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Redaksjonelt
Da er det jul igjen, og tid for Forbundsnytt. Vi lever 

i en tidsalder der kommunikasjon foregår elektronisk. 
Som et oppegående forbund er vi med der også. I år 
som i tidligere år har Espen Johnsen vært god å ha i 
redaksjonen. Tusen takk for hjelpen Espen.

Etter å ha jobbet i et år med å få ny særavtale på 
plass, senket julefreden seg. Og det var godt. Så har 
det akkurat havnet en melding i postkassen om at 
vi skal begynne å jobbe med vernelovgivningen for 
losene. Da er det bare å gyve på igjen. Det skal bli 
spennende.

Har nå jobbet som los i snart 23 år, og synes fortsatt 
det er en jobb som gir mye. En jobb med flotte og dyk-
tige kollegaer. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

God jul og godt nytt år til alle!

Jon Einar Kristiansen
sekretær
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Kjære kollegaer, 2018 nærmer seg slutten og 
det er i skrivende stund lite som minner om 
en hvit jul på Sør-Vestlandet, men det er vel 

dette som er normalen. Vi kom endelig i mål med ny 
særavtale etter nok en lang forhandlingsrunde med 
Kystverket/KMD, det sies at det er ett godt forhan-
dlingsresultat er hvis ingen er helt fornøyd og det 
kan nok stemme også her. Jeg er godt fornøyd med at 
losene fikk etterslepet justert, men skulle ønsket som 
vårt landsmøte besluttet at vi kunne fått mer over på 
fastlønn. Er veldig fornøyd med at tilleggene i §9 i 
særavtalen nå blir justert hvert år uten at vi trenger å 
reforhandle avtalen dette ble gjort denne uken allere-
de. Her er utdraget fra protokollen:

Som en følge av endringer i fast lønn etter lo-
kale lønnsforhandlinger 2018, er satsene etter 
særavtalens § 9 nr. 1 og nr. 2 regulert. Satsene er 
regulert i tråd med protokoll av 4.10.2018:

§ 9 nr. 1 - ny sats kr. 143.262 per år (gammel sats 
kr. 139.500)
§ 9 nr. 2 - ny sats kr. 189.475 per år (gammel sats 
kr. 184.500).

Satsene er regulert med virkning fra 1.10.2018.

Dette vil igjen si at hver enkelt los i snitt har fått 
Totalt 58 169.- mer i pensjonsgivende inntekt i år. In-
kludert lokale lønnsforhandlinger.

Vi er ikke kommet i mål med ny kommentarut-
gave, men vi håper dette løser i løpet av første uken 
i Januar.

En kan ikke komme utenom ulykken i Hjeltefjorden 
mellom Helge Ingstad og Sola TS, denne ulykken vis-
er helt klart at det er los som er den beste leverandør 
av sjøsikkerhet langs vår sårbare kyst. Jeg er derimot 
ikke videre imponert over hverken politiets håndter-
ing av saken eller andre som har uttalt seg i media. 
En kan bare håpe på at en nå snart lar Havarikommis-
jonen få arbeidsro slik at de kan få levert sin rapport. 
Vi er sterkt uenig i at Kystverket nå fremmer engelsk 
språk som ett av tiltakene som kan innføres på norske 
kysten. Jeg er av den helt klare oppfatning at arbe-
idsspråket langs hele Norskekysten skal være norsk 
med sekundert engelsk. I likhet med hva som er til-
felle i andre land, bør norske myndigheter tillate seg 
å stille sikkerhetsmotivert krav om språkforståelse til 
de som seiler på kysten.

Etter at forskriftene til losloven ble lagt til Sjøsik-

Formannen har ordet
Johannes M. Sivertsen, formann (foto: privat)
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kerhetsavdelingen har høringene kommet som perler 
på snor. Vi har levert høringsvar på de fleste som er 
kommet ut, men dette krever mye arbeid spesielt med 
store forandringer som havne og farvannsloven her 
tror jeg det er meget viktig at losloven beholdes som 
egen lov og ikke innlemmes i Havne og Farvannslov-
en.

Losloven har også vært på høring med henblikk å 
tilpasse til autonome skip, her ble vi også invitert til 
departementet for å legge frem vårt syn på saken, det 
er særdeles viktig at losens unike kompetanse om far-
vann, seilas og manøvrering må være en helt sentral 
del av utvikling, planlegging og uttesting av autonom 
kystseilas.

