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1 I - KS-0817-1B Kampanjesjekkliste sikker arbeidsplass 2015 - fiskefartøy    
Veiledning: Kampanjesjekkliste til bruk i uanmeldt tilsyn for 2015. Denne sjekklisten kommer i tillegg til ordinær sjekkliste. 
Hjemmel: - 

Nr. Tekst Hjemmel/henvisning Påleggkode Alvorsgrad Status Anmerkning 

1.1 Verne- og miljøarbeid(1) (gjelder fiskefartøy over 15 m) - Følges 
ASH forskriften med hensyn til valg av verneombud og 
arbeidsmiljøutvalg (AMU)? - Er kravet til antall verneombud 
oppfylt? (Gjelder fartøy med besetning på 8 eller flere) 
 
Antall verneombud velges ut fra størrelsen på besetning som er 
om bord til en hver tid, ikke ut fra totalt ansatte på fartøyet (alle 
skift).  
Ett verneombud på fartøy med 8-14 arbeidstakere, to på fartøy 
med 15-39, tre på fartøy med minst 40 arb.takere. Sjekk at 
verneombud er gjort kjent med sine oppgaver (§ 5-6), og får avsatt 
tid til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.  (Særlige regler 
for valg av verneombud for rederier med flere fartøy i lokalfart §§ 
5-2 og 5-5) 
 

LOV 2007-02-16 nr 9 
Skipssikkerhetsloven ,  Kapittel 4. 
Personlig sikkerhet § 28., FOR 
2005-01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 5. Verneombud og verne- 
og miljøutvalg § 5-1., FOR 2005-
01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 5. Verneombud og verne- 
og miljøutvalg § 5-4. 

        

1.2 Verne- og miljøarbeid(2) (gjelder fiskefartøy over 15 m) - Har 
verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget gjennomgått 
opplæring på minst 40 timer? 
 
Dersom det foreligger en avtale mellom arbeidsgiver/ 
arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon om en 
kortere varighet på opplæringen, skal denne avtalen kunne 
dokumenteres. 

FOR 2005-01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 5. Verneombud og verne- 
og miljøutvalg § 5-11. 

        



 

Click here to enter text. 
  

 
    

Sted og dato:     
 

A: Akseptert E: Reders egenkontroll IR: Ikke relevant P: Pålegg K: Kommentar 
IM – 0051B TS/KOI Rev.: 22.09.2014 Side 2 av 4 
  

1.3 Verne- og miljøarbeid(3) (gjelder fiskefartøy over 15 m) - Avholder 
arbeidsmiljøutvalget minst 6 møter årlig, og føres det protokoll for 
møtene?  
 
Sjekk at foreskrevne møter i AMU holdes, at AMU utfører de 
oppgaver de er pålagt, og at protokoll fra disse møtene foreligger. 

FOR 2005-01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 5. Verneombud og verne- 
og miljøutvalg § 5-11. 

        

1.4 Rapportering av ulykker (gjelder fiskefartøy alle lengder) - Har 
fartøyet etablert rutiner for melding og rapportering av sjøulykker 
og personulykker til sjøs? 
 
Kontroller at det finnes rutiner for melding og rapportering av 
uønskede hendelser, og be om å få se noen rapporter. 

LOV 2007-02-16 nr 9 
Skipssikkerhetsloven ,  Kapittel 7. 
Tilsyn § 47., FOR 2008-06-27 nr 
744 Forskrift om melde- og 
rapporteringsplikt til sjøs ,  
Kapittel 2. Meldinger § 4., FOR 
2008-06-27 nr 744 Forskrift om 
melde- og rapporteringsplikt til 
sjøs ,  Kapittel 2. Meldinger § 5., 
FOR 2008-06-27 nr 744 Forskrift 
om melde- og rapporteringsplikt 
til sjøs ,  Kapittel 3. 
Rapporteringer § 6. 

        

1.5 Helsefarlige stoffer (gjelder fiskefartøy over 15 m og fiskefartøy 
10,67-15) - Føres det et stoffkartotek over de kjemikalier som 
brukes om bord? 
 
