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Christina E 

 

Presenter
Presentation Notes
Christina E er en snurper som fisker med not og trål etter pelagiske fiskeslag. I tillegg valgte rederiet å utruste Christina E til å være et flerbruksskip. Båten har bl.annet plass til 5 stk 20 fots containere, samt et ROV dekk, senkekjøl, og i tillegg er den utrustet med en del utstyr som gjør at den kan ta på seg offshore tjenester. Vi jobbet blant annet for Statoil i 7 uker i sommer hvor vi drev med ROV og bunnundersøkelser. Christina E har derfor 2 fartssertifikat; som fiskefartøy og lasteskipssertifikat. Lasteskipssertfikatet medførte full implementering av ISM-koden.Som nå også skal implementeres på fiskefartøy. 



 

 
 Hva vet DU om ISM koden? 

 
Fint lite ? 

Presenter
Presentation Notes
Er selv utdannet sjøkaptein ved Høgskolen i Ålesund og lærte om ISM på skolen, men det er over 12 år siden. Men har seilt på fiskefartøy etter endt utdanning og kunnskapen gikk derfor fort i glemmeboken. Rederiet valgte derfor å bruke Rune Paulsen som med sitt selskap XPRO MARINE AS holdt kurs om ISM-koden for både mannskap og rederi. I tillegg leide vi han til å utarbeide SMS systemet om bord, som dekker hele koden samt at han er DPA og CSO (Company Security Offiser) i rederiet. 



Hva skal ISM-koden sikre/ivareta, og bakgrunnen 
for at den oppsto? 

• ISM kodens formål er å: 
- ivareta sikkerheten innenfor 

internasjonal shipping,  
- redusere forurensing fra skip, 
- beskyttelse av det ytre miljø,  
- samt forhindre skader eller tap av 

menneskeliv. 
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Presentation Notes
Hva skal ISM-koden sikre/ivareta, og bakgrunnen for at den oppstod?ISM kodens formål er å:-ivareta sikkerheten innenfor internasjonal shipping,-redusere forurensning fra skip,-beskyttelse av det ytre miljø,-samt forhindre skader eller tap av menneskeliv



Hva skal ISM-koden sikre/ivareta, og bakgrunnen for 
at den oppsto? 

Målsettingen til rederiet skal bl.a. omfatte: 
• Sørge for en sikker skipsdrift, og et trygt 

arbeidsmiljø. 
• Etablere beskyttelse mot alle identifiserte 

risikoer. 
• Kontinuerlig forbedring av sikkerhetsledelse  

 
Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre: 
• Samsvar med gjeldende nasjonale og 

internasjonale regler og lover. 
• At relevante koder, krav, retningslinjer og 

standarder gitt av IMO, Sjøfartsdirektoratet, 
klasseselskap, samt den maritime industri er tatt i 
betraktning. 

Presenter
Presentation Notes
Målsettingen til rederiet skal bl.a omfatte;-sørge for en sikker skipsdrift, og et trygt arbeidsmiljø-etablere beskyttelse mot alle identifiserte risikoer-kontinuerlig forbedring av sikkerhetsledelseSikkerhetsstyringssystemet skal sikre;-samsvar med gjeldende nasjonale og internasjonale regler og lover-at relevante koder, krav, retningslinjer og standarder gitt av IMO, Sjøfartsdirektoratet, klasseselskapet, samt den maritime industri er tatt i betraktning 



Hvilke grunnkrav og mål stiller ISM-koden til 
rederiet? 
• Rederiet skal, iflg. ISM koden, sørge for en sikker 

praksis innenfor operasjon av skip, og et sikkert 
arbeidsmiljø. 

 
• De skal hele tiden forbedre de ansatte (både på 

land og sjø) sine kunnskaper om 
sikkerhetsarbeid, og være forberedt på ulykker 
relatert til både sikkerhet og miljøvern. 

 
• Selskapet sin politikk skal signeres av 

Administrerende direktør for derved å vise 
forpliktelse og engasjement fra selskapet sin 
toppledelse. 
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Hvilke grunnkrav og mål stiller ISM-koden til rederiet?Rederiet skal.ifl ISM koden, sørge for en sikker praksis innenfor operasjon av skip, og et sikkert arbeidsmiljø.De skal hele tiden forbedre de ansatte(både på land og sjø)sine kunnskaper om sikkerhetsarbeid, og være forberedt på ulykker relatert til både sikkerhet og miljøvern.Selskapet sin politikk skal signeres av Administerende direktør for derved å vise forpliktelse og engasjement fra selskapet sin toppledelse.



