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VEDLEGG VIII 
Tabell A-VI/5 Spesifikasjoner av minstekrav til kompetanse for sikkerhetsoffiserer på skip 
 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Kompetanse Kunnskap, forståelse og 
dyktighet 

Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluere 
kompetanse 

Opprettholde og 
føre tilsyn med 
gjennomføringen av 
sikkerhetsplanen på 
et skip 

Kjennskap til internasjonale 
retningslinjer for sikkerhet på 
sjøen og ansvaret til 
myndigheter, selskaper og 
utpekte personer, herunder 
elementer som kan være 
knyttet til piratvirksomhet og 
væpnet ran 
 
Kjennskap til formålet med 
og elementene som utgjør et 
skips sikkerhetsplan, 
tilknyttede rutiner og føring 
av journaler, herunder slike 
som kan være knyttet til 
piratvirksomhet og væpnet 
ran 
 
Kjennskap til rutiner som skal 
anvendes ved 
gjennomføringen av et skips 
sikkerhetsplan og 
rapportering av 
sikkerhetssituasjoner 
 
Kjennskap til maritime 
sikkerhetsnivåer og de 
sikkerhetstiltakene som følger 
av dette, samt rutiner om bord 
og i omgivelsene rundt 
havneanlegget 
 
Kjennskap til kravene og 
rutinene for å gjennomføre 
interne revisjoner, 
inspeksjoner på stedet, 
kontroll og overvåking av 
sikkerhetsaktiviteter 
spesifisert i skipets 
sikkerhetsplan 
 
Kjennskap til kravene og 
rutinene for rapportering til 
selskapets sikkerhetsoffiser 
om eventuelle mangler og 
samsvarsfravik som er 
identifisert under interne 
revisjoner, periodiske 
gjennomganger og 
sikkerhetsinspeksjoner 

Vurdering av data 
innhentet fra godkjent 
opplæring eller prøving 

Rutiner og tiltak er i samsvar 
med prinsippene fastsatt av 
ISPS-koden og SOLAS av 
1974, med endringer 
 
Krav i lovverket knyttet til 
sikkerhet er riktig identifisert 
 
Rutiner er i konstant beredskap 
for å reagere på endringer i de 
maritime sikkerhetsnivåene 
 
Meddelelser som faller 
innenfor ansvarsområdet til 
skipets sikkerhetsoffiser, er 
tydelige og forståelige 
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Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 
Kompetanse Kunnskap, forståelse og 

dyktighet 
Metoder for å 

demonstrere kompetanse 
Kriterier for evaluering av 

kompetanse 
Opprettholde og 
føre tilsyn med 
gjennomføringen 
av 
sikkerhetsplanen 
på et skip (forts.) 

Kjennskap til metodene og 
rutinene brukt til å endre 
skipets sikkerhetsplan 
 
Kjennskap til 
sikkerhetsrelaterte 
beredskapsplaner og rutiner 
for å reagere på 
sikkerhetstrusler eller brudd 
på sikkerheten, herunder 
bestemmelser for å 
opprettholde kritisk viktige 
driftsfunksjoner i 
grensesnittet mellom skip og 
havn, herunder også 
elementer som kan være 
knyttet til piratvirksomhet og 
væpnet ran 
 
Adekvat kjennskap til 
maritime sikkerhetsuttrykk og 
-definisjoner, herunder 
elementer som kan være 
knyttet til piratvirksomhet og 
væpnet ran 

  

Vurdere 
sikkerhetsrisiko, 
trussel og 
sårbarhet 

Kjennskap til risikovurdering 
og vurderingsverktøy 
 
Kjennskap til dokumentasjon 
for sikkerhetsvurdering, 
herunder 
Sikkerhetserklæringen 
 
Kjennskap til teknikker brukt 
til å omgå sikkerhetstiltak, 
herunder slike som brukes av 
pirater og væpnede ransmenn 
 
Kunnskap som gjør det mulig 
å oppdage personer som 
utgjør en potensielle 
sikkerhetsrisiko uten at dette 
skjer på diskriminerende 
grunnlag 
 
Kunnskap som gjør det mulig 
å gjenkjenne våpen, farlige 
stoffer og anordninger samt 
kjennskap til hva slags skade 
de kan forårsake 
 
Kjennskap til teknikker for 
publikumsstyring og 
publikumskontroll, der dette 
er relevant 

Vurdering av data 
innhentet fra godkjent 
opplæring, eller godkjent 
erfaring og prøving, 
herunder praktisk 
demonstrasjon av 
kompetanse i å: 
 
