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St.prp. nr. 27

(2005–2006) 

Om samtykke til godkjennelse av endringer av 

20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om 

sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 

1974 og Den internasjonale konvensjon om etter-


søkning og redning til sjøs av 27. april 1979


Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2. desember 2005, 

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Stoltenberg II)


Innledning og bakgrunn 

1.1 Innledning 
Norge er tilsluttet Den internasjonale konvensjon 
om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. novem-
ber 1974, med endringer (SOLAS 1974) og Den 
internasjonale konvensjon om ettersøkning og red-
ning til sjøs av 27. april 1979, med endringer (SAR 
1979). 

SOLAS-konvensjonen ble ratifisert av Norge 
17. februar 1977 og gjelder skip i internasjonal fart. 
Konvensjonen inneholder i hovedsak krav til ski-
pets konstruksjon, utstyr og drift av skipet. SOLAS-
konvensjonen har per 31. august d.å. 155 kontrahe-
rende parter.  

SAR-konvensjonen ble ratifisert av Norge 9. 
desember 1981 og retter seg i hovedsak mot myn-
dighetene og redningstjenesten. SAR-konvensjonen 
har bestemmelser om organisering av redningstje-
nesten til sjøs, krav om samarbeid mellom kontrahe-
rende stater, samt operasjonelle prosedyrer og pro-
sedyrer for skipsrapportering. SAR-konvensjonen 
har per 31. august d.å. 84 kontraherende parter. 

FNs sjøfartsorganisasjons (IMO - International 
Maritime Organization) sjøsikkerhetskomité 78. 

sesjon (MSC 78) vedtok 20. mai 2004 endringer i 
ovennevnte konvensjoner vedrørende plikten til å 
yte assistanse til personer i havsnød, samt myndig-
hetenes plikt til å sørge for at de reddede personer 
blir brakt til et sikkert sted. Vedtaket av 20. mai 
2004 innebærer at endringsreglene med virkning 
fra 1. juli 2006 vil inngå i hhv. SOLAS- og SAR-kon-
vensjonen. 

En part vil bli bundet av endringene i SOLAS-
konvensjonen og SAR-konvensjonen med mindre 
vedkommende part meddeler IMO at de proteste-
rer mot endringene innen 1. januar 2006. For 
SOLAS-konvensjonen er det en forutsetning for 
innlemmelse av de nye reglene at 1/3 av de kontra-
herende parter ikke protesterer mot endringene, 
eller parter med tonnasje som utgjør minst 50 pst. 
av verdensflåten, ikke protesterer mot endringene. 
For SAR-konvensjonen er det en forutsetning for 
innlemmelse av de nye reglene at 1/3 av de kontra-
herende parter ikke protesterer mot endringene. 
Det antas som lite sannsynlig at det vil innkomme 
mange protester. 

Da norsk tilslutning til endringene av 20. mai 
2004 i SOLAS-konvensjonen og SAR-konvensjonen 
nødvendiggjør lovendring, er Stortingets sam-
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tykke til godkjennelse av endringene nødvendig i 
medhold av Grl. § 26, annet ledd. 

Endringen i SOLAS- og SAR-konvensjonene, 
samt Sjøsikkerhetskomiteens resolusjoner 
MSC.153(78) og MSC.155(78) i engelsk original-
tekst med oversettelse til norsk følger som trykte 
vedlegg til proposisjonen. 

1.2	 Nærmere om bakgrunnen for endrin-
gene 

Bakgrunnen for endringene er hendelsen i august 
2001 da det norske skipet «MS Tampa» reddet over 
400 flyktninger i havsnød utenfor Christmas 
Island, og Australia nektet skipet å sette de nød-
stedte i land. Hendelsen viste at de internasjonale 
reglene på området var mangelfulle. 

Formålet med de nye reglene er å forhindre 
hendelser som Tampa-saken i fremtiden, hvor de 
reddede personer ikke fikk tilgang til et annet tr ygt 
sted innen rimelig tid. Dette medførte også at ski-
pet ble svært forsinket i forhold til sin planlagte 
reise. 

De nye reglene retter seg først og fremst mot 
myndighetenes plikt i slike saker slik at det nå stil-
les krav til ansvarlige myndigheter om å bidra til en 
løsning når det gjelder hvor de reddede personer 
skal kunne avleveres. I tillegg er skipsførerens 
plikter blitt nærmere presisert og noe utvidet. Det 
stilles nå krav om å behandle de reddede personer 
med verdighet og omsorg, samt at plikten til å yte 
assistanse til personer i havsnød også har blitt 
utvidet til å omfatte personer som har strandet på 
f. eks. en øde øy. De vedtatte endringene inne-
bærer ingen kritikk av kapteinen på «MS Tampa», 
som tvert imot gjennom sin handlemåte fremsto 
som et eksempel til etterfølgelse. 

Norge hadde ønsket et klarere og mer forplik-
tende regime som ga skipsførere utvidede rettig-
heter til selv å bestemme hvor de reddede perso-
ner skal settes i land, men enighet om dette var 
ikke mulig å oppnå i IMO. Endringsreglene er der-
for et kompromiss som Norge stemte for å vedta. 

2 	 Nærmere om endringene i SOLAS-
og SAR-konvensjonene 

2.1	 SOLAS-konvensjonen 
Gjeldende SOLAS-konvensjon kapittel V regel 2 
inneholder flere definisjoner av ord og uttrykk 
som brukes i SOLAS-konvensjonen kapittel V. 
Regel 2, nytt punkt 5 inntar definisjon av «søke- og 
redningstjeneste» da enkelte andre regler i 

SOLAS-konvensjonen kapittel V benytter seg av 
dette uttr ykket. Definisjonen er den samme som 
allerede finnes i SAR-konvensjonen kapittel 1 regel 
1.3.3. 