• Politikken skal revideres med faste intervall for å 
sikre at den forblir relevant og effektiv. 

 

Presenter
Presentation Notes
Samtidig som SMS om bord hele tiden skal oppdateres gjennomgår både rederikontoret og båten en årlig intern audit med CSO, og ved sertifisering fra Det Norske Veritas, som går igjennom hele SMS.



 
ISM-koden pkt. 1.4 setter 6 funksjonskrav til SMS 
til rederiet .  

 
ISM koden krever at rederiet skal 
opprette et "safety management 
system"(SMS). 
 
Rederiets SMS skal inneholde en rekke 
funksjonelle krav: 
• En sikkerhets og miljø politikk. 

 

Presenter
Presentation Notes
ISM-Koden pkt.1.4 setter 6 funskjonskrav til SMS til rederiet.ISM koden krever at rederiet skal opprette et «safety management system» (SMS).Rederiets SMS skal inneholde en rekke funksjonelle krav:-en sikkerhets og miljøpolitikk



• Instrukser og prosedyrer for å 
opprettholde sikkerhet og miljøvern. 

 
• Definerte inndelinger angående 

myndighet, og linjer for kommunikasjon 
mellom land/sjø personell. 

 
• Prosedyrer for rapportering av ulykker og 

avvik etc. 
• Prosedyrer for reaksjon i nødstilfeller. 
• Prosedyrer for intern revisjon og ledelsens 

gjennomgang. 
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Presentation Notes
-Instrukser og prosedyrer for å opprettholde sikkerhet og miljøvern-Definerte inndelinger angående myndighet, og linjer for kommunikasjon mellom land/sjø personell-Prosedyerer for rapportering av ulykker og avvik etc.-Prosedyrer for reaksjon i nødstilfeller-Prosedyrer for intern revisjon og ledelsens gjennomgang



Rederi og Christina E har i dag et fullt 
implementert SMS.  

Viktigst i starten: 
 Skape en god sikkerhetskultur om bord og 

i ledelsen- oppnår resultater.  
•  Gode vaner og holdninger til de 

 enkelte operasjoner . 
 
 Kurs til mannskap og rederi i fellesskap; 
 - motivasjon og samhold. 
 Utarbeidelse av SMS-manual i tett samarbeid; 
 - deltagelse skaper tilhørighet/eierskap. 

  

Presenter
Presentation Notes
Som tidligere nevnt har både rederi og fartøy i dag et fult implementert SMS. Alle de rutiner og prosedyrer som kreves er på plass og fungerer svært godt både om bord og hos rederiet. For å skulle lykkes med dette er det viktig å skape en god sikkerhetskultur både i ledelsen og om bord. Personlig tror jeg det er svært viktig at det ikke fokuseres på at dette er noe vi alle pliktige til, men fokusere på at en god sikkerhetskultur vil trygge mannskapet om bord, som er viktig da hver enkelt har familie og venner på land som bryr seg om dem. Vi startet alle sammen med et kurs hos Rune Paulsen, XPRO MARINE AS, som tidligere har lang erfaring som QA-sjef i Bourbon Offshore Norway AS, et stort offshore rederi. For oss var kurset vesentlig for å skape den nødvendige motivasjonen og samholdet for at SMS var noe vi alle sammen skulle bygge opp i fellesskap. XPRO utarbeidet forslag til SMS manualen i tett kontakt med rederiet og mannskapet, spesielt var skipper og overstyrmann involvert i denne prossessen. Det er svært viktig at alle sammen føler eierskap i dette SMS, som medfører mange nye rutiner og prosedyrer, og den beste måten å skape tilhørighet/eierskap på er gjennom DELTAGELSE.Som et eksempel var blant annet hver enkelt med på å utforme sin egen stillingsinstruks, lage til risikovurdering etc.  



Hva har vært utfordringen? 

• Tidkrevende prosess – mange nye rutiner og 
prosedyrer. 

 
• Nytt rederi som ikke har basis i 

landorganisasjonen fra før. 
• Enormt tidkrevende – liten administrasjon. 
• Utfordring å forstå systemet – når skal du gjøre 

hva – skjemaer (arbeidstillatelser, 
risikovurderinger, vedlikeholdssystemet). 

• Å skape en kultur for å følge nye retningslinjer -
endre tankegang. 

