsen skal gjennomføres 
mellom annen og tredje årsdag i sertifikatperioden. Sertifikatet skal påtegnes etter 
tilfredsstillende mellomliggende besiktelse. 
(4) Etter avsluttet besiktelse skal det ikke foretas forandringer av de forhold som 
besiktelsen omfatter uten at disse er godkjent. 
(5) Resultatene av alle påfølgende inspeksjoner på skipet, og eventuelle vesentlige 
mangler som oppdages under slike inspeksjoner, skal noteres sammen med datoen for 
utbedringen av manglene. Disse opplysningene skal innføres i eller vedlegges 
besiktelseserklæringen, eller på annen måte gjøres tilgjengelig for den som har sitt 
arbeid om bord, flaggstatsinspektører, havnestatsinspektører og berørte arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner. På skip som går i utenriksfart skal opplysningene være 
ledsaget av en oversettelse til engelsk når de ikke er skrevet på engelsk. 
 
Ny § 64 skal lyde: 
 
§ 64 Utstedelse og varighet av sertifikater 
 
(1) Sertifikater utstedes av Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon. 
Sertifikatene skal ha tekst fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. 
(2) Sertifikatet for arbeids- og levevilkår utstedes for et tidsrom på inntil 5 år. I 
sertifikatet skal det anføres dato for fornyelsesbesiktelse. På rederiets anmodning kan 
gyldigheten av sertifikatet harmoniseres med gyldigheten av skipets 
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sikkerhetsstyringssertifikat, dersom tidspunktet for mellomliggende inspeksjon i 
sertifikatperioden i henhold til § 63 tredje ledd ikke overskrides. 
(3) Sertifikatet for arbeids- og levevilkår består av en sertifikatdel og en 
besiktelseserklæring. Besiktelseserklæringen består av to deler: 

a) besiktelseserklæringen del I utarbeides av Sjøfartsdirektoratet, og inneholder:  
1. en liste over forhold som skal kontrolleres i samsvar med § 63 første ledd,  
2. reglene som gjennomfører ILO-konvensjon nr. 186, med angivelse av 

eventuelle skipsspesifikke krav,  
3. regler som i det vesentlige er likeverdige, og som er fastsatt i henhold til 

artikkel VI nr. 3 i ILO-konvensjon nr. 186, 
4. eventuelle unntak fra kapittel 3 i ILO-konvensjon nr. 186 som er vedtatt av 

Sjøfartsdirektoratet med hjemmel i forskrift 15. september 1992 nr. 707 om 
innredning og om forpleiningstjenesten på skip. 

b) Besiktelseserklæringen del II utarbeides av rederiet, og skal angi de tiltak som 
rederiet har besluttet for å påse og sørge for at kravene som beskrevet i 
besiktelseserklæringen del I, og de tiltak som rederiet har fastsatt for å sikre en 
stadig forbedring av arbeids- og levevilkårene om bord i skipet, etterleves mellom 
besiktelsene. Tiltakene som angis i besiktelseserklæringen del II skal særlig angi 
ved hvilke anledninger løpende etterlevelse av de enkelte krav i lov og forskrift 
skal kontrolleres, hvem som er ansvarlig for kontrollen, nedtegnelser som skal 
gjøres, og prosedyrer som skal følges når manglende etterlevelse er avdekket. 
Besiktelseserklæringen del II skal utarbeides på formular godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet eller tilsvarende formular.  

(4) Når prosedyrer i skipets sikkerhetsstyringssystem dekker punkter i § 63 første ledd, 
vil det for disse punktene være tilstrekkelig å vise til prosedyrene i 
sikkerhetsstyringssystemet i besiktelseserklæringen del II.  
(5) Sjøfartsdirektoratet utsteder besiktelseserklæringen del I. Sjøfartsdirektoratet eller 
anerkjent klasseinstitusjon utsteder sertifikatet for arbeids- og levevilkår etter at 
forholdene i § 63 første ledd er kontrollert og funnet oppfylt. Besiktelseserklæringen del I 
og II skal være vedlagt sertifikatet. 
 
