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-Forskrift om kvalifikasjoner og
sertifikater for sjøfolkav 22.11.2011.

§ 67. Sjøfolk på skip uten passasjersertifikat som kan føre 12 eller færre
passasjerer
(1) På skip med største lengde under 15 meter som kan føre 12 eller færre passasjerer
uten passasjersertifikat skal skipsfører minst ha fritidsskippersertifikat, gyldig
helseerklæring for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetskurs.
(2) På skip med største lengde 15 meter eller mer som kan føre 12 eller færre passasjer
uten passasjersertifikat skal skipsfører minst ha kompetansesertifikat dekksoffiser
klasse 5. Skipets størrelse og fartsområde kan innebære krav om høyere sertifikat jf.
kapittel 4 sertifikatkrav dekksavdeling.
(3) Skipsfører som nevnt i første og annet ledd skal ha gjennomført og bestått godkjent
kurs i passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip etter § 60 første til
tredje ledd. Sjøfolk etter denne bestemmelse, som ikke er skipsfører, skal ha
gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering og sikkerhetsopplæring som nevnt i § 60 fjerde
ledd.
(4) Skipsfører på skip som fører 12 eller færre passasjerer uten passasjersertifikat skal
som minimum inneha Begrenset Operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's
Certificate), men kan ha SRC (Short Range Certificate)-sertifikat dersom fartøyet kun
opererer i fartsområde 4 eller mindre. Betjening av radioutstyret skal utføres av
radiooperatør. Dersom fartøyet har påbudt radioutstyr for radiodekningsområde A2 og
større områder, skal minst en radiooperatør inneha Generelt Operatørsertifikat, GOC
(General Operator's Certificate).

§ 68. Sjøfolk på skip som fører passasjerer på innsjøer og elver
(3) Skipsfører på skip uten passasjersertifikat som kan føre 12 eller færre passasjerer i
fart på innsjøer og elver i tidsrommet 1. mai til 31. oktober, skal ha
a) fritidsskippersertifikat
b) gjennomført og bestått begrenset sikkerhetskurs etter § 8 tredje ledd
c) gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering og sikkerhetsopplæring som sikrer forsvarlig
håndtering av passasjerer i nødssituasjon.

§ 60. Tilleggskrav til sjøfolk på passasjerskip
(1) Sjøfolk på passasjerskip som etter skipets alarminstruks har som oppgave å bistå
passasjerene i en nødssituasjon, skal ha gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering i
nødssituasjoner på passasjerskip, og gjennomført og bestått godkjent kurs i
passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip. Kompetansen skal
dokumenteres med kursbevis fra opplæringsinstitusjonen. (2) Kursbevis …
(3) Sjøfolk som nevnt i første ledd skal minst hvert femte år gjennomføre og bestå
godkjent oppdateringskurs eller …
(4) Sjøfolk som yter tjenester direkte til passasjerer i passasjerområder, men som ikke
er omfattet av første ledd, skal ha a) gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering i
nødssituasjoner på passasjerskip b) dokumentasjon på gjennomført
sikkerhetsopplæring i forsvarlig håndtering av passasjerer i nødssituasjoner.
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