I mai møte i IMO ble det helt klart at det nye er 
MASS (Maritime Autonomous Surface Ships), det 
ble satt ned arbeidsgrupper som skal se på hva som 
må forandres i SOLAS, STCW og COLREGS for å 
tilpasse til autonome skip, denne gruppen skal levere 
innen 2 år. Lostjenesten rundt omkring i verden blir 
presset her da flere land samt bransjen(autonome) har 
klaget på at det er lostjenesten som står i veien for ut-
viklingen og at IMO bør ta kontroll over bla. farleds-
bevisordingen rundt omkring i verden. Norge med 
bla. SSA la frem en presentasjon over forandringene 
som måtte komme i den Norske losloven slik at auto-
nome skip for seile fritt og at fjernlosing ville bli fre-
mtiden. Kort sagt vi må være på plass der fremtiden 
tegnes, samt å overbevise omverden at los er det mest 
effektive og billigste sjøsikkerhetstiltaket som finnes

Det er en glede og se at antall losoppdrag har sta-
bilisert seg på ca. 40000 losoppdrag per år, eller vi 
lander kanskje litt under i år.  Antall overtidstimer har 
økt med 8405 timer fra 2017 så hvordan Kystverket 
fremdeles kan mene at vi er for mange loser er for 
meg en gåte.

Det er en fornøyelse å registrere at i 2018 så har 
endelig farledsbevisenhet begynt å reagere på åpen-
bare brudd på losplikten, dette er noe som vi har job-
bet mye med opp mot SSA.

Etter den tragiske ulykken i Finland med Kewatec 
1620 losbåt har det vært en lang prosess med disse 
båtene, det endte foreløpig med at båtene kan brukes 
med restriksjoner, det viktigste punket var at Kewatec 
1620 skal benyttes til et gitt oppdrag skal det være 
enighet om at båten kan benyttes også om vind og 
bølgehøyde tilsynelatende er innenfor maks begren-
sningene. «Godt sjømannskap» skal utøves og ved 
uenighet vedrørende værforhold skal alternativ båt 

benyttes.
Er fremdeles av den oppfatting at disse båtene er 

en svekkelse av sikkerheten til losene i forhold til før 
da Kystverket selv drev tjenesten. Dette var ett abso-
lutt krav fra vår side at denne skulle opprettholdes. Nå 
ser det ut til at båtene sannsynligvis flyttes til Bremer-
haven hvor Bukser og Berging har fått kontrakt på 
loskjøring i havnen.

Det som kommer på nyåret er registerings av ar-
beid i Njord Mobil app. Enhver arbeidsgiver er plik-
tig til å registrere hvor mye sine arbeidstakere jobber. 
Dette må også sees i sammenheng med at losformid-
lingen får ett nytt verktøy for planlegging av losop-
pdrag. Avtaleverket til losene er komplisert og vi er 
fremdeles ikke overbevist om at dette vil kunne inn-
føres smertefritt. Vi kan heller ikke per dags dato se 
at dette vil heve effektiviteten, men vi håper absolutt 
på det beste her. Dette skal være i drift i løpet av April 
neste år.

Er fremdeles av den oppfatning om at hvis en skal 
innføre noe til losene så skal dette gjøre hverdagen 
enklere for den enkelte los. 

Vi har vært på flere møter i SD angående vernelov-
givning for loser. Vår holdning er helt klar, skal de ha 
unntak fra loven så skal det komme av enighet mel-
lom Norsk Losforbund og Kystverket og det er derfor 
gledelig at vi i dag har mottatt følgende brev fra Sam-
ferdselsdepartementet.

Vurdering av løsninger for vernelovgivning for 
loser
 
Vi viser til Kystverkets brev 21. desember 2017. 
I brevet gir Kystverket sin vurdering av fordeler 
og ulemper ved å anvende henholdsvis tariffavtale 
eller forskrift som rettslig grunnlag for nødvendige 
unntak fra arbeidsmiljøloven for loser og losaspi-
ranter. 

Etter en nærmere vurdering har Samferdselsde-
partementet besluttet å arbeide videre med sikte 
på å gjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
helse, miljø og sikkerhet gjeldende for loser og 
losaspiranter uten særskilte tilpasninger. Av hen-
syn til lostjenestens særpreg og organisering, er 
det videre besluttet at arbeidstid, på tilsvarende 
måte som i dag, skal reguleres i tariffavtale mel-
lom Norsk Losforbund og Kystverket. 
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Departementet vil komme nærmere tilbake til den 
lovtekniske løsningen for å gjøre arbeidsmiljølov-
ens bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet 
gjeldende for loser og losaspiranter.

