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Til den det måtte angå 
 
   
 

 

 
 
 
Sjøfolk kan slippe å gjennomføre praktisk del av utvalgte kurs frem til 1.juli 2020 
 
For å sikre og opprettholde transporttilbudet langs norskekysten, i perioden fram til 1. juli 2020, mens 
COVID-19 skaper samfunnsmessige problemer, vil  Sjøfartsdirektoratet akseptere at sjøfolk som er 
tilbudt jobb på norske fartøy, kan tiltre tjenesten selv om vedkommende kun har gjennomført de 
teoretiske delene av følgende kurs som kreves etter bestemmelser i forskrift 22. desember 2011 nr. 
1523 om kvalifikasjoner og sertifikat for sjøfolk, i det følgende vist til som kvalifikasjonforskriften:  
 

- Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 7 og 8  
- Passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip, jf. kvalifikasjonforskriften § 60  
- IGF grunnleggende og videregående, jf. kvalifikasjonforskriften §§ 69 og 69a 

 
Flere kurstilbydere tilbyr e-læring for det teoretiske pensumet i disse kursene. Reiserestriksjoner og 
avlyste kurs i forbindelse med koronapandemien fører imidlertid til at sjøfolk likevel ikke får 
gjennomført den praktiske opplæringen som inngår i kursene. Sjøfartsdirektoratet vil derfor akseptere 
at sjøfolk som kun har gjennomført de teoretiske delene av kursene nevnt over, fram til 1. juli 2020 kan 
tjenestegjøre ombord på skip, i stilling som krever det aktuelle kurset. 
 
På tross av næringens operasjonelle utfordringer forårsaket av COVID-19, vil Sjøfartsdirektoratet 
presisere at kvalifikasjonsforskriftens bestemmelser gjelder. Når Sjøfartsdirektoratet i en periode for 
visse stillinger om bord aksepterer at sjøfolk kan tiltre tjeneste uten nødvendig forutgående praktisk 
opplæring knyttet til visse oppgaver om bord, forutsetter dette at rederiet som et alternativ uansett 
vurderer om og bestemmer at vedkommende er kvalifisert for den aktuelle stillingen og arbeidet som 
skal utføres. Praktisk trening om bord med etterfølgende dokumentert og registrert utsjekk kan være 
måter rederiet ivaretar den alternative opplæringen på. 
 
Rederi som har behov for å bruke handlingsrommet som Sjøfartsdirektoratet åpner for, informerer 
Sjøfartsdirektoratet på følgende måte: 
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E-post sendes til: post@sdir.no 
Emne: 2020/29806 - Fornavn Etternavn, personnummer, bekreftelse på alternativ praktisk opplæring 
som kreves etter kvalifikasjonforskriften §§ 7, 8, 60, 69 eller 69a. 
 
Rederi «organisasjonsnummer» har den dd.mm.åååå satt «Fornavn Etternavn», «personnummer» i 
tjeneste som «stilling» om bord på MS «kallesignal - skipets navn».  
Vedkommende har gjennomført alternativ praktisk opplæring som følger av kvalifikasjonsforskriften § 
«paragrafnummer».  
 
Hilsen 
Vedkommende som signerer for rederiet. 
 
I e-posten som sendes Sjøfartsdirektoratet vil «Fornavn Etternavn» og «personnummer» identifisere 
vedkommende som har gjennomgått alternativ praktisk opplæring. 
Innholdet i feltet «stilling» skal opplyse om funksjonen som vedkommende har ombord. 
Innholdet i feltet «kallesignal – skipets navn» knytter sjømannen til et konkret skip. 
Feltet «paragrafnummer» fylles inn med ett eller flere av paragrafnummerene som det vises til ovenfor.  
 
 
 
  
Med hilsen 
Lars S. Alvestad 
fung. sjøfartsdirektør 
 

 

 
 

Håvard Gåseidnes 
fung. avdelingsdirektør 
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