Gjeldende SOLAS-konvensjon kapittel V regel 
33 nr. 1 pålegger ethvert seilende skip som mottar 
signal om at personer er i havsnød, å yte hjelp til 
disse. I regel 33 nr. 1, første punktum erstattes 
ordet «signal» med ordet «informasjon». Begrun-
nelsen for endringen er at et skip kan få informa-
sjon om et skip i havsnød uten at dette nødvendig-
vis skjer via et nødsignal. Begrepet «informasjon» 
vil derfor omfatte flere situasjoner der skipet får 
kunnskap om nødsituasjonen, og plikten til å yte 
assistanse vil derfor være noe utvidet enn tidligere. 

Som følge av endringen ovenfor er tittelen på 
SOLAS-konvensjonen kapittel V regel 33 foreslått 
endret fra «Nødmeldinger. Forpliktelser og frem-
gangsmåte» til «Nødsituasjoner. Forpliktelser og 
fremgangsmåte». 

SOLAS-konvensjonen kapittel V regel 33 nr. 1, 
nytt 2. punktum klargjør at forpliktelsen til å hjelpe 
gjelder uansett de nødstedtes nasjonalitet, status 
eller omstendighetene de er funnet i. Endringen er 
begrunnet i de konsekvenser og praktiske implika-
sjoner som kan oppstå når det viser seg, eller det er 
mulighet for at de nødstedte f. eks. er asylsøkere, 
og at noen skip vil kunne være fristet til å unnlate å 
hjelpe for ikke å havne i slike situasjoner som ski-
pet «MS Tampa» gjorde. 

I SOLAS-konvensjonen kapittel V regel 33, nytt 
nr. 1-1 gis det pålegg og fullmakt til berørte red-
ningssentraler om et operativt samarbeid i aktuelle 
hendelser for å finne den best egnede plass for 
ilandsetting av personer slik at kapteinen kan løses 
fra sine forpliktelser med et minimalt ytterligere 
avvik fra den planlagte reisen, forutsatt at en slik 
frigjøring av skipsføreren fra forpliktelsene ikke 
ytterligere øker faren for sikkerheten til mennes-
keliv til sjøs. Den stat som er ansvarlig for søk og 
redning i den regionen slik hjelp ytes skal ha det 
primære ansvaret for å sikre at et slikt samarbeid 
skjer. 

Tilsvarende bestemmelse finnes ikke i gjel-
dende SOLAS-konvensjon. Bakgrunnen for endrin-
gen er de praktiske problemer som har oppstått 
når et skip ikke får gå til nærmeste eller neste plan-
lagte havn for å avlevere de nødstedte. Under 
debattene i IMO argumenterte Norge for å innta 
nye bestemmelser som ga kapteiner utvidede ret-
tigheter til selv å bestemme hvor reddede personer 
skal settes i land. Det var imidlertid ikke mulig å 
oppnå enighet om slike bestemmelser i IMO, og 
den vedtatte endringen er resultatet av et politisk 
kompromiss, som Norge stemte for å vedta. 
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SOLAS-konvensjonen kapittel V regel 33 ny nr. 
6 gjør det klart at skipsføreren har plikt til å 
behandle nødstedte personer som har kommet om 
bord med verdighet og omsorg. Begrunnelsen for 
regelen har ingen tilknytning til Tampa-saken, 
men det var enighet om ønskeligheten av å ta inn 
slike presiseringer når SOLAS-reglene på dette 
området likevel skulle endres. 

Gjeldende SOLAS-konvensjon kapittel V regel 
34 nr. 1 omhandler sikker seilas og hindring av 
farlige situasjoner. Kapteinen skal påse at rele-
vante sjøkart og nautiske publikasjoner benyttes i 
planleggingen av den påtenkte reise. Nr. 2 setter 
krav til innholdet i en seilingsplan. Nr. 3 påser at 
ingen, herunder eieren, befrakteren eller selska-
pet som driver skipet, hindrer skipsføreren i å ta 
de nødvendige beslutninger i relasjon til sikker 
seilas eller vern av det marine miljø. Nr. 3 er slettet 
da tilsvarende bestemmelse med enkelte endrin-
ger er flyttet til SOLAS-konvensjon kapittel V ny 
regel 34-1 «Skipsførerens beslutninger». Innholdet i 
denne nye bestemmelsen er endret slik at beslut-
ninger «i relasjon til sikker seilas eller vern av det 
marine miljø» er erstattet med passusen «for å 
sikre menneskeliv til sjøs eller vern av det marine 
miljø». 

Begrunnelsen for denne endringen er å frem-
heve skipsførerens rett til å fatte egne beslutninger 
vedrørende tiltak for å sikre menneskeliv til sjøs, 
herunder plikten til å yte hjelp i en nødsituasjon til 
sjøs. Det kan tenkes tilfeller hvor en skipsfører blir 
overstyrt av f. eks. rederiet til ikke å hjelpe perso-
ner i nød da dette kan medføre at skipet blir forsin-
ket i sin planlagte reise. Den nye bestemmelsen 
gjør det klart at skipsføreren ikke på noen måte 
kan overstyres av andre i sin beslutning om å yte 
assistanse til personer i nød. 

2.2 SAR-konvensjonen 
Gjeldende SAR-konvensjon regel 2.1 inneholder 
bestemmelser om etablering og koordinering av 
søke- og redningstjeneste til sjøs. Når det forelig-
ger informasjon om at en person er eller synes å 
være i havsnød, skal det hurtig iverksettes hjelpe-
tiltak. Nytt 3. punktum endrer bestemmelsen slik at 
også person som er strandet på en øde kyst i et sjø-
område, uten å ha mulighet til å benytte seg av 
andre redningsfasiliteter enn de som er omhandlet 
i SAR-konvensjonen, omfattes av hjelpeplikten. 

SAR-konvensjonen kapittel 3 omhandler samar-
beid mellom ulike lands søke- og redningstjenes-
ter. 

Gjeldende SAR-konvensjon regel nr. 3.1.6 opp-
fordrer til å gi følgende fullmakter til søke- og red-
ningstjenester: 
1.	 tillatelse til å anmode andre redningssentraler 

om assistanse fra ressurser som fartøy, luftfar-
tøy, personell eller utstyr etter behov. 

2.	 å gi nødvendige tillatelser til adgang for slike 
fartøy, luftfartøy, personell eller utstyr til terri-
torialfarvann, luftrommet over territorialfarvan-
net eller landterritoriet. 