Vi har gjennom i løpet av året gjennomført flere 
politiske møter med Stortingspolitikere for å legge 
frem viktigheten med det å ha los om bord. Pr dags 
dato, er det ingen politiske eller næringskrefter som 
ønsker å gjøre noe med dagens struktur på lostje-
nesten. Dette betyr ikke at vi kan hvile på laurbær-
blad, men må fortsette det politiske arbeid. Er av den 
oppfatting at all forvaltning, farledsbevis etc. bør bev-
ilges over statsbudsjettet og ikke som en kostnad til 

brukerne av lostjenesten.
Fokus for 2019 må derfor være å sørge for at vi har 

en lostjeneste for fremtiden og at losen er det billig-
ste og definitivt den beste leverandør av sjøsikkerhet 
langs vår sårbare kyst.

Til slutt vil jeg få lov til å ønske deg og din familie 
en riktig god jul og et godt nyttår. En spesiell tanke og 
takk går til de mange medlemmer og tillitsvalgte som 
har stått på for sine kolleger i året som har gått og en 
spesiell hilsen til de som er på vakt i høytiden.

Johannes Sivertsen
formann
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Adventstida er her igjen, og med den kjem også 
handsaminga av neste års statsbudsjett. Det 
knyter seg alltid litt spenning til den, sjølv om 

forslaget til statsbudsjett som kom i haust oftast er ei 
god rettesnor for kva vi kan forvente oss.

Det vi i alle fall veit er at oppdragsgivaren vår, 
Samferdsledepartementet, er nøgde med den jobben 
vi gjer. Det vankar til tider særs mykje skryt frå den 
kanten, men også klare beskjedar om at vi ikkje kan 
kvile på laurbæra. Krava til oss vil auke framover, og 
statsråden har sagt at han har eit tydeleg fokus på få 
mest mogleg ut av dei midlane dei løyver til oss.

Eitt av områda vi får ros for å ha utvikla oss er at 
vi i større grad har blitt ein leverandør av kunnskaps-
grunnlag, til å nytte når avgjersler skal gjerast innan-
for våre fagområder. Eg kan nemne innspela frå oss til 
dømes til ny hamnestrategi, til overføringa av fisker-
ihamner til dei nye regionane og fleire andre saker 
også.

Samstundes fortset vi å vere gode på det vi tradis-
jonelt har vore gode på, slik som til dømes det kon-
tinuerlege arbeidet med sjøsikkerheit. Vi klarer å 
halde fokus både på å vedlikehalde det vi har, og 
samstundes utvikle oss vidare. Til dømes fortset vi 
arbeidet med å utvide VTS-ane sine ansvarsområde. 

Det gir betre sikkerheit og er samfunnsøkonomisk 
fornuftig.

Innanfor losområdet har vi også hatt eit godt år. 
Samansetninga av storleiken på fartøy og ein del ek-
straordinær aktivitet har gjort at det har blitt eit bra 
år økonomisk. Elles er det verdt å merke seg at vi i 
år, for første gang på fleire år, har teke inn losaspi-
rantar for å kunne oppretthalde kapasiteten i åra som 
kjem. Eg vil også nemne at arbeidet med å planlegge 
Los2020, som er 300-årsmarkeringa av losverksemda 
i Noreg, er i gang. Det blir ei markering som skal bli 
lagt merke til.  Eg må også seie at eg har sett stor pris 
på at vi gjennom året har hatt ein god og konstruktiv 
dialog med losforbundet sjølv om vi sjølvsagt ikkje 
alltid er einige i alle saker!

I september samla vi om lag 270 kystverktilsette 
frå alle delar av landet og alle fagområder i Svolvær, 
der eit vellukka KYST2018 blei arrangert. Det var ei 
stor oppleving, med både fagleg input og inspirasjon. 
Tilbakemeldingane frå deltakarane var særs positive. 
Så spreidd som vi er i kvardagen er det tydeleg at vi 
set pris på å samlast slik, på tvers av fag og organise-
ring, til felles lagbygging.

