Vedlegg:
 Resultatindikatorer for lostjenesten
 Resultatindikatorer for kjøp av tilbringertjenester for los
Det skal rapporteres på resultatindikatorene i tertialrapporter og årsrapport for 2017.
Tabell 1: Resultatindikatorer for lostjenesten
Indikator

Rapportering

Aktivitetsindikatorer
L1: Antall losoppdrag
Tertial- og årsrapport. Tall for tertial/året
L2: Antall dispensasjoner
sammenlignes med fjorårets tertial-/årsresultat. I
L3: Antall seilaser med farledsbevis
årsrapport oppgis i tillegg en tidsserie for siste
femårsperiode.
Kostnadsindikatorer
L4: Endring totalkostnad
Tertial- og årsrapport. Tall for tertial/året
L5: Endring gjennomsnittskostnad pr.
sammenlignes med fjorårets tertial-/årsresultat. I
oppdrag
årsrapport oppgis i tillegg en pris- og lønnsjustert1)
tidsserie for siste femårsperiode.
Indikatorer for servicegrad og sikkerhet
2)
L6: Antall ulykker med los om bord
Årsrapport. Tidsserie for siste femårsperiode.
L7: Antall ulykker2) med farledsbevis
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
L8: Antall ulykker2) med skip som har
fått dispensasjon
L9: Antall drepte og skadde ved ulykker3)
på lospliktig seilas
L10: Antall oppdrag med ventetid over
1 time
a) samkjøring av oppdrag
b) utilsiktede forhold
Indikator for klimamål
L11: Antall skip med ESI-rabatt
Årsrapport. Tidsserie fra og med 2015.
1) Pris- og lønnsjustering skal baseres på et vektet snitt av SSBs konsumprisindeks (30 %) og
lønnsindeks (70 %)
2) Navigasjonsrelaterte skipsulykker, som grunnstøtinger, skipskollisjoner og kontaktulykker med
kai, bro eller lignende
3) Personulykker og skipsulykker

Tabell 2: Resultatindikatorer for kjøp av tilbringertjenester for los
Indikator

Rapportering

Aktivitetsindikator
T1: Antall tilbringeroppdrag med losbåt
Tertial- og årsrapport. Tall for tertial/året
T2: Antall tilbringeroppdrag med
sammenlignes med fjorårets tertial-/årsresultat. I
helikopter
årsrapport oppgis i tillegg tidsserier for siste
femårsperiode, inndelt i egenregi og privat regi.
Kostnadsindikatorer
T3: Endring totalkostnad for båttjeneste Tertial- og årsrapport. Tall for året sammenlignes med
T4: Endring gjennomsnittskostnad pr
fjorårets tertial-/årsresultat. I årsrapport oppgis i
oppdrag for båttjeneste
tillegg en prisjustert1) tidsserie fra og med 2016. Det
T5: Endring totalkostnad for
skal lages en sammenlignende prisjustert1) tidsserie for
helikoptertjeneste
siste tre år (2013-2015) med tilbringertjeneste i
T6: Endring gjennomsnittskostnad pr
egenregi. For helikoptertjenesten lages en prisjustert1)
oppdrag for helikoptertjeneste
tidsserie for siste femårsperiode.
Indikatorer for service- og sikkerhetsgrad
T7: Antall tilbringeroppdrag med losbåt
Årsrapport. Tidsserie fra og med 2016 for båttjeneste.
som er mer enn 30 min. forsinket
Sammenlignende tidsserie for tre siste år (2013-2015)
T8: Antall ulykker2) knyttet til
med tilbringertjeneste i egen regi. For
tilbringeroppdrag med losbåt
helikoptertjenesten lages en tidsserie for siste
T9: Antall drepte og skadde knyttet til
femårsperiode.
tilbringeroppdrag med losbåt
T10: Antall ulykker3) knyttet til
tilbringeroppdrag med helikopter
T11: Antall drepte og skadde knyttet til
tilbringeroppdrag med helikopter
1) Prisjustering skal baseres på SSBs konsumprisindeks
2) Personulykker og skipsulykker
3) Personulykker og helikopterulykker