.1 gjennomføre fysiske 

ransakinger 
 
.2 gjennomføre 

intrusjonsfrie 
inspeksjoner 

Rutiner og tiltak er i samsvar 
med prinsippene fastsatt av 
ISPS-koden og SOLAS av 
1974, med endringer 
 
Rutiner er i konstant beredskap 
for å reagere på endringer i de 
maritime sikkerhetsnivåene 
 
Meddelelser som faller 
innenfor ansvarsområdet til 
skipets sikkerhetsoffiser, er 
tydelige og forståelige 
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Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Kompetanse Kunnskap, forståelse og 
dyktighet 

Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

Vurdere 
sikkerhetsrisiko, 
trussel og 
sårbarhet (forts.) 

Kjennskap til håndtering av 
følsom sikkerhetsrelatert 
informasjon og 
sikkerhetsrelaterte 
meddelelser 
 
Kjennskap til iverksetting og 
samordning av søk 
 
Kjennskap til metoder for 
fysisk ransaking og 
intrusjonsfrie inspeksjoner 

  

Foreta 
regelmessige 
inspeksjoner av 
skipet for å sikre at 
det iverksettes og 
opprettholdes 
passende 
sikkerhetstiltak 

Kjennskap til kravene til 
utpeking og overvåking av 
adgangsbegrensede områder 
 
Kjennskap til kontroll av 
tilgang til skipet og til 
adgangsbegrensede områder 
om bord 
 
Kjennskap til metoder for 
effektiv overvåking av 
dekksområder og områder 
som omgir skipet 
 
Kjennskap til 
sikkerhetsaspekter knyttet til 
håndtering av last og skipets 
forråd med annet personell 
om bord og relevante 
sikkerhetsoffiserer fra 
havneterminalen 
 
Kjennskap til metoder for å 
kontrollere ombordstigning, 
ilandstigning og tilgangen 
personer og deres effekter har 
mens de er om bord  

Vurdering av data 
innhentet fra godkjent 
opplæring eller prøving 

Rutiner og tiltak er i samsvar 
med prinsippene fastsatt av 
ISPS-koden og SOLAS av 
1974, med endringer 
 
Rutiner er i konstant beredskap 
for å reagere på endringer i de 
maritime sikkerhetsnivåene 
 
Meddelelser som faller 
innenfor ansvarsområdet til 
skipets sikkerhetsoffiser, er 
tydelige og forståelige 

Påse at eventuelt 
sikkerhetsutstyr og 
eventuelle 
sikkerhetssystemer 
betjenes, testes og 
kalibreres korrekt 

Kjennskap til de forskjellige 
typene sikkerhetsutstyr og 
sikkerhetssystemer, samt 
deres begrensninger, herunder 
dem som kunne brukes i 
tilfelle angrep fra pirater og 
væpnede ransmenn 
 
Kjennskap til rutiner, 
instruksjoner og veiledning i 
bruk av skipets 
sikkerhetsvarslingssystemer 

Vurdering av data 
innhentet fra godkjent 
opplæring eller prøving 

Rutiner og tiltak er i samsvar 
med prinsippene fastsatt av 
ISPS-koden og SOLAS av 
1974, med endringer 
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Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 

Kompetanse Kunnskap, forståelse og 
dyktighet 

Metoder for å 
demonstrere kompetanse 

Kriterier for evaluering av 
kompetanse 

 Kjennskap til metoder for 
testing, kalibrering og 
opprettholdelse av 
sikkerhetssystemer og 
sikkerhetsutstyr, særlig ute på 
sjøen 

  

Oppmuntre til 
sikkerhetsbevissth
et og årvåkenhet 

Kjennskap til krav til 
opplæring, drill og øvelser i 
henhold til relevante 
konvensjoner, koder og IMO-
rundskriv, herunder slike som 
er relevante for bekjempelse 
av piratvirksomhet og væpnet 
ran 
 
Kjennskap til metodene for å 
øke sikkerhetsbevisstheten og 
årvåkenheten om bord 
 
Kjennskap til metodene for å 
vurdere hvor effektive og 
driller og øvelser er 

Vurdering av data 
innhentet fra godkjent 
opplæring eller prøving 

Rutiner og tiltak er i samsvar 
med prinsippene fastsatt av 
ISPS-koden og SOLAS av 
1974, med endringer 
 
Meddelelser som faller 
innenfor ansvarsområdet til 
skipets sikkerhetsoffiser, er 
tydelige og forståelige 

 