Ny § 65 skal lyde: 
 
§ 65 Sertifikatets tilgjengelighet om bord 
 

Gyldig sertifikat for arbeids- og levevilkår, skal til enhver tid være tilgjengelig om 
bord. En kopi skal være slått opp på et godt synlig sted for den som har sitt arbeid om 
bord. Kopi skal på anmodning gjøres tilgjengelig for den som har sitt arbeid om bord, 
flaggstatsinspektører, havnestatsinspektører og berørte arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner. 
 
Ny § 66 skal lyde: 
 
§ 66 Midlertidig sertifikat 

 
(1) Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon kan utstede midlertidig sertifikat 
for arbeids- og levevilkår med begrenset gyldighet for inntil seks måneder: 
     a) til nye skip ved levering, 
     b) når et skip endrer flagg, 
     c) når et rederi for første gang overtar ansvaret for driften av et skip.  
(2) Midlertidig sertifikat for arbeids- og levevilkår kan bare utstedes når: 
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     a) skipet, så langt det er rimelig og gjennomførbart, er kontrollert med henblikk på 
forholdene som er listet opp i § 63 første ledd, 
     b) rederiet har informert Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent klasseinstitusjon om at 
skipet har tilstrekkelige prosedyrer for å etterleve de regler i skipssikkerhetsloven med 
forskrifter og skipsarbeidsloven med forskrifter som gjennomfører ILO-konvensjon nr. 
186,  
     c) skipsføreren er kjent med de regler i skipssikkerhetsloven med forskrifter og 
skipsarbeidsloven med forskrifter som gjennomfører ILO-konvensjon nr. 186, og 
ansvaret for gjennomføringen av dem, 
     d) relevant informasjon er forelagt Sjøfartsdirektoratet eller anerkjent 
klasseinstitusjon med det formål at besiktelseserklæring skal utstedes. 
(3) For at et fullverdig sertifikat for arbeids- og levevilkår skal kunne utstedes, må full 
inspeksjon i samsvar med § 63 første ledd være utført før det midlertidige sertifikatet 
utløper. Det kan ikke utstedes flere midlertidige sertifikater etter de første seks 
månedene som er nevnt i første ledd. Det er ikke et krav at skipet skal ha 
besiktelseserklæring i samsvar med § 64 så lenge det midlertidige sertifikatet er gyldig. 
 
Ny § 67 skal lyde: 
 
§ 67 Rett for den som har sitt arbeid om bord til å kreve besiktelse 
 
(1) Skipsføreren skal begjære besiktelse i samsvar med forskriften her dersom 
     a) over halvparten av de som har sitt arbeid om bord setter frem klage for 
skipsføreren om at skipet ikke oppfyller krav skipssikkerhetsloven eller forskrift om 
teknisk, operativ og personlig sikkerhet som er fastsatt i medhold av loven,   
     b) manglene klart utgjør en fare for skipet eller for de som har sitt arbeid om bord, og 
     c) skipet ligger i norsk havn eller i utenlandsk havn hvor det er utenriksstasjon.  
(2) Skipsføreren og offiserer skal ikke tas med i beregningen av de som har sitt arbeid 
om bord etter første ledd.  
(3) Første ledd gjelder tilsvarende når maskinsjefen eller overstyrmannen setter frem slik 
klage med hensyn til de deler av skipet, skipets tilbehør eller utrustning som er under 
dennes tilsyn.  
(4) I utenlandske havner hvor det ikke er utenriksstasjon, skal skipsføreren henvende 
seg til stedets myndigheter for å få oppnevnt personer som kan gjennomføre en 
besiktelse.  
(5) Viser det seg ved besiktelsen at klagen har savnet rimelig grunn, erstattes skaden 
etter reglene i skadeserstatningsloven. 
(6) Holdes besiktelse etter denne bestemmelse utenfor riket, skal utenriksstasjonen uten 
opphold sende melding til Sjøfartsdirektoratet. Skipsføreren skal i stedet sende melding 
når utenriksstasjonen ikke har hatt med saken å gjøre.  

 
Nåværende kapittel 14 blir nytt kapittel 15, og nåværende § 62 blir ny § 68.  
 