3.	 å inngå nødvendige forberedelser sammen 
med toll-, immigrasjons-, helse- eller andre 
myndigheter for rask iverksettelse av slik 
adgang som nevnt ovenfor. 

Nytt punkt 4 i 3.1.6 handler om å gi fullmakt til 
berørte redningssentraler om et operativt samar-
beid ved aktuelle hendelser for å finne den best 
egnede plass for ilandsetting av personer, og det 
kan f. eks. være neste havn. 

Ny regel nr. 3.1.9 i SAR-konvensjonen innehol-
der krav om at partene til SAR-konvensjonen skal 
koordinere og samarbeide slik at kapteinen løses 
fra sine plikter, og slik at overlevende får forlate 
skipet og blir levert til et sikkert sted (place of 
safety). Denne nye bestemmelsen pålegger den 
nasjon som har ansvaret for en søk- og redningsre-
gion hvor nødstedte er plukket opp, å utøve et pri-
mæransvar som forsikrer at koordinering og sam-
arbeid foregår med andre involverte nasjoner slik 
at skipbrudne blir levert til et sikkert sted raskest 
mulig. Bestemmelsen kopler nå ansvar for søk- og 
redningsregion opp mot et ansvar til å være initia-
tivtaker for å løse saken i et koordinert samarbeid 
med andre involverte nasjoner. Alle har en lik for-
pliktelse til å yte sitt for å løse saken raskest mulig. 

SAR-konvensjonens kapittel 4 inneholder 
bestemmelser om operative prosedyrer for søke-
og redningstjenesten. SAR-konvensjonen ny regel 
4.8.5  pålegger den berørte redningssentralen å 
initiere prosessen med å identifisere de mest 
egnede steder for ilandsetting av personer i havs-
nød. Skipet/skipene og andre relevante berørte 
parter skal informeres. 

Norske hovedredningssentralers praksis er at 
dersom en hendelse skjer innen egen søk- og red-
ningsregion, vil ovennevnte prosedyre følges. Ved 
hendelser hvor Hovedredningssentralene yter 
internasjonal bistand er vanlig praksis at skipets 
fører, enten direkte eller gjennom agent eller 
rederi, avtaler ilandsettingssted i samarbeid med 
ansvarlig redningssentral, eller med myndigheter i 
nærmeste havn eller skipets neste destinasjon, og 
det trenger nødvendigvis ikke være noen interak-
sjon fra redningssentralene som er involvert. De 
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nye bestemmelsene pålegger nå redningssentra-
len et ansvar for å initiere prosessen med å identifi-
sere de mest egnede steder for ilandsetting (dis-
embarkation) av personer i havsnød. 

Behovet for lovendringer 

Lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) 
§ 135 har bestemmelser som pålegger kapteinen å 
yte assistanse til andre i havsnød. SOLAS-konven-
sjonen for øvrig er gjennomført i forskrifter fastsatt 
av Sjøfartsdirektoratet. 

Endringene i SOLAS-konvensjonen kapittel V 
regel 33 og 34 som presiserer kapteinens plikter og 
endringen i SAR-konvensjonen artikkel 2.1.1 kre-
ver lovendring. Forslag til endringer i sjøloven 
foreslås i en egen Odelstingsproposisjon som 
fremmes av Justisdepartementet, jf. Ot.prp. nr. 31 
(2005-2006). 

For øvrig anses sjøloven § 135 og dagens prak-
sis å være i tråd med endringene i SOLAS- og SAR-
konvensjonen. 

Høringen 

Sjøfartsdirektoratet sendte den 26. april 2005 ut et 
høringsbrev der det ble foreslått at Norge godtar 
endringene i SOLAS- og SAR-konvensjonene, samt 
at sjøloven 135 endres. Høringsbrevet ble sendt ut 
til følgende adressater med høringsfrist 1. august 
2005: 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Justis- og politidepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Nærings- og handelsdepartementet 
Utenriksdepartementet 
Hovedredningssentralen Sør-Norge 
Hovedredningssentralen Nord-Norge 
Kystdirektoratet 
Norsk havneforbund 
Havarikommisjonen 
Norges Rederiforbund 
Rederienes Landsforening 
Fraktefartøyenes rederiforening 
Hurtigbåtenes Rederiforbund 
Nordisk Skipsrederforening 
Fiskebåtredernes Forbund 
Norges Fiskarlag 
Norges Kystfiskarlag 
Intertanko 
Høgskolen i Tromsø 

Høgskolen i Vestfold 
Høgskolen i Ålesund 
Høgskolen Stord/Haugesund 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Det norske Maskinistforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Sjøassurandørernes Centralforening 
Gard AS 
Assuranceforeningen Skuld 
Nordisk institutt for sjørett 

Det har kommet inn svar fra følgende instanser når 
det gjelder konvensjonsendringene: 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Justis- og politidepartementet 
Utenriksdepartementet 
Hovedredningssentralen Nord-Norge 
Kystverket 
Norsk havneforbund 
Fiskebåtredernes Forbund 
Norges Fiskarlag 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Det norske Maskinistforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Norges Rederiforbund 
Nordisk Skibsrederforening 

Av disse har følgende instanser meddelt at de ikke 
har merknader til forslaget i høringsbrevet: 
Justis- og politidepartementet 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Hovedredningssentralen Nord-Norge 
Kystverket 
Norsk Havneforbund 
Fiskebåtredernes Forbund 
Norges Fiskarlag 
Norsk Sjøoffisersforbund 
Det norske Maskinistforbund 
Norsk Sjømannsforbund 

Norges Rederiforbund har følgende kommentarer i 
saken: 

«Fra forbundets side deler vi [Sjøfarts]direkto-
ratets vurdering av resultat. Konklusjonen i IMO 
er et resultat av et politisk kompromiss, og viljen til 
å oppnå dette kompromisset satt langt inne. 