No i november erklærte vi, som sikkert dei fleste 
har fått med seg, statleg oljevernaksjon då KNM 

Julehelsing frå kystdirektøren
Per Jan Osdal, konstituert kystdirektør (foto: Kystverket)
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Helge Ingstad havarerte etter ein kollisjon med tank-
skipet Sola TS i Hjeltefjorden i Hordaland. Det har 
heldigvis ikkje vore store utslepp frå havaristen, men 
vi fikk nok ein gong sjå kor viktig det er å ha ein 
velfungerande beredskap mot akutt forureining. Dei 
første oljelensene var lagt ut same morgon. Hendin-
ga viser at å øve på slike aksjonar er særs viktig. I 
skrivande stund pågår framleis denne aksjonen.

I den nærmaste framtida, kanskje allereie på denne 
sida av nyttår, skal vi få overlevert OV Ryvingen frå 
verftet. Det er det fjerde multifunksjonsfartøyet vi 
får på få år. Og allereie før overleveringa har fartøyet 
ogfartøyfornyingsprosessen den er resultatet av, fått 
internasjonal merksemd i form av miljøprisen “The 
Motorship Award”. Dette fordi OV Ryvingen har ei 
rekke innovative og miljøvenlege løysingar. For kvart 
av dei nye fartøya har ein funne nye og stadig betre 
måtar å gjere fartøya miljøvenlege på.

4. februar neste år er mi periode som kystdirek-
tør over. Då tiltrer nemleg Einar Vik Arset stillinga 
som etatens øverste leiar. Han kjem frå stillinga som 
rådmann i Ulstein kommune. Det er ingen tvil om at 
2019 blir eit spennande år for heile Kystverket.

Takk for innsatsen de gjer 365 dagar i året for at 
kysten og havområda våre skal vere verdas sikraste 
og reinaste! 

Eg vil ønskje dykk alle ei god jul og eit godt nytt 
år!

Per Jan Osdal
konstituert kystdirektør
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Skyet i horisonten: Ternfjord på vei mot Alta (foto: Ronald Rydningen).

Bilder fra kysten



10

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

Når Norsk Losforbund i desember kommer 
med forespørsel om å skrive noen ord til for-
bundsnytt skjønner en at nok et år er omme.

Et år vi har all grunn til å være fornøyd med!
Rederiforbundet og andre næringsinteresser har 

historisk vært kritisk til høye losavgifter i Norge - et 
utsagn vi som har seilt ute i den store verden kanskje 
ikke er helt enige i. Med dette fulgte NOU 2013:8, 
«med los på sjøsikkerhet» der driftsoptimalisering av 
lostjenesten var et viktig tema og en av grunnene til 
at vi er organisert slik vi er I dag.  Også i 2018 har vi 
hatt stor fokus på optimalisering i den hensikt å holde 
losavgiftene på lavest mulig nivå. 

Trafikk 
Den lospliktige trafikken pr oktober 2018 er 6,8 % 

større enn hittil i fjor (+6.346 seilas). Det er økning 
i seilas på dispensasjon (+148 / +17,0 %) og losplik-
tige seilas på farledsbevis (+7.112/ +12,3 %), men 
nedgang i antall losoppdrag (-914/ -2,7 %).  

Antall brotimer per oppdrag har derimot gått opp 
som en følge av større og mer ressurskrevende op-
pdrag- noe som igjen har påvirket inntektene posi-
tivt. Det har vært høy aktivitet i sommer på grunn av 
økt aktivitet i cruisetrafikken. Med bakgrunn i dette 

er inntektene høyere enn budsjettert etter andre tertial 
og dette er en trend som ser ut til å fortsette ut året. 

Til tross for at inntektene har økt, er kost-
nadene samlet sett under budsjett, noe som viser at vi 
har lykkes i å optimalisere tjenesten.  Overtidskost-
nadene har gått opp, men noe av det økte overtids-
forbruket kan forklares med store og ressurskrevende 
oppdrag samt en økende mengde yachtlosinger som 
har spist store personellressurser. Resultatet av årets 
drift er at losavgiftene for 2019 forblir på 2018 nivå, 
dvs. en økning på 0%!  Det bør kundene være fornøyd 
med. 

I tiden som kommer ser jeg heller ikke sorte skyer 
I horisonten.  I Honningsvåg har det de siste årene 
vært svært liten trafikk og Losoldermannen gjorde I 
høst disponeringer der han flyttet loser fra denne stas-
jonen til de øvrige I T&F. Så, litt ut av det blå blir 
vi kontaktet av et selskap som ønsker å starte med et 
spennende prosjekt med STS omlasting som kommer 
til å kreve «sin los» helt frem til sommeren.  

