
Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse 

Veiledning for  

SKJEMA FOR GODKJENNING SOM OPPLÆRINGSFARTØY 
FOR FARTØYER MED LENGDE MINDRE ENN 24 METER 

Styret i Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse besluttet i møte 10. oktober 2007 å erstatte 
gjeldende bestemmelse om at fiskefartøy med lengde mindre enn 24 meter ikke kan gis rett til 
tilskudd, med et nytt regelsett som gjør det mulig for alle fartøyer, uavhengig av størrelse, å 
søke om tilskudd til opplæringsstillinger. For å sikre at det enkelte fartøy er tilstrekkelig egnet 
når det gjelder utrustning og bemanningens størrelse og kvalifikasjoner, er det utarbeidet et 
skjema (egenerklæring) som skal fylles ut og vedlegges søknaden om tilskudd til 
opplæringsstilling for ethvert fartøy med lengde mindre enn 24 meter, jfr. vedlagte.  

Skjemaet er inndelt i fem enheter/deler/seksjoner: 

1. Reder/Kontraktsansvarlig Fyll inn  /  Forklaring 
Navn Reder/kontraktsansvarliges navn 
Rederiets QA ansvarlige (navn) (QA = Quality Assurance), fyll ut ansvarliges navn 
Rederiets QA system QA-dokumentets navn og/eller betegnelse 
Rederiets opplæringsprogram Opplæringsprogrammets navn og/eller betegnelse 
Rederiets opplæringsansvarlig (navn) Selvforklarende 
2. Fartøy  
Navn Fartøyets navn 
Kjenningssignal Fartøyets kjenningssignal 
Tonnasje og lengde Fartøyets tonnasje brt. og lengde 
Fartsområde * Fartøyets fartsområde (må være godkjent) 
Opplæringsansvarlig (navn) Navn på fartøyets opplæringsansvarlige 
3. Fartøyets dekk- og maskinbesetning  
Stilling Type sertifikat Dokumentert tilgjengelighet av  assessor- 

og instruktørkvalifikasjoner. Bekreftes 
med kursnavn 

Fører Type sertifikat angis for samtlige innehavere, v/for eksempel 
D1, D2, D3, M1, M2, M4 Overstyrmann 

Dekksoffiser 
Dekksoffiser 
Maskinsjef 
Førstemaskinist 
Andremaskinist 
Andremaskinist 
4. Fartøyets utrustning / egnethet for opplæring 
Departement Utrustning i henhold til forskrift (bekreftes med Ja) 
Dekk  Bekreft med "Ja" når fartøyet er utrustet overensstemmende 

med gjeldende krav i Kvalifikasjonsforskriften innenfor det 
departement opplæringen er rettet mot. Dersom fartøyet ikke 
bekreftes utrustet i henhold til nevnte krav, vil det ikke bli 
akseptert som opplæringsfartøy.  

Maskin  
Radio (ROC/GOC angis) 

5. Søkerens underskrift 
Sted/dato Underskrives av rederiets opplæringsansvarlige 
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