
Framtidens tilsyn er snart klart 
– hva betyr det for kunden?

Alf Tore Sørheim
Avdelingsdirektør operativt tilsyn

Prosesseier

28.09.2021



Strategiplan 2020 - 2023 

Visjon: «Den foretrukne maritime administrasjon»

Hovedmål:
• 1 Høy sikkerhet, renere miljø
• 2 Profesjonalitet og kundefokus
• 3 Verdensledende og attraktiv samarbeidspartner



Operasjonalisering av strategiplanen

Prosjektleder

Organisasjon Tilsyn Måling Data Regelverk Bærekraft



Et prosessorientert direktorat

• Fokus på kunden og sluttproduktet
• Bedre ressursutnyttelse og fleksibilitet
• Kontinuerlig forbedringsarbeid
• Fokus på likebehandling
• Nye digitale konsept, samhandlingsplattform
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• Rederiets ansvar er konkretisert
• Tilsyn rettes mot sikkerhetskritiske forhold
• Omfang av obligatoriske tilsyn og nasjonale sertifikater 

er redusert
• Modeller og forretningsregler for kobling av regelkrav 

og risiko er etablert
• Vi har lagt til rette for løpende utveksling av 

informasjon mellom rederi/fartøy og tilsynsmyndighet
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• Vi har kundefokus i alt forbedringsarbeid
• Det er lettere tilgang til regelverk
• Vi har digitalisert sertifikater og tillatelser
• Vi har identifisert og realisert gevinster
• Vi er en utviklingsdyktig organisasjon
• Direktoratet har god datakvalitet



Kjerneprosess 3:

Verifikasjon av oppfyllelse 
av krav for sjøfolk og fartøy



Simulator

Indikator

Separator

Fasilitator

Simulatoren skal fortelle kunden hvilke krav som gjelder i den 
situasjonen kunden står i.

Indikatoren skal holde styr på hvorvidt tillatelsen skal være gyldig 
eller ikke, løpende fortelle verden statusen, og gradert hvorfor den 
er slik. 

Separatoren skal fortelle oss hvilke av kravene vi bør føre tilsyn med. 
Separatoren lærer blant annet gjennom funn vi gjør i tilsynene og vår 
erfaring i samhandling med kundene.

Fasilitatoren skal avtale tilsynet med kunden og velge hvem hos oss 
som skal utføre det, basert på tilgjengelighet og kompetanse.

Tilsyn

Digitale kollegaer



Etablere – framtidas nybygg

Simulator Indikator

Tilsyn

Fasilitator

Separator

Tils
yn



Simulator

Indikator

Indikator

Opprettholde – framtidas seilende fartøy



Hvorfor pilot?



Hva gir strategien deg?
• Forbedret risikobasert tilsyn
• Det regelverket som gjelder for deg
• Tillatelse (nasjonalt)
• Elektroniske sertifikater
• Nye og moderne digitale løsninger
• Bedre sluttprodukt  
• Mulighet for fjerntilsyn

• Den foretrukne maritime organisasjonen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Flytter dette ned her: Effektive og gode prosesser gir bedre produkt til kundene og frigir mer tid til våre fagfolk
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