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ST.MELD. NR. 14 (2004-2005) PÅ DEN SIKRE SIDEN- SJØSIKKERHET OG OLJEVERNBEREDSKAP 
 
Innledningsvis vil DNMF påpeke at meldingens 91 sider, kun inneholder noen få sider om tema 

forebyggende tiltak som i pkt. 5.1 på side 34, blir beskrevet som det viktigste tema. Videre at direkte 

oljeutslipp som nedfelt i pkt. 3.1.3 side 10 er lite belyst og burde med hensyn til potensiell 

skadeomfang vært beskrevet i pkt. 3.4 side 17, men at vi er positive til en ny melding hvor oppdatert 

IMO og ILO regelverk er ivaretatt. 

I nåværende melding er det merket seg at menneskelig svikt er en dominerende årsak til sjøulykker 

og både sjømannens årvåkenhet, vakthold, trøtthet, situasjonsbedømmelse og reaksjoner er nevnt i 

pkt. 3.11 og pkt. 5.3. Videre i pkt. 5.3. at arbeidet rettet mot den enkelte sjømann er derfor av sentral 

betydning for å forebygge sjøulykker.  

Det slås videre i pkt. 3.11 på side 25, fast at det direkte ansvaret for å redusere antallet sjøulykker er 

delt mellom Næring og Handles departementet og Fiskeri- og Kystdepartementet, med henholdsvis 

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket som underliggende etater. 

Når det gjelder den menneskelige faktor henger den dag i dag utsagnet « Menneskelig svikt som 

dominerende årsak til sjøulykker» på arbeidstakerne om bord. Årsaken til dette er etter vår mening 

at Sjøfartsdirektoratet som har ansvaret iht. pkt.3.11. - ikke tar nødvendig ansvar og følger opp 

ovenfor rederiene. Noe som da av økonomiske grunner medfører reduksjon i både antall og 

nødvendige kvalifikasjon og sikkerhets kompetanse om bord.  

Iht. sikkerhetsstyringssystemet (IMO ISM), ILO konvensjonen, Skipssikkerhetsloven og 

bemanningsforskrift skal et skip bemannes på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte basert bla.  på en 

skipsspesifikk risikoanalyse og mannskapets faglige vurderinger. Når da både Sjøfartsdirektoratet og 

NHD ikke velger å lytte til dette, kan en lett trekke konklusjonen at vår største utfordring mht. sikker 

seilas er manglende krav til faglig kompetanse i rederiene og forvaltningen, noe som DNMF håper en 

ny stortingsmelding vil tilkjennegi viktigheten av.  

 
Det norske maskinistforbund 
Odd Rune Malterud – orm@dnmf.no 

 
Fagsjef 
 
 
Vedlegg: Utklipp fra st.meld. nr. 14 som omhandler refererte pkt. 
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Side 10 

 

Utslipp kan skyldes menneskelige 

feil, manglende utsyr eller uvitenhet 

Manglende maskinkraft kan skyldes 

feil behandling, manglende 

vedlikehold eller dårlig 

sikkerhetskultur i rederiet 
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