Kapittel 15, overskriften skal lyde: 
 
Ikrafttredelse m.m. 
 

II 
 

Ikrafttredelse 
  
   Forskriften trer i kraft 20. august 2013. 
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Forskrift om endring av forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med 
fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. 
(havnestatskontrollforskriften) 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 20. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om 
skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 44, § 45, § 52 og § 71a, jf. delegeringsvedtak 16. februar 
2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 19. august 2013, og 
lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven) 20. august 2013 nr. 102 § 
9-7, jf. delegeringsvedtak 3. juli 2013 nr. 974.    
 

I 
 

I forskrift om endring av forskrift 30. desember 2010 nr. 1849 om kontroll med 
fremmede skip og flyttbare innretninger i norsk havn mv. (havnestatskontrollforskriften) 
gjøres følgende endringer: 
 
§ 2 skal lyde: 
 
§ 2 Definisjoner 
 
   I denne forskrift betyr  
a) «Anerkjent organisasjon»: Et klassifikasjonsselskap eller et annet privat organ som 

utfører lovfestede oppgaver på vegne av flaggstaten  
 
b) «Skip på ankerplass»: Skip i en havn eller et annet område innenfor havnens 

jurisdiksjon, men ikke ved kai, hvor skipet direkte og umiddelbart påvirkes av 
handlinger som omfatter forflytning av personer, varer eller ytelse av havnetjenester 
til eller fra skipet 

 
c) «Hvitlisten, grålisten og svartelisten»: lister som offentliggjøres av Paris MOU 

angående en flaggstats prestasjon i løpet av enhver tre års periode. Hvitlistede flagg 
er flagg som har konsekvent lav tilbakeholdelsesrate. Grålistede flagg er flagg som 
har en gjennomsnitts prestasjon. Svartlistede flagg er flagg som har prestert 
dårligere enn gjennomsnittet 

 
d) «ILO»: Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 

 
e) «Innledende kontroll»: en kontroll som en inspektør gjennomfører om bord på et 

skip, for å kontrollere hvor vidt relevante konvensjoner og regler er oppfylt 
  

 f) «Konvensjoner»: følgende konvensjoner med protokoller og eventuelle endringer, og 
tilhørende regelverk av bindende karakter i gjeldende versjon:  

 
1. Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966 (LL 66),  

 
2. Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 

(SOLAS 74),  
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3. Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973, og 
tilhørende protokoll av 1978 (MARPOL)73/78), 

 
4. Den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold 

for sjøfolk, 1978 (STCW 78/95), 
 

5. Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 
1972 (Colreg 72), 

 
6. Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969 (ITC 69), 

 
7. Konvensjonen om minstestandarder for handelsskip, 1976 (ILO nr. 147),  

 
8. Den internasjonale konvensjon om erstatningsansvar for oljesølskade, 1992 (CLC 

92), 
 

9. Den internasjonale konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006 (ILO-
konvensjon nr. 186). 
 

g) «Lovfestet sertifikat»: et sertifikat utstedt av eller på vegne av en flaggstat i samsvar 
med konvensjoner 

 
h) «Mer detaljert kontroll»: en kontroll der skipet, dets utstyr og besetning i sin helhet 

eller eventuelt delvis, gjennomgår en inngående undersøkelse som omfatter skipets 
konstruksjon, utstyr, besetning, leve- og arbeidsvilkår samt overholdelse av 
driftsrutiner om bord 

 
i) «Paris MOU”: The Paris Memorandum of Understanding on Port State Control  

 
j) «Utvidet kontroll»: en kontroll som minst omfatter de punktene som er oppført i 

vedlegg 5. En utvidet kontroll kan omfatte en mer detaljert kontroll dersom det 
foreligger klare grunner for dette i samsvar med § 6 tredje ledd.  

 
§ 32 annet ledd skal lyde: 
 
   Særskilte regler om rett til å fremsette klage med påstand om manglende oppfyllelse 
av krav i ILO-konvensjon nr. 186 følger av kapittel 8 i forskriften her. 
 