Fra et rederisynspunkt skulle vi selvfølgelig 
gjerne sett at de nye bestemmelser gav kapteinen 
utvidede rettigheter til å bestemme hvor reddede 
personer skal settes i land. Vi har imidlertid forstå-
else for at dette ikke var mulig. Det synes derfor 
fortsatt mulig at en tilsvarende situasjon vil kunne 
oppstå selv med disse endringer, og ideelt sett 
kunne derfor reglene vært ytterligere klargjø-
rende.  Terskelen er imidlertid blitt vesentlig høy-
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ere og regelverket vil peke ut hvilke ansvarlige 
myndigheter som – i strid med reglenes intensjon 
– ikke har gjort sitt for å bidra til løsning. 

Alt i alt anser vi derfor at endringene er tilfreds-
stillende og vil bidra positivt med sikte på å unngå 
tilsvarende saker i tiden fremover.  

Nordisk Skibsrederforening slutter seg til kom-
mentarene fra Norges Rederiforbund. 

Økonomiske og administrative 
konsekvenser 

Konvensjonsendringene vil ikke medføre vesent-
lige økonomiske eller administrative konsekven-
ser for det offentlige. 

De nye bestemmelsene medfører en noe utvi-
det hjelpeplikt for skipsførere. Derimot antas det at 
slike nødsituasjoner vil være nokså sjeldent fore-
kommende. Økonomiske konsekvenser antas der-
for å være minimale. 

Bestemmelsene skal gjøre det lettere for en 
skipsfører å få satt i land personer som er reddet i 
havsnød. De nye bestemmelsene som pålegger 
berørte redningssentraler å samarbeide om iland-
setting av de nødstedte er i overensstemmelse med 
norsk praksis. 

6 Vurdering


Konvensjonsendringene innfører en klar forplik-
telse om at stater som er parter i SOLAS- og/eller 
SAR-konvensjonen skal samarbeide slik at skipsfø-
rere som har reddet nødstedte skal kunne avlevere 
de personer som er reddet til et sikkert sted innen 
rimelig tid og med minst mulig forsinkelse for ski-
pet. 

Norge har støttet de vedtatte endringer. Under 
debattene i IMO argumenterte Norge for å innta 
nye bestemmelser som ga kapteiner utvidede ret-
tigheter til selv å bestemme hvor reddede personer 
skal settes i land. Det var imidlertid ikke mulig å 
oppnå enighet om slike bestemmelser. Endringsre-
glene er derfor et kompromiss som Norge stemte 
for å vedta. 

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at 
Norge slutter seg til endringene ved ikke å protes-
tere innen fristen. Utenriksdepartementet slutter 
seg til dette. 

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :  

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 
2004 i Den internasjonale konvensjon om sikker-
het for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og 
Den internasjonale konvensjon om ettersøkning 
og redning til sjøs av 27. april 1979. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den 
internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjo-
nale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979, i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag


til vedtak om samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 
2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for mennes-
keliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konven-

sjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979 

I november 1974 og Den internasjonale konvensjon 

Stortinget samtykker til godkjennelse av end- om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 

ringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konven- 1979. 

sjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. 
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Vedlegg 1 

Adoption of amendments to 
The international convention 

for the safety of life at sea, 
1974, as amended 

Resolution MSC.153(78) 
(adopted on 20 May 2004) 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on 

the International Maritime Organization concer-
ning the functions of the Committee, 

RECALLING FURTHER article VIII(b) of the 
International Convention for the Safety of Life at 
Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as "the 
Convention") concerning the amendment proce-
dure applicable to the Annex to the Convention, 
other than the provisions of chapter I thereof, 

NOTING resolution A.920(22) entitled “Review 
of safety measures and procedures for the treat-
ment of persons rescued at sea”, 

RECALLING ALSO the provisions of the Con-
vention relating to the obligation of: 
–	 shipmasters to proceed with all speed to the as-

sistance of persons in distress at sea; and 
–	 Contracting Governments to ensure arrange-

ments for coast watching and for the rescue of 
persons in distress at sea round their coasts, 

NOTING ALSO article 98 of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982, regarding 
the duty to render assistance, 

NOTING FURTHER the initiative taken by the 
Secretary-General to involve competent United 
Nations specialized agencies and programmes in 
the consideration of the issues addressed in this 
resolution, for the purpose of agreeing on a com-
mon approach which will resolve them in an effici-
ent and consistent manner, 

REALIZING the need for clarification of exis-
ting procedures to guarantee that persons rescued 
at sea will be provided a place of safety regardless 
of their nationality, status or the circumstances in 
which they are found, 

REALIZING FURTHER that the intent of the 
new paragraph 1-1 of SOLAS regulation V/33, as 
adopted by this resolution, is to ensure that in 

Vedtak om endringer i Den 
internasjonale konvensjon 

om sikkerhet for menneskeliv 
til sjøs, 1974, med endringer 

Resolusjon MSC.153(78) 
(vedtatt 20. mai 2004) 

SJØSIKKERHETSKOMITEEN, 
SOM MINNES artikkel 28(b) i konvensjonen 

om Den internasjonale sjøfartsorganisasjon vedrø-
rende komiteens funksjoner, 

SOM VIDERE MINNES artikkel VIII(b) i Den 
internasjonale konvensjon om sikkerhet for men-
neskeliv til sjøs (SOLAS), 1974, heretter omtalt 
som "konvensjonen", vedrørende fremgangsmåten 
ved endringer av vedlegget til konvensjonen unn-
tatt kapittel I, 

SOM MERKER SEG resolusjon A.920(22) – 
”Review of safety measures and procedures for the 
treatment of persons rescued at sea”, 

SOM OGSÅ MINNES bestemmelsene i kon-
vensjonen vedrørende følgende forpliktelser: 
–	 at skipsførere med største fart skal ile personer 

i havsnød til unnsetning; og 
–	 at konvensjonsparter skal sørge for kystvakt-

hold og andre ordninger for å redde personer i 
havsnød langs vedkommende parts kyster, 

SOM OGSÅ MERKER SEG artikkel 98 i De forente 
staters havrettskonvensjon, 1982, vedrørende plik-
ten til å komme til unnsetning, 

SOM VIDERE MERKER SEG initiativet som er 
tatt av Generalsekretæren for å involvere De for-
ente nasjoners rette fagorganer og programmer i 
behandlingen av spørsmålene som berøres i denne 
resolusjonen, i den hensikt å bli enige om en felles 
tilnærmingsmåte som vil løse dem på en effektiv og 
enhetlig måte, 

