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Bakgrunn

• Fritidsbåtkonferansen i 2018 – Sjøfartsdirektoratet foreslo en handlingsplan
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Ble hørt..

• I slutten av desember 2018 - næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

• I midten av januar 2019 – oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. 
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Føringer i oppdraget

• Arbeidet skal ta utgangspunkt i en nullvisjon. Dette forplikter! 

• Skal se til nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. 

• Skal bruke kunnskapen som ligger i kartleggingen som ble publisert av Statens 

havarikommisjon for transport i 2019.

• Samarbeide med relevante aktører på fritidsbåtområdet - Sakkyndig råd for fritidsfartøy.
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Sakkyndig råd for fritidsfartøy.

Offentlige myndigheter med ansvar innenfor eller knyttet til fritidsbåtområdet:

• Sjøfartsdirektoratet

• Kystverket

• Politidirektoratet

• Miljødirektoratet

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

• Hovedredningssentralen

• Nærings- og fiskeridepartementet (observatør)

• Statens Havarikommisjon for Transport (observatør)

Organisasjoner som arbeider innen fritidsbåtområdet på nasjonalt plan med inntil en representant med vara:

• Kongelig Norsk Båtforbund

• NORBOAT

• NHO Reiseliv

• Norges Padleforbund

• Norges Seilforbund

• Redningsselskapet
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Arbeidet med handlingsplanen

• 9 innsatsområder.

• 67 større og mindre tiltak. 

• Versjon 1
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Innsatsområder i handlingsplanen

1) Sikkerhetsutstyr 
– Flyteutstyr

– Varsling

– Automatisk nødstopp

– Lanternebruk

2) Rusmidler
– Klar for sjøen

– Sjønære arrangementer

– Kontrollvirksomhet

3) Sikkerhet ved brygge/havn 
– Trygge brygger og kaianlegg 

26.02.2020

Foto: Stig Fredrik Olaisen



Innsatsområder i handlingsplanen

4) Fart 

– Samkjøring av fartsbegrensninger

– Opplæringstiltak

– Vurdere behov for høyhastighetssertifikat

5) Fartøysikkerhet

– Økt tilsynsvirksomhet

– Internasjonalt standardiseringsarbeid

6) Farleder

– Merking av leder

– Økt kompetanse
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Innsatsområder i handlingsplanen
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7) Utleie av båt
– Bedre informasjon til tjenestetilbydere og leietaker

– Tilsyn mot tilbydere

– Bedre mulighet for varsling

– Vurdere behov for økt regulering

8) Båtførers kompetanse
– Forbedring av dagens sertifikater og kompetansebevis

– Behov for mer formell kompetanse

– Frivillige opplæringstiltak for barn, ungdom og voksne

9) Forbedring av faktagrunnlag
– Forbedring av data knyttet til ulykker med omkomne

– Forbedring av data knyttet til ulykker med skadde



Delmål for planperioden

• 351 omkomne 2009-2018

• Halvering 
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Sjøsikkerhetsmeldingen 

• Meld. St. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik.

• Flere av tiltakene er overlappende med handlingsplanen. 

• Eksempler på bestillinger til Sjøfartsdirektoratet:

– Utrede høyhastighetssertifikat

– Vurdere økte krav til leietaker og utleier av fritidsfartøy

– Vurdere å innføre krav om og bruk av automatisk 

nødstoppmekanisme. 

– Utarbeide et bedre fakta- og statistikkgrunnlag.
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Det trengs felles innsats fra alle aktører for å skape endring. 

Handlingsplanen skal være et viktig bidrag til dette.

Takk for oppmerksomheten 

26.02.2020