Stoffkartoteket skal inneholde alle opplysninger om kjemikaliene 
som er nødvendig for den aktuelle bruk. (HMS datablad) 
Stoffkartoteket skal oppbevares lett tilgjengelig for arbeidstakerne. 
 

FOR 2005-01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 12. Særregler for vern av 
arbeidstakere mot eksponering 
for kjemikalier § 12-1. 
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1.6 Rømningsveier (gjelder fiskefartøy alle lengder) - Er rømningsveier 
merket og fri for hindringer? 
 
At det skal finnes rømningsveier og/eller nødutganger er presisert i 
følgende forskrifter: FF<15>6m: NBS kap. Y13 nr. 6. (fartøy bygget 
etter 1. januar 1992). Hjemmel for å vise til NBS er § 4 første ledd i 
forskrift 22. november 2013 nr. 1404. 
FF>15m: Uavhengig av byggeår:  
§ 6-10 fjerde ledd nr. 5. Gjelder plassering av dekkslast. 
Bygget 01.07.2000 og senere: 
Lengde (L) > 60 m: § 5-13 første ledd (tredje ledd for nødutganger 
fra maskinrom) 
lengde (L) < 60 > 24 m: § 5-33 første ledd (gjelder ikke maskinrom).   
Bygget 01.04 2001 og senere: 
lengde (L) < 24 m: § 5-50 nr. 1. (gjelder ikke maskinrom).    
Bygget mellom 1. januar 1992 og 1. juli 2000 (1. april 2001 for 
fartøy < 24 m lengde L): 
§ 8 nr. 3.4. i forskrift 15/10-91 nr. 713 
§ 15 nr. 1.2. i forskrift 15/10-91 nr. 712 (nødutgang fra maskinrom)  
§ 15 nr. 2.3. i forskrift 15/10-91 nr. 712 (skal være adkomst til 
redningsmidler fra nødutgang) 
Bygget 1/3-83 til 1/1-1992: 
§ 9 nr. 4 og nr. 5 i forskrift 7. januar 1983 nr. 12  
Bygget 1. desember 1968 til 1/3-83: 
§ 8 nr. 4 og nr. 5 i forskrift 2/10-68 nr. 8943 
Bygget før 1. desember 1968: (ingen hjemmel) 
 
 

LOV 2007-02-16 nr 9 
Skipssikkerhetsloven ,  Kapittel 4. 
Personlig sikkerhet § 21., 1 ledd 

        

1.7 Sklisikring (gjelder fiskefartøy alle lengder) - Er følgende områder 
sklisikret? -Dekk i arbeidsområder som maskinrom, bysse, ved 
vinsjene, steder hvor det arbeides med fisken, ved opp- og 
nedganger til leidere, i trapper og foran dører. 
 
 

FOR 2013-11-22 nr 1404 Forskrift 
om fiske- og fangstfartøy under 
15 m ,  6. Sikkerhetstiltak § 62. 
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1.8 Varmt arbeid (gjelder fiskefartøy over 15 m) - Har skipet instrukser 
og prosedyrer for varmt arbeid og bruk av sveiseutstyr? 
 
Be om å få se instruksen. 
Be om å få se utstedte arbeidstillatelser. 
Be om dokumentasjon på opplæring/ prosedyre for opplæring. 
 

FOR 2002-04-25 nr 422 Forskrift 
om sveising, gassflasker m.m. på 
skip ,  Kapittel I. Generelle 
bestemmelser. § 8. 

        

1.9 Roterende utstyr, bevegelige deler (gjelder fiskefartøy alle lengder) 
- Er roterende utstyr og bevegelige deler i maskin/fabrikk og på 
dekk tilstrekkelig skjermet mot klemfare? 
 
 

FOR 2005-01-01 nr 8 Forskrift om 
arbeidsmiljø mv. på skip ,  
Kapittel 9. Særregler for 
sikkerhets- og vernetiltak § 9-3. 

        

 