Dette viser hvor volatilt og vanskelig det er å se 
inn i krystallkulen for hva som skjer i vårt segment.  
Jeg vet det også er forventet en trafikkøkning på an-
dre steder av kysten og forhåpentligvis vil vi kunne 
klare å opprettholde inntektsnivået også i årene som 

Julehilsen fra losdirektøren
Erik Blom
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kommer. 
Gledelig var det også at vi etter nesten ett års for-

handlinger klarte å lande en ny særavtale.  

Anskaffelser 
I 2018 har vi hatt mange store anskaffelsespros-

esser. Den største var Tananger Losstasjon som ble 
åpnet 9. januar. En stasjon vi er meget stolt av og 
som benyttes i svært stor grad.  I Skagerak har det 
også foregått oppgradering av stasjonen i Brevik. I 
Sokndal har losene etter et par år i utlendighet flyttet 
“hjem” sammen med BB - et samboerskap som fun-
gerer utmerket. Endelig budsjett for 2019 er enda ikke 
godkjent i Stortinget, men i budsjettfremlegget ligger 
nå Hvasser losstasjon inne som en post vi ønsker å 
realisere. Byggestart vil da bli i 2019. 

Av andre store anskaffelsesprosesser kan nevnes 
nye vester, Ipad og nytt kartsystem.  Sistnevnte er noe 
forsinket, men vi håper at dette blir levert i tide til at 
vi kan benytte tid til opplæring av dette i forbindelse 
med driftssamlingen vi skal gjennomføre i 1. kvartal 
2019. 

Av andre anskaffelser kan nevnes elbilprosjektet 
som startet i det små i Brevik. På grunn av det store 
engasjementet blant losene og suksess med tanke på 
økonomi, effektivitet og miljøgevinst, har vi sakte 
men sikkert rullet ut dette også til andre losolder-
mannskap.  Vi vil antagelig fortsette med dette også 
utover i 2019 etter grundige kost/nytte betraktninger. 

Det største “anskaffelsesprosjektet” i 2018 har 
vært årets aspirantopptak.  Av 375 søkere har vi nå i 
disse dager 11 aspiranter her i Ålesund som gjennom-
går et tre ukers introduksjonskurs før de møter ute i 
oldermansskapene 2. januar for å starte på læretiden - 
ta godt imot dem.  Disse har gjennomgått en “dobbel” 
opptaksprøve da de først gikk gjennom den “gamle” 
måten å teste på. De av dere som husker Frivik skjøn-
ner at han snart må gå av med pensjon - vi har derfor 
sammenholdt hans tester med mer moderne (web-ba-
serte) måter å teste på. I tillegg ble de aktuelle kandi-
datene til slutt testet i simulator.  

Og disse er virkelig friskt blod til loskorpset vårt. 
Even er yngst, bare 31 år! Flere nasjonaliteter er det 
også. Johan er svensk og Margrith er fra Sveits. Hun 
har ikke bare mange år som kaptein på ekspedisjon-
scruise bak seg – hun er også helikopterpilot. Ja, for 
selv om de er både nyansatte og unge, er de langt i 
fra uerfarne. Dette er sjøfolk av ypperste klasse. Silt 
ut fra en bunke som talte 375 søknader. De tar med 

seg erfaring fra Hurtigruta, Forsvaret (blant annet 
ubåt!), seismikk, cruise, små kystfartøy og store tank-
skip. Fra januar skal de ut langs kysten for å være vårt 
fremste sjøsikkerhetstiltak!  

Heder og ære 
Øvelse Trident Juncture var en styrkeprøve der 

Norge pusset støv av den sivile beredskapsplanen, 
samt øvd med allierte styrker på sjø, i luft og på land.  
For Kystverkets del ble dette en vellykket øvelse og 
lostjenesten blir i stor grad fremhevet som en svært 
viktig bidragsyter til at de allierte styrkene fikk nød-
vendig øvelsesutbytte. 

I tillegg til de ordinære losoppdragene som ble 
utført som seg hør og bør hadde vi loser, som med 
bakgrunn fra Sjøforsvaret bidro som Liaison om bord 
og i hovedkvarteret. Denne gangen hadde vi fire loser 
med under øvelsen.  Ole Andreas Vatle Dahl (New 
York), Knut Egil Dyngeland (Iwo Jima), Henning 
Andresen (Gunston Hall /Namsos) Esben Glad (Ex-
ercise control Namsos) og fra sjef FOH har jeg fått 
følgende melding:  

Jeg retter med dette en takk til Kystverket v/
Losdirektør Erik Blom for meget godt samarbeid 
med Kystverket gjennom deres LNO i FOH, samt 
at vi til enhver tid har ca ti loser i NCAGS reser-
veoffiser styrkestruktur, hovedsakelig er planlagt 
benyttet som LNOer på militære og sivile fartøy 
ihht planverket. 