SOM ERKJENNER behovet for å klargjøre 
eksisterende fremgangsmåter for å garantere at 
personer som reddes til sjøs, vil få tilgang til et tr ygt 
sted uavhengig av deres nasjonalitet, status eller 
omstendighetene de reddes under, 

SOM VIDERE ERKJENNER at formålet med 
det nye punkt 1-1 i regel V/33 i konvensjonen, slik 
det er vedtatt ved denne resolusjonen, er å sikre til-
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every case a place of safety is provided within a rea-
sonable time.  It is further intended that the respon-
sibility to provide a place of safety, or to ensure that 
a place of safety is provided, falls on the Con-
tracting Government responsible for the search 
and rescue region in which the survivors were 
recovered, 

HAVING CONSIDERED, at its seventy-eighth 
session, amendments to the Convention, proposed 
and circulated in accordance with article VIII(b)(i) 
thereof, 
1.	 ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) 

of the Convention, amendments to the Conven-
tion, the text of which is set out in the Annex to 
the present resolution; 

2.	 DETERMINES, in accordance with article 
VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the 
said amendments shall be deemed to have been 
accepted on 1 January 2006, unless, prior to that 
date, more than one third of the Contracting 
Governments to the Convention or Contracting 
Governments the combined merchant fleets of 
which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world’s merchant fleet, have noti-
fied their objections to the amendments; 

3.	 INVITES SOLAS Contracting Governments to 
note that, in accordance with article 
VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amend-
ments shall enter into force on 1 July 2006 upon 
their acceptance in accordance with paragraph 
2 above; 

4.	 REQUESTS the Secretary-General, in confor-
mity with article VIII(b)(v) of the Convention, 
to transmit certified copies of the present reso-
lution and the text of the amendments contai-
ned in the Annex to all Contracting Govern-
ments to the Convention; 

5.	 FURTHER REQUESTS the Secretary-General 
to transmit copies of this resolution and its 
Annex to Members of the Organization, which 
are not Contracting Governments to the Con-
vention; 

6.	 ALSO REQUESTS the Secretary General to 
take appropriate action in further pursuing his 
inter-agency initiative, informing the Maritime 
Safety Committee of developments, in particu-
lar with respect to procedures to assist in the 
provision of places of safety for persons in dis-
tress at sea, for action as the Committee may 
deem appropriate. 

gang til et trygt sted innenfor et rimelig tidsrom i 
hvert enkelt tilfelle. Formålet er dessuten å plas-
sere ansvaret for å gi tilgang til et trygt sted, eller å 
sikre at tilgangen til et trygt sted ivaretas, på den 
konvensjonsparten som er ansvarlig for søk og red-
ning i regionen der de overlevende ble brakt om 
bord, 

SOM HAR BEHANDLET, på sin syttiåttende 
sesjon, endringer i konvensjonen som er foreslått 
og distribuert i samsvar med artikkel VIII(b)(i) i 
denne, 
1.	 VEDTAR, i samsvar med artikkel VIII(b)(iv) i 

konvensjonen, endringer i konvensjonen, med 
tekst som inntatt i vedlegget til denne resolusjo-
nen; 

2.	 BESTEMMER, i samsvar med artikkel 
VIII(b)(vi)(2)(bb) i konvensjonen, at endrin-
gene skal anses å være godkjent 1. januar 2006, 
med mindre det før denne datoen er meldt fra 
mer enn en tredel av konvensjonspartene, eller 
av parter med handelsflåter som sammen utgjør 
ikke mindre enn 50 % av bruttotonnasjen for ver-
dens handelsflåte, om at de protesterer mot 
endringene; 

3.	 INNBYR konvensjonspartene til å merke seg at 
i samsvar med artikkel VIII(b)(vii)(2) i konven-
sjonen skal endringene tre i kraft 1. juli 2006 når 
de anses å være akseptert i samsvar med punkt 
2 ovenfor; 

4.	 ANMODER Generalsekretæren, i samsvar med 
artikkel VIII(b)(v) i konvensjonen, om å distri-
buere bekreftede kopier av denne resolusjonen 
og teksten til endringene som er inntatt i ved-
legget, til alle konvensjonspartene; 

5.	 ANMODER VIDERE Generalsekretæren om å 
distribuere kopier av denne resolusjonen og 
dens vedlegg til medlemmer av Organisasjonen 
som ikke er konvensjonsparter; 

6.	 ANMODER OGSÅ Generalsekretæren om å ta 
de nødvendige skritt ved en videre oppfølging 
av initiativet til samarbeid mellom fagorganene, 
og ved å informere Sjøsikkerhetskomiteen om 
utviklingen på dette området, særlig med hen-
syn til fremgangsmåter for å bistå med å skaffe 
tilgang til et trygt sted for personer i havsnød, 
slik at komiteen kan treffe de tiltak som anses å 
være nødvendige. 
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Annex 

Amendments to the international convention for 
the safety of life at sea, 1974, as amended 

Chapter V 

Safety of navigation 

Regulation 2 – Definitions 
1	 The following new paragraph 5 is added after 

the existing paragraph 4: 
“5 Search and rescue service.  The performan-

ce of distress monitoring, communication, 
co-ordination and search and rescue functions, 
including provision of medical advice, initial me-
dical assistance, or medical evacuation, through 
the use of public and private resources includ-
ing co-operating aircraft, ships, vessels and 
other craft and installations.” 

Regulation 33 – Distress messages: obligations and 
procedure 
2	 The title of the regulation is replaced by the fol-

lowing “Distress situations: obligations and pro-
cedures” 

3 In paragraph 1, the words “a signal” in the first 
sentence are replaced by the word “informati-
on”, and the following sentence is added after 
the first sentence of the paragraph: 

“This obligation to provide assistance applies 
regardless of the nationality or status of such 
persons or the circumstances in which they are 
found.” 

