
Bedømmelse av ERM-kompetanse 
 

 
 
 

 
  

1. Dokumentasjon 
Assessor må ha assessorbevis utstedt fra Sjøfartsdirektoratet. Assessor må i tillegg ha 
dokumentasjon på tjeneste i stilling som offiser med minimum seks måneders 
fartstid etter 1. januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem i henhold 
til ISM-koden. Simulatorinstruktører og lærere som underviser i ERM-kompetanse i 
henhold til STCW-78-konvensjonen, med endringer, oppfyller kravet til godkjent 
assessor. 
Assessors bedømmelse skal baseres på krav i STCW-78-konvensjonen, med 
endringer, tabell A-III/1, kolonne 2 og 4. ERM-kompetanse må bedømmes gjennom 
observasjon, og må gjennomføres om bord eller ved bruk av maskinsimulator.    
Dette skjema for bedømmelse skal benyttes av assessor. 
 

2. Hvem som kan dokumentere ERM-kompetanse gjennom en bedømmelse av 
godkjent assessor: 
Maskinoffiserer som har tjenestegjort i minimum seks måneders fartstid etter 1. 
januar 2012 på skip med godkjent sikkerhetsstyringssystem, oppfyller kravet til 
godkjent erfaring fra tjeneste. Disse kan da få sin kompetanse bedømt av en godkjent 
assessor. 
 

 
3. Engine room Resource Management kompetanse som skal vurderes 

Det er kompetanse etter “STCW Section A-III/1 function: “Maskineri på det operative 
nivået, ledelse av ressurser i maskinrommet” som skal bedømmes. 
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4. Assesors kriterier for evaluering av kompetanse 
Vurdering av kompetanse skal skje under observasjon ombord, eller ved bruk av 
simulator. Under observasjon og vurdering skal assessor legge vekt på at: 

- operasjonene er i samsvar med gjeldende regler og prosedyrer, 
- at planleggingen ar hensyn til tilgjengelige ressurser og, 
- at instrukser og kommunikasjonen er klar og entydig, 
- at effektivt lederskap utvises 
- alt involvert mannskap (team members) blir gjort forstått med skipets 

situasjon og operasjonell status, 
- at beslutningene er effektive ut I fra gitte omstendigheter 
- at beslutninger og operasjoner er bedømt som effektive og i samsvar med 

gjeldende regler. 
 
 
Ledelse av ressurser i 
maskinrommet.  
Kjennskap til prinsipper for 
ledelse av ressurser i 
maskinrommet. 

Kompetanse område; STCW Section A-III/1 
function: “Maskineri på det operative 
nivået, ledelse av ressurser i 
maskinrommet 

Assessment 

Fordeling, tildeling og 
prioritering av ressurser 

Ressursene er fordelt og tildelt etter 
behov i riktig prioritert rekkefølge for å 
utføre nødvendige oppgaver. 

      

Effektiv kommunikasjon Kommunikasjon gis og mottas klart og 
utvetydig 

      

Bestemthet og lederskap Effektiv lederskapsatferd identifiseres       
Innhenting og opprettholdelse 
av situasjonsforståelse 

Tvilsomme beslutninger og/eller 
handlinger fører til egnet utfordring og 
reaksjon. 

      

Vurdering av gruppens erfaring Medlemmer av gruppen deler presis 
forståelse av nåværende og forutsagt 
tilstand for maskinrom og tilhørende 
systemer og ytre omstendigheter 

      

 
 
4. Attestering og godkjenning fra assessor 
Assessor med assessorbevis utsted fra Sjøfartsdirektoratet skal verifisere at det ovenfor nevnte er 
observert og at angjeldende søker innehar nødvendig kompetanse. 
 
Dato, sted 
      

Assessor stempel 

Signatur assessor 
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