Se også utdrag fra epost mottatt fra Iwo Jima og 
New York:

Lieutenant Commander Dyngeland proved 
to be an inextricably valuable asset to the ship, 
the staff and the success of the United States par-
ticipation in TRIDENT JUNCTURE 18.  His de-
tailed navigational knowledge and understanding 
of local waterways was indispensable to the ship 
during numerous sea and anchor details.  ………
He spent hours going over the chart with the ship 
Navigator and provided sage advice, which was 
passed to IWO JIMA deck officers.  During IWO 
JIMA’s sea and anchor details, he spent a great 
deal of time in the Pilot House working with the 
Pilot and navigation team.  Onboard the staff Knut 
provided superb advice….  The Admiral was ex-
tremely pleased with his efforts and the value he 
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added to the staff.  
I would strongly urge the same caliber of of-

ficer be assigned as an LNO in future exercises.  
Cdr Vatle-Dahl’s depth and breadth of knowl-

edge of operating within the Norwegian Fjords 
was critical to planning and executing an amphib-
ious operation in Alvund Fjord in support of the 
largest NATO exercise in more than 30 years. 

Ole was essential in the coordination with 
the Norwegian naval forces – a benchmark lia-
son, his knowledge, networking acumen, ability to 
discern solutions and his flawless language skills 
enabled unprecedented success across every phase 
of operations. 

Lostjenesten fra losformidler – los – liason og lo-
sodermenn gjorde her en fantastisk jobb som det er all 
grunn til å være stolt av. 

Kollisjonen i Hjeltefjorden var en hendelse 
Kongeriket Norge kunne vært foruten. Av hensyn 
til pågående etterforskning og undersøkelser ønsker 
jeg ikke å si så mye rundt forløp og årsak. Mangt og 
meget har vært skrevet om saken.  Det er imidlertid 
min klare oppfatning at losen har gjort det som gjøres 
kan for å unngå sammenstøt. 

Jeg oppfordrer imidlertid alle til å kjøpe juleut-
gaven av Vi Menn som har en god og balansert artik-
kel om losyrket. 

2019 
I 2017 arrangerte vi driftssamling for alle i lostje-

nesten.  Det var en unison tilbakemelding på at dette 
var noe en ønsket gjentatt med regelmessige mellom-
rom.  Dere skal alle ha fått innkalling til en av disse.  
Denne gangen lager vi tre like samlinger slik at trafik-
kavviklingen løper litt lettere.  Den vil bli lagt opp 
med et større faglig innhold enn sist, noe som også 

var noe av tilbakemeldingen vi fikk i 2017. Praktisk 
info kommer på mail innen utgangen av året. 

Lostjenestens største prosjekt for neste år vil være 
ISO/ISPO sertifisering.  Dette er noe jeg har hatt i tan-
kene lenge, men et arbeid vi ikke har hatt kapasitet til 
å starte opp før nå.  Tanken er at DnVGL skal serti-
fisere oss. Vi har gjennomført en «GAP» analyse og 
konklusjonen fra den er at vi har mye på plass for å bli 
sertifisert. Det gjenstår imidlertid ganske mye arbeid 
for å få struktur på alt og dersom det finnes loser der 
ute som har lyst til å bidra i dette arbeidet ber jeg dere 
om å melde deres interesse til Vibeke Rasmussen som 
har hovedansvaret for dette arbeidet. 

Vi vil også i 2019 foreta aspirantopptak.  Det blir 
ikke like omfattende som sist da vi nå har skaffet oss 
et godt grunnlag for å strømlinjeforme dette i årene 
som kommer. 

Pensjonister 
Avslutningsvis vil jeg få lov til å takke vår nye 

pensjonister for lang og tro tjeneste og håper dere alle 
får en flott pensjonstilværelse i årene som kommer. 