4 The following new paragraph 1-1 is inserted af-
ter the existing paragraph 1: 

“1-1 Contracting Governments shall co-ordi-
nate and co-operate to ensure that masters of 
ships providing assistance by embarking per-
sons in distress at sea are released from their 
obligations with minimum further deviation 
from the ships’ intended voyage, provided that 
releasing the master of the ship from the obliga-
tions under the current regulation does not 
further endanger the safety of life at sea.  The 
Contracting Government responsible for the se-
arch and rescue region in which such assistan-
ce is rendered shall exercise primary responsi-
bility for ensuring such co-ordination and 
co-operation occurs, so that survivors assisted 
are disembarked from the assisting ship and de-
livered to a place of safety, taking into account 
the particular circumstances of the case and 
guidelines developed by the Organization.  In 
these cases the relevant Contracting Govern-
ments shall arrange for such disembarkation to 
be effected as soon as reasonably practicable.” 

Vedlegg 

Endringer i Den internasjonale konvensjon om sik-
kerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med endringer 

Kapittel V 

Sikker navigering 

Regel 2 – Definisjoner 
1	 Følgende nytt punkt 5 skal tilføyes etter nåvæ-

rende punkt 4: 
“5 Søke- og redningstjeneste omfatter utøvelse 

av overvåkings-, kommunikasjons-, koordine-
rings- og søke- og redningsfunksjoner i nødsitu-
asjoner, herunder medisinsk rådgivning, medi-
sinsk førstehjelp eller medisinsk transport, ved 
hjelp av offentlige eller private ressurser, her-
under samarbeidende luftfartøy, skip og andre 
fartøy eller innretninger til sjøs.” 

Regel 33 - Nødmeldinger. Forpliktelser og fremgangs-
måte 
2	 Regeltittelen erstattes av følgende:”Nødsitua-

sjoner. Forpliktelser og fremgangsmåter” 

3	 I punkt 1 skal ordet “signal” i første setning er-
stattes med ordet “informasjon”, og følgende 
setning skal tilføyes etter første setning i dette 
punktet: 

“Denne forpliktelsen til å yte hjelp skal gjelde 
uten hensyn til nasjonaliteten eller statusen til 
slike personer eller omstendighetene de be-
finner seg i.” 

4 Følgende nytt punkt 1-1 skal tilføyes etter nåvæ-
rende punkt 1: 

“1-1 Kontraherende regjeringer skal koordi-
nere og samarbeide for å sikre at førere på skip 
som yter hjelp ved å ta om bord personer i havs-
nød, deretter frigjøres fra sine forpliktelser 
med et minimalt ytterligere avvik fra den plan-
lagte reisen, forutsatt at en slik frigjøring av 
skipsføreren fra forpliktelsene i denne regel 
ikke ytterligere øker faren for sikkerheten for 
menneskeliv til sjøs. Den kontraherende regje-
ringen som er ansvarlig for søk og redning i 
den regionen der slik hjelp ytes, skal ta det pri-
mære ansvaret for å sikre at nevnte koordine-
ring og samarbeid skjer, slik at overlevende 
kan forlate skipet som har ytt dem hjelp og 
overlates til et trygt sted, idet det tas hensyn til 
de spesielle omstendighetene i hvert enkelt til-
felle og retningslinjer som er utviklet av Orga-
nisasjonen. I disse tilfellene skal vedkommen-
de kontraherende regjering legge til rette for at 
de overlevende kan forlate skipet så snart det 
er rimelig praktisk mulig.” 
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5 The following new paragraph 6 is added after 
the existing paragraph 5: 

“6 Masters of ships who have embarked per-
sons in distress at sea shall treat them with hu-
manity, within the capabilities and limitations of 
the ship.” 

Regulation 34 – Safe navigation and avoidance of 
dangerous situations 

6 The existing paragraph 3 is deleted. 
7 The following new regulation 34-1 is added after 

the existing regulation 34: 

“Regulation 34-1 Master’s discretion 
The owner, the charterer, the company opera-

ting the ship as defined in regulation IX/1, or any 
other person shall not prevent or restrict the mas-
ter of the ship from taking or executing any decis-
ion which, in the master’s professional judgement, 
is necessar y for safety of life at sea and protection 
of the marine environment.” 

5 Følgende nytt punkt 6 skal tilføyes etter nåvæ-
rende punkt 5: 

“6 Førere av skip som har tatt om bord perso-
ner i havsnød, skal behandle dem verdig og om-
sorgsfullt, innenfor de rammer som gis av ski-
pets muligheter og begrensninger.” 

Regel 34 - Sikker seilas og hindring av farlige 
situasjoner 

6 Nåværende punkt 3 slettes.

7 Følgende ny regel 34-1 skal tilføyes etter nåvæ-


rende regel 34: 

“Regel 34-1 Skipsførerens beslutninger 
Verken eieren, befrakteren eller selskapet som 

er ansvarlig for skipets drift etter definisjonen i 
regel IX/1, eller noen annen person, skal hindre 
eller legge begrensninger på skipsføreren med 
hensyn til å fatte eller iverksette en hvilken som 
helst beslutning som etter skipsførerens yrkesmes-
sige skjønn er nødvendig for sikkerheten for men-
neskeliv til sjøs eller for å verne det marine miljøet.” 
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Vedlegg 2 

Adoption of amendments to 
The international convention 

on maritime search and 
rescue, 1979, as amended 

Resolution MSC.155(78)
 (adopted on 20 may 2004) 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on 

the International Maritime Organization concer-
ning the functions of the Committee, 

RECALLING FURTHER article III(2)(c) of the 
International Convention on Maritime Search and 
Rescue (SAR), 1979 (hereinafter referred to as "the 
Convention"), concerning the procedures for 
amending the Annex to the Convention, other than 
the provisions of paragraphs 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 
2.1.10, 3.1.2 or 3.1.3 thereof, 

NOTING resolution A.920(22) entitled "Review 
of safety measures and procedures for the treat-
ment of persons rescued at sea", 

RECALLING ALSO the provisions of the Con-
vention relating to the provision of assistance to any 
person in distress at sea regardless of the nationa-
lity or status of such person or the circumstances in 
which that person is found, 