 

Presenter
Presentation Notes
Å gå fra et rederi med ikke noe sikkerhetsstyringssystem til et nytt rederi med ett fult implementert system, ny drift og nytt mannskap må kunne sies å ha vært en utfordring.  Som daglig leder i rederiet har det vært en lang krevende prosess fordi det ble så mye nytt på en gang, men utrolig spennende og lærerikt. Vi trengte ca 1 år på selve implementeringsprosessen, dvs for å få etablerte gode og nødvendige rutiner og prosedyrer.  For meg selv og Espen Ervik har det vært helt avgjørende at vi har et godt mannskap som har vært svært positive og engasjerte, og som har positivt deltatt i implementeringsprosessen. Jeg tok nylig en evalueringsrunde med begge skipperne og overstyrmennene for å høre hva de synes har vært den største utfordringen med SMS, sett fra fartøyets side.  De svarte hver for seg men dog ganske likt. Stikkordene de gav meg var:- Nytt rederi som ikke har en basis i landorganisasjonen fra før – alt nytt også for ledelsen.Enormt tidkrevende – masse papirarbeid -  utfordrende med liten administrasjon.Utfordrende å forstå systemet; når skal du gjøre hva. Hva trenger arbeidstillatelser, risikovurderinger, lære seg vedlikeholdssystemet for bestilling og vedlikehold av hele skipet, ikke bare maskinelt.De synes også det har vært en utfordring å skape en kultur for å følge nye retningslinjer- skape nye holdninger



Hva er det positive? 

• Pga den manglende basisen har både 
ledelse og mannskap fått grundigere 
kjennskap til ISM-koden: 

- vi har alle fått et økt fokus på sikkerhet. 
 
• De om bord føler de har fått en tryggere 

arbeidsplass. 
• Det har knyttet rederi og mannskap 

tettere. 
 

Presenter
Presentation Notes
Selv om utfordringene har vært der synes jeg vi alle har vært flinke til å minne hverandre på de positive ringvirkningene som vi har sett vil komme og som vi har merket underveis. Det mest positive har vært at pga den manglende basisen har både ledelse og mannskap fått grundigere kjennskap til ISM-koden. Dermed har vi alle fått et økt fokus på sikkerhet.- De om bord føler de har fått en tryggere arbeidsplass, de er selvsagt det viktigste for rederiet. Samtidig har hele prosessen knyttet rederi og mannskap tettere, vi har nok blitt bedre kjent med hverandre på en positiv måte.



Økt samhold om bord; 
- Safety Meeting hver mnd. 

Presenter
Presentation Notes
SMS systemet har også medført økt samhold om bord. Hver mnd har mannskapet sikkerhetsmøte, rutiner og prosedyrer blir gjennomgått, er det noe som trengs å forbedres. Samtidig brukes møtene også til å diskutere drift og ta opp eventuelle saker som man måtte ha på hjertet.  Konklusjonen for vår del i dag er at vi har et godt system som er enkelt å bruke for både mannskap og rederi. Og det er oversiktlig og lett å bruke. NB. Bildet er tatt fra forrige møte om bord som ble holdt under et tokt for Havforskningsinstituttet. Derfor har vi også kvinnelig forpleiningsassistent med.



Vi ønsker; 
 
• Erfaringsoverføringer mellom 

fiskebåtrederier; 
- Norges Fiskerlag ? 

Presenter
Presentation Notes
Først og fremst kanskje på grunn av liten administrasjon er det vanskelig å ha god nok oppfølging av HSE-saker(helse, miljø og sikkerhet), Safety alerts (hendelser fra andre fartøy) etc. Og erfaringsoverføringer internt er det selvsagt litt skralt med da vi har bare ett fartøy i rederiet. Derfor ønsker vi erfaringsoverføringer mellom flere fiskebåtrederier, dette vil vært positivt for alle parter. Så spørs det om andre rederi vil være villige til å formalisere dette, eller om man lider av papirallergi?Og jeg tror jeg vil utfordre Norges Fiskerlag litt, om ikke de kan være arenaen for å organisere noe slikt?



Takk for oppmerksomheten ! 

 
 


	ERVIK & SÆVIK  AS
	Christina E
	��
	Hva skal ISM-koden sikre/ivareta, og bakgrunnen for at den oppsto?
	Hva skal ISM-koden sikre/ivareta, og bakgrunnen for at den oppsto?
	Hvilke grunnkrav og mål stiller ISM-koden til rederiet?
	Slide Number 7
	�ISM-koden pkt. 1.4 setter 6 funksjonskrav til SMS til rederiet . �
	Slide Number 9
	Rederi og Christina E har i dag et fullt implementert SMS. 
	Hva har vært utfordringen?
	Hva er det positive?
	Økt samhold om bord;�- Safety Meeting hver mnd.
	Vi ønsker;�
	Takk for oppmerksomheten !

