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Bakgrunn for krav om sikkerhetsstyring
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§ 7.Rederiets plikt til å etablere, gjennomføre og videreutvikle 
sikkerhetsstyringssystem

Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et 
dokumenterbart og verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i rederiets 
organisasjon og på det enkelte skip, for å kartlegge og kontrollere 
risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov 
eller i sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets 
innhold, omfang og dokumentasjon skal være tilpasset behovet til 
rederiet og den aktiviteten det driver. 

Rederiet skal sørge for at skipsføreren og andre som har sitt arbeid 
om bord, får anledning til å medvirke ved etableringen, 
gjennomføringen og videreutviklingen av sikkerhetsstyringssystemet.



Omfattende prosess i forkant
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§ 12: Sikkerhetsstyringssystem i samsvar med forskriften skal være etablert og tatt i bruk innen 1. juli 2017



Hvem er omfattet av det nye regelverket?

02.10.2017



02.10.2017



Gjelder det meg?
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Ja, men legg opp til et enkelt og håndterbart system!



Hva er vitsen?
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Nytt for mange
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Stort fokus på veiledning   
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Sjøfartsdirektoratet stiller opp der det er behov
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• Messer
• Konferanser
• Rederibesøk
• Skolebesøk
• Årsmøter
• Organisasjonssamlinger
• Forsikringsselskap
• Oppstartsmøter
• Osv…



www.sdir.no/risikovurdering
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Hva gjør vi etter 1. juli?
• Fortsatt fokus på veiledning
• Forventning om å finne et system om bord
• Lasteskip og fiskefartøy under 15 meter følges opp 

av godkjente foretak
• Ikke etablert?

– Pålegg med kort frist 
– I første omgang ingen ny gjennomgang av 

Sjøfartsdirektoratet, kun reders egenkontroll

• Kampanjesjekkliste benyttes ved planlagte og 
uanmeldte inspeksjoner
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Hva finner vi om bord? 
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Mange trenger litt hjelp i starten
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«Ved første øyekast tenkte eg: Enda meir papir, 
men etter å ha lest igjennom heile dokumentet er 
eg generelt enig i at dette er til fordel for alle som 
har sin arbeidsplass ombord i fartøy.
Spesielt likte eg sjekklista for nyansatte. Dette kan 
virke unødvendig, men vi veit alle at ei ulykke skjer 
når ein minst aner det. Derfor er det svært viktig at 
alle gjer seg kjent med sikkerhetsprosedyrene i 
forkant.»

Terje Blomvik 
sjarkeier og leder i Ålesund og Sula Fiskarlag 



Kostnadssparende

"ISM koden stiller krav til vedlikeholdssystem og 
i vårt tilfelle innførte vi TM - Master for noen år 

siden da vi innførte ISM i rederiet. TM er med på 
å hjelpe oss å holde kontroll på når og hva som 

skal overhales slik at vi får gjort det før ting 
havarerer. Dette gir mindre driftsforstyrrelser / 

stopp, noe som igjen gir sparte driftskostnader."
Celius Eidesvik 

Skipper og medeier i Eidesvik Havfiske
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Forsikringsvilkår

«Sikrede skal sørge for å etablere, gjennomføre og videreutvikle et dokumenterbart og 
verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i sikredes organisasjon og på det enkelte fartøy, for å 
kartlegge og kontrollere risiko samt sikre etterlevelse av krav fastsatt i medhold av lov eller i 
sikkerhetsstyringssystemet selv. Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang og 
dokumentasjon skal være tilpasset behovet til sikrede og den aktiviteten han driver.»

Cefor form. nr. 276 
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Fiskeribladet 15. september 2017
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Takk for meg!

Kontaktinformasjon:
» E-post: gek@sdir.no
» Tlf: 52 74 52 55
» Mob: 916 74 098

» www.sdir.no
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http://www.sdir.no/
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