NOTING ALSO article 98 of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982 regarding 
the duty to render assistance, 

NOTING FURTHER the initiative taken by the 
Secretary-General to involve competent United 
Nations specialized agencies and programmes in 
the consideration of the issues addressed in this 
resolution, for the purpose of agreeing on a com-
mon approach which will resolve them in an effici-
ent and consistent manner, 

REALIZING the need for clarification of exis-
ting procedures to guarantee that persons rescued 
at sea will be provided a place of safety regardless 
of their nationality, status or the circumstances in 
which they are found, 

REALIZING FURTHER that the intent of para-
graph 3.1.9 of the Annex to the Convention, as 
amended by this resolution, is to ensure that in 
ever y case a place of safety is provided within a rea-

Vedtak om endringer i Den 
internasjonale konvensjon om 

ettersøkning og redning til 
sjøs, 1979, med endringer 

Resolusjon MSC.155(78) 
(vedtatt 20. mai 2004) 

SJØSIKKERHETSKOMITEEN, 
SOM MINNES artikkel 28(b) i konvensjonen 

om Den internasjonale sjøfartsorganisasjon vedrø-
rende komiteens funksjoner, 

SOM VIDERE MINNES artikkel III(2)(c) i Den 
internasjonale konvensjon om ettersøkning og red-
ning til sjøs (SAR-konvensjonen), 1979, heretter 
omtalt som "konvensjonen", vedrørende frem-
gangsmåten ved endringer av vedlegget til konven-
sjonen, unntatt bestemmelsene i punkt 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 og 3.1.3 i denne, 

SOM MERKER SEG resolusjon A.920(22) – 
”Review of safety measures and procedures for the 
treatment of persons rescued at sea”, 

SOM OGSÅ MINNES bestemmelsene i kon-
vensjonen som gjelder forpliktelsen til å yte hjelp til 
enhver person i havsnød uten hensyn til nasjonali-
teten eller statusen til en slik person eller omsten-
dighetene vedkommende befinner seg i, 

SOM OGSÅ MERKER SEG artikkel 98 i De for-
ente staters havrettskonvensjon, 1982, vedrørende 
plikten til å komme til unnsetning, 

SOM VIDERE MERKER SEG initiativet som er 
tatt av Generalsekretæren for å involvere De for-
ente nasjoners rette fagorganer og programmer i 
behandlingen av spørsmålene som berøres i denne 
resolusjonen, i den hensikt å bli enige om en felles 
tilnærmingsmåte som vil løse dem på en effektiv og 
enhetlig måte, 

SOM ERKJENNER behovet for å klargjøre 
eksisterende fremgangsmåter for å garantere at 
personer som reddes til sjøs, vil få tilgang til et tr ygt 
sted uavhengig av deres nasjonalitet, status eller 
omstendighetene de reddes under, 

SOM VIDERE ERKJENNER at formålet med 
punkt 3.1.9 i vedlegget til konvensjonen, slik det er 
endret ved denne resolusjonen, er å sikre tilgang til 
et tr ygt sted innenfor et rimelig tidsrom i hvert 
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sonable time.  It is further intended that the respon-
sibility to provide a place of safety, or to ensure that 
a place of safety is provided, falls on the Party 
responsible for the SAR region in which the sur vi-
vors were recovered, 

HAVING CONSIDERED, at its seventy-eighth 
session, amendments to the Convention proposed 
and circulated in accordance with article III(2)(a) 
thereof, 
1.	 ADOPTS, in accordance with article III(2)(c) of 

the Convention, amendments to the Conventi-
on, the text of which is set out in the Annex to 
the present resolution; 

2.	 DETERMINES, in accordance with article 
III(2)(f) of the Convention, that the amend-
ments shall be deemed to have been accepted 
on 1 January 2006, unless, prior to that date, 
more than one third of the Parties, have notified 
their objections to the amendments; 

3.	 INVITES Parties to the Convention to note that, 
in accordance with article III(2)(h) of the Con-
vention, the amendments shall enter into force 
on 1 July 2006 upon their acceptance in accor-
dance with paragraph 2 above; 

4.	 REQUESTS the Secretary-General, in confor-
mity with article III(2)(d) of the Convention, to 
transmit certified copies of the present resolu-
tion and the text of the amendments contained 
in the Annex to all Parties to the Convention; 

5.	 FURTHER REQUESTS the Secretary-General 
to transmit copies of this resolution and its 
Annex to Members of the Organization, which 
are not Parties to the Convention; 

6.	 REQUESTS ALSO the Secretary-General to 
take appropriate action in further pursuing his 
inter-agency initiative informing the Maritime 
Safety Committee of developments, in particu-
lar, with respect to procedures to assist in the 
provision of places of safety for persons in dis-
tress at sea, for action as the Committee may 
deem appropriate. 

Annex 

Amendments to the international convention on 
maritime search and rescue, 1979, as amended 

Chapter 2 

Organization and co-ordination 
2.1 Arrangements for provision and co-ordination of se-
arch and rescue services 

The following sentence is added at the end of 
the existing paragraph 2.1.1: 

enkelt tilfelle. Formålet er dessuten å plassere 
ansvaret for å gi tilgang til et trygt sted, eller å sikre 
at tilgangen til et tr ygt sted ivaretas, på den konven-
sjonsparten som er ansvarlig for søk og redning i 
regionen der de overlevende ble brakt om bord, 

SOM HAR BEHANDLET, på sin syttiåttende 
sesjon, endringer i konvensjonen som er foreslått 
og distribuert i samsvar med artikkel III(2)(a) i 
denne, 
1.	 VEDTAR, i samsvar med artikkel III(2)(c) i 

konvensjonen, endringer i konvensjonen, med 
tekst som inntatt i vedlegget til denne resolusjo-
nen; 

2.	 BESTEMMER, i samsvar med artikkel III(2)(f) 
i konvensjonen, at endringene skal anses å være 
akseptert 1. januar 2006, med mindre det før 
denne datoen er meldt fra mer enn en tredel av 
konvensjonspartene at de protesterer mot end-
ringene; 