Takk til; 
Losformidler Terje Nilsen Kvitsøy  
Statslos Magne Mathisen Troms & Finnmark 
Statslos Ove AlfheimNordland 
Statslos Gunnar Jenssen.Nordland 
Statslos Arthur HolmenMøre & Trøndelag 
Statslos Arild Hagen (311218)Møre & Trøndelag 

Med ønske om God Jul og Godt Nytt År samt «fair 
wind and following seas» til dere som er på vakt i 
høytiden.

Erik F. Blom
losdirektør
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På tur ut Drøbaksundet: USS Iwo Jima på vei sørover Drøbaksundet. (foto: Geir Knardal)
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I året som har gått har Kystverket fått bryne seg 
meir på den nye kvardagen i tryggingspolitikken. 
Etter ein lengre periode der Forsvaret har blitt nyt-

ta i tunge oppdrag utanlands, er fokus no retta mot den 
tradisjonelle tryggingsrolla. Totalforsvaret er under 
gjenoppbygging, og rollene til offentlege og private 
aktørar blir definerte på ny. Regelverk og planverk 
blir utarbeidd, og system blir øva.  

Det mest synlege av dette for den operative loste-
nesta har nok vore losingane av RORO-skip med ma-
teriell til NATO-øvinga Trident Juncture, men losar 
har og vore om bord på allierte krigsskip både i plan-
leggingsfasen og under sjølve øvinga. Det har vore 
om lag 15 sivile skip i charter for dei ulike deltakar-
landa, og eitt av skipa får om lag 25 anløp i Noreg. 
Kystverket har fått svært gode tilbakemeldingar både 
frå Forsvaret og frå NATO-hovudkvarteret i Napoli 
for sin innsats, og dette skal losane som har vore med 
ha ein stor del av æra for. Den lokale kunnskapen og 
serviceviljen vert sett stor pris på, og vi må nok rekne 
med ei tett involvering også under øvingar framover.  

Ei arbeidsgruppe med representantar frå Kystver-
ket, Forsvarsdepartementet og Forsvaret har arbeidd 
med reviderte forskrifter for krigslos- og krigsnav-
igasjonstenesta i år. Gruppa ga si tilråding til Sam-

ferdsledepartementet i haust, og vi reknar med at ny 
forskrift vil bli sendt på høyring til våren. Forskrifta 
vil gi rammene for korleis lostenesta skal organiserast 
i krise og krig, og det vil bli behov for å lage oppdat-
erte prosedyrar for dette vidare. 

Klingande mynt 
Norsk Losforbund har i fleire år spurt etter meir 

kontroll med at farledsbevis vert brukt i samsvar med 
reglane i lospliktforskrifta. Det er derfor gledeleg å 
kunne skrive her at vi i stor grad kan kvittere ut dette 
punktet. I 2017 vart kontroll sterkt prioritert i Senter 
for los og VTS, noko vi varsla i Forbundsnytt i fjor. 
Vi har også innført automatiske kontrollar, basert på 
data frå AIS og SafeSeaNet. Dette har hatt god effekt 
og talet på saker med mistanke om ulovleg seglas har 
gått kraftig ned.  

Men nokon av dei større sakene har vore tidkrev-
jande og vi har brukt mykje ressursar på å følge opp 
desse også i 2018.  Særleg to saker skil seg ut i så 
måte, der såkalla ekspedisjonscruise-fartøy segla med 
norske farledsbevisinnehavarar innaskjers nordover 
langs kysten på vestlandet. Sakene var like ved at dei 
norske navigatørane hadde kontrakt med reiarlaga og 
var mønstra på skipa. Vi meinte likevel at dette var 

