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Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere

på skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 27. mars 2009 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet
(skipssikkerhetsloven) § 2, § 6, § 28, § 30 og § 47, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai
2007 nr. 590.

I

       I forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip gjøres
følgende endringer:

§ 5-14 første ledd skal lyde:

(1) Rederiet skal påse at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er
nødvendig, for at de kan utføre sine verv på en forsvarlig måte. Arbeidstakerne og deres organisasjoner
skal medvirke til at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får opplæring etter første
punktum. Utgifter til slik opplæring dekkes av rederiet.
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§ 5-15 tredje og fjerde ledd skal lyde:

(3) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år innen 31. januar utarbeide en samlet rapport om verne- og
miljøarbeidet om bord for det foregående kalenderåret. Rapporten skal sendes til Sjøfartsdirektoratet ved
forespørsel fra direktoratet. Ved inspeksjon fra Sjøfartsdirektoratet skal rapporten for foregående
kalenderår vises frem. Årsrapporten skal utarbeides på skjema fastsatt av Sjøfartsdirektoratet.

(4) På fartøy i lokalfart, som har opprettet arbeidsmiljøutvalg etter § 5-10, utarbeider hvert utvalg en
samlet årsrapport.

II

Ikrafttredelse

       Endringene trer i kraft straks.

Dokumentet er hentet fra Norsk Lovtidend og er ikke ajourført med eventuelle endringer.
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