Kapittel 8 skal lyde: 
 
Kapittel 8  
Klagerett for den som har sitt arbeid på fremmed laste- eller passasjerskip 
 
§ 34 Klagerett 
   Den som har sitt arbeid på fremmed laste- eller passasjerskip kan fremme klage med 
påstand om manglende oppfyllelse av krav i ILO-konvensjon nr. 186 til 
havnestatsinspektør i havnen hvor skipet har anløpt. I slike tilfeller skal 
havnestatsinspektøren foreta en undersøkelse.  
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§ 35 Klageundersøkelsen 
   Dersom en klageundersøkelse i henhold til § 34 blir innledet, skal 
havnestatsinspektøren søke å få saken løst på skipsnivå. Havnestatsinspektøren skal 
først undersøke om klagen er av generell art og angår alle som har sitt arbeid om bord, 
eller kategorier av de som har sitt arbeid om bord, eller om den kun gjelder den som 
klager. Dersom klagen knytter seg til en individuell sak, skal det foretas en undersøkelse 
av utfallet av en eventuell klagebehandling som er gjennomført om bord for å løse den 
aktuelle klagesaken.  
   Dersom klagen knytter seg til en individuell sak og klageadgangen om bord ikke er 
uttømt, bør havnestatsinspektøren foreslå at klageren utnytter enhver slik prosedyre som 
klageren har adgang til. Det skal foreligge gode grunner for å vurdere en klage før 
adgangen til å få klagen behandlet om bord er uttømt. Slike grunner kan være at den 
interne klageadgangen er utilstrekkelig, at behandlingen av klagen er utilbørlig forsinket, 
eller at klageren frykter å bli utsatt for represalier for å ha inngitt klage.  
   Havnestatsinspektøren skal også vurdere om det skal foretas en detaljert inspeksjon i 
samsvar med ILO-konvensjon nr. 186 standard A5.2.1 og den til enhver tid gjeldende 
instruks fra Paris MOU.  
   I enhver undersøkelse av en klage skal havnestatsinspektøren gi skipsføreren, rederiet 
og enhver annen person som er berørt av klagen rimelig anledning til å si sin mening.     
   Klagen skal behandles etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker. 
 
§ 36 Tiltak 
   Dersom den detaljerte inspeksjonen avdekker at krav i ILO-konvensjon nr. 186 ikke er 
oppfylt, og dette medfører at forholdene om bord klart er til fare for sjøfolkenes trygghet, 
helse eller sikkerhet, eller bruddet utgjør et alvorlig eller gjentatte brudd på kravene i 
konvensjonen, skal havnestatsinspektøren treffe tiltak i samsvar med standard A5.2.1 nr. 
6 og den til enhver tid gjeldende instruks fra Paris MOU. 
   For avvik som er av en slik karakter at de ikke omfattes av første ledd, skal 
havnestatsinspektøren straks underrette flaggstaten dersom saken ikke er løst på 
skipsnivå. Havnestatsinspektøren skal også be flaggstaten om å sende et forslag til 
løsning på saken, samt en handlingsplan for utbedring av forholdene om bord, til 
Sjøfartsdirektoratet innen en fastsatt frist. Dersom flaggstaten svarer at den kommer til 
å behandle saken i henhold til en akseptabel handlingsplan som den har fremlagt, kan 
havnestatsinspektøren avstå fra videre befatning med saken. 
   Dersom saken fortsatt ikke er løst etter utløpet av den fastsatte fristen gitt til 
flaggstaten i henhold til annet ledd, skal Sjøfartsdirektoratet oversende kopi av 
havnestatsinspektørens rapport til ILOs generaldirektør. Denne rapporten skal være 
vedlagt eventuelt svar fra flaggstaten. Berørte arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner i Norge skal informeres tilsvarende. 

 
Vedlegg 3 nytt nr. førtifem skal lyde: 
 
45. Maritime Labour Certificate. This Certificate shall have a Declaration of Maritime 
Labour Compliance attached. 

  
Nåværende kapittel 8 blir nytt kapittel 9, og nåværende §§ 34 og 35 blir henholdsvis ny 
§ 37 og ny § 38.  
 

II 
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Ikrafttredelse 
 

   Forskriften trer i kraft fra 20. august 2013. 
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