3.	 INNBYR konvensjonspartene til å merke seg at 
i samsvar med artikkel III(2)(h) i konvensjonen 
skal endringene tre i kraft 1. juli 2006 når de 
anses å være akseptert i samsvar med punkt 2 
ovenfor; 

4.	 ANMODER Generalsekretæren, i samsvar med 
artikkel III(2)(d) i konvensjonen, om å distribu-
ere bekreftede kopier av denne resolusjonen og 
teksten til endringene som er inntatt i vedleg-
get, til alle konvensjonspartene; 

5.	 ANMODER VIDERE Generalsekretæren om å 
distribuere kopier av denne resolusjonen og 
dens vedlegg til medlemmer av Organisasjonen 
som ikke er konvensjonsparter; 

6.	 ANMODER OGSÅ Generalsekretæren om å ta 
de nødvendige skritt ved en videre oppfølging 
av initiativet til samarbeid mellom fagorganene, 
og ved å informere Sjøsikkerhetskomiteen om 
utviklingen på dette området, særlig med hen-
syn til fremgangsmåter for å bistå med å skaffe 
tilgang til et trygt sted for personer i havsnød, 
slik at komiteen kan treffe de tiltak som anses å 
være nødvendige. 

Vedlegg 

Endringer i Den internasjonale konvensjon om et-
tersøkning og redning til sjøs, 1979, med endringer 

Kapittel 2 

Organisering og koordinering 
2.1 Tilrettelegging for og koordinering av søke- og red-
ningstjenester 

1 	 Følgende skal tilføyes som siste setning i nåvæ-
rende punkt 2.1.1: 

1 
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“The notion of a person in distress at sea also

includes persons in need of assistance who

have found refuge on a coast in a remote loca-

tion within an ocean area inaccessible to any

rescue facility other than as provided for in the

annex.”


“Betegnelsen “person i havsnød” omfatter 
også hjelpetrengende personer som har søkt til-
flukt ved kysten på et avsidesliggende sted i et 
havområde som er utilgjengelig for enhver red-
ningstjeneste annet enn som omtalt i vedleg-
get.” 

Chapter 3	 Kapittel 3 

Co-operation between states	 Samarbeid mellom stater 

3.1 Co-operation between States	 3.1  Samarbeid mellom stater 

2 In paragraph 3.1.6, the word “and” is deleted in 
subparagraph .2, a full stop is replaced by “; 
and” in subparagraph .3 and the following new 
subparagraph .4 is added after the existing sub-
paragraph .3: 

“.4 to make the necessary arrangements in 
co-operation with other RCCs to identify the 
most appropriate place(s) for disembarking per-
sons found in distress at sea.” 

3 The following new paragraph 3.1.9 is added af-
ter the existing paragraph 3.1.8: 

“3.1.9 Parties shall co-ordinate and co-opera-

te to ensure that masters of ships providing as-

sistance by embarking persons in distress at

sea are released from their obligations with mi-

nimum further deviation from the ships´ inten-

ded voyage, provided that releasing the master

of the ship from these obligations does not

further endanger the safety of life at sea. The

Party responsible for the search and rescue re-

gion in which such assistance is rendered shall

exercise primary responsibility for ensuring

such co-ordination and co-operation occurs, so

that survivors assisted are disembarked from

the assisting ship and delivered to a place of sa-

fety, taking into account the particular cir-

cumstances of the case and guidelines develo-

ped by the Organization. In these cases, the re-

levant Parties shall arrange for such

disembarkation to be effected as soon as reaso-

nably practicable.”


2 I punkt 3.1.6 skal ordet “og” slettes i under-
punkt .2, et punktum skal erstattes med ”; og” 
i underpunkt .3, og følgende nye underpunkt 
.4 skal tilføyes etter nåværende underpunkt 
.3: 

“.4 å foreta de nødvendige disposisjoner i 
samarbeid med andre hovedredningssentraler 
for å identifisere stedet/stedene som er best eg-
net med hensyn til å sette i land personer som 
er funnet i havsnød.” 

3 Følgende nytt punkt 3.1.9 skal tilføyes etter nå-
værende punkt 3.1.8: 

“3.1.9 Partene skal koordinere og samarbei-
de for å sikre at førere på skip som yter hjelp 
ved å ta om bord personer i havsnød, deretter 
frigjøres fra sine forpliktelser med et minimalt 
ytterligere avvik fra den planlagte reisen, forut-
satt at en slik frigjøring av skipsføreren fra for-
pliktelsene i denne regel ikke ytterligere øker 
faren for sikkerheten for menneskeliv til sjøs. 
Parten som er ansvarlig for søk og redning i den 
regionen der slik hjelp ytes, skal ta det primære 
ansvaret for å sikre at nevnte koordinering og 
samarbeid skjer, slik at overlevende kan forlate 
skipet som har ytt dem hjelp og overlates til et 
trygt sted, idet det tas hensyn til de spesielle 
omstendighetene i hvert enkelt tilfelle og ret-
ningslinjer som er utviklet av Organisasjonen. I 
disse tilfellene skal vedkommende parter legge 
til rette for at de overlevende kan forlate skipet 
så snart det er rimelig praktisk mulig.” 

Chapter 4	 Kapittel 4 

Operating procedures	 Operasjonelle prosedyrer 

4.8 Termination and suspension of search and rescue 
operations 

4	 The following new paragraph 4.8.5 is added af-
ter the existing paragraph 4.8.4: 

“4.8.5 The rescue co-ordination centre or res-

cue sub-centre concerned shall initiate the pro-

cess of identifying the most appropriate pla-

ce(s) for disembarking persons found in dis-

tress at sea.  It shall inform the ship or ships and

other relevant parties concerned thereof.”


4.8 Avslutning og stans i søke- og redningsoperasjoner 

4	 Følgende nytt punkt 4.8.5 skal tilføyes etter nå-
værende punkt 4.8.4: 

“4.8.5 Hovedredningssentralen eller den un-
derliggende redningssentralen skal sette i gang 
prosessen med å identifisere stedet/stedene 
som er best egnet med hensyn til å sette i land 
personer som er funnet i havsnød. Den skal in-
formere skipet eller skipene og andre berørte 
parter om dette.” 
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