Sjøsikkerhetsdirektøren
Arve Dimmen, sjøsikkerhetsdirektør (foto: Flickr Kystverket)
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proforma og at desse navigatørane ikkje var å regne 
som «fartøyets faste navigatører», slik loslova krev. 
Vidare meinte vi at begge fartøya hadde ein reell 
skipsførar som ikkje hadde farledsbevis. I eine tilfel-
let mønstra som «staff captain» og i andre tilfellet var 
det uklart, men kunne synes som det var mønstra ein 
«captain» og ein «master». Desse sakene har vi sett 
på som prinsipielt viktige og vi har ønskt å statuere 
eksempel. I begge sakene brukte vi Kystvakta som 
borda fartøya, snakka med skipsførar og kontrollerte 
alle relevante papir, mellom anna skipsdagbok, kon-
traktar og mannskapslister. Med bakgrunn i dette og 
all den informasjonen vi har gjennom AIS og meld-
esystemet SafeSeaNet meinte vi å ha «ei god sak». 
Farledsbevisinnehavarane fekk farledsbevisa sine in-
ndregne for ei lengre periode. Men i tillegg ønskte vi 
å straffe reiarlaga i desse sakene. Derfor varsla vi dei 
om bøter (såkalla overtredelsesgebyr) for brot på lo-
splikta. I eine saka tok reiarlaget ansvar for tilhøva da 
vi konfronterte dei, mens det i andre saka vart kopla 
på advokat. Vi tok oss tid til å «lære opp» advokaten 
i reglane og det heile enda med at ingen av vedta-
ka våre blei klaga på. Ikkje at vi var bekymra, då vi 
skulle argumentert godt for oss også i ein klage til 
Samferdselsdepartementet. Men det sparte oss for tid 
og arbeid. Resultatet er vi godt nøgd med. To over-
tredelsesgebyr på 400.000,- og 470.000,-. Sommaren 
2018 har vi ikkje oppdaga eller fått melding om li-
knande saker. Det kan vere at meldinga har blitt høyrt 
i næringa. 

Klatretest 
1. januar 2018 blir ordninga med helsekrav til los 

og losaspirantar oppdatert gjennom ei ny forskrift om 
helseundersøking av losar og losaspirantar. Det er på 
høg tid.  Gjeldande forskrift er frå 1974 og helsekra-
va som sjømannslegane må halde seg til i dag står 
i ein instruks frå 1982. Og mykje har skjedd innan 
legevitskapen. Ikkje minst er det mange fleire tilstan-
dar som kan behandlast i dag. Ved revisjonen er det 
tatt utgangspunkt i helsekrava for sjøfolk med bru-
vaktfunksjon, men tilpassa for los der det er naudsynt. 
Krava til sjøfolk bygger på internasjonale reglar og 
standardar utarbeidd av IMO, ILO og WHO. Som 
rådgivarar i prosessen med revisjon har vi brukt det 
beste kompetansemiljøet i Noreg, nemleg legane 
ved Norsk senter for maritim- og dykkemedisin ved 
Haukeland universitetssjukehus. 

Prosessen med å utstede helseerklæring og eventu-

elt udyktigheitserklæring er gjort så lik som mogleg 
ordninga for sjøfolk. Dette for å gjere det lettare for 
sjømannslegane, men også slik at losar lett kan får 
helseerklæring etter begge ordningane samstundes, 
om dei ønsker det. 

Dei største endringane er at det ikkje lenger er 
naudsynt med helseerklæring kvart år etter fylte 50 
år. No er det berre dersom legen finn det naudsynt at 
helseerklæringa gjeld for mindre enn 2 år. Vidare er 
krav til syn endra til å vere likt som for sjøfolk med 
bruvaktfunksjon, og kravet er ikkje lenger forskjellig 
for losaspirantar og losar over eller under 40 år. 

Og ikkje minst så vil no også losar vere omfatta 
av krav til fysisk funksjonsevne. Det er berre når det 
er indikasjon for det, på grunn av ein eller anna me-
disinsk tilstand, at sjømannslegen vil teste funksjon-
sevna. Men det vert eit krav om at losar gjennomfører 
ein såkalla klatretest kvart femte år, gjerne som del av 
eit sikkerheitskurs. Testen skal simulere det å klatre 
ein leider på 8 meter. Vi meiner det er viktig å innføre 
fysiske funksjonskrav, sidan bordingsoperasjonen er 
den mest risikable delen av jobben. 

Med den nye forskrifta vil vi få på plass eit op-
pdatert og moderne regelverk som skal sikre at losar 
har helse til å arbeide som los og ikkje har sjukdom 
som kan bli verre av å arbeide som los eller som kan 
påverke tryggleiken til andre involvert i losoperas-
jonen.  

Ulykker og uønskte hendingar 
Kystverket undersøker rutinemessig ulykker og 

uønskte hendingar med fartøy der det har vore los 
om bord eller ved seglas med farledsbevis. Hovud-
formålet med dette arbeidet er å identifisere erfaring-
spunkt som kan bidra til læring og å hindre at liknande 
episodar gjentek seg. Situasjonar som har eller kan 
medføre akutt forureining skal og rapporterast. Vi 
legg lista for rapportering lik den Sjøfartsdirektoratet 
opererer med.  

For å finne dei riktige tiltaka er det viktig å anal-
ysere årsakssamanhengen, identifisere brot på bar-
rierar, kva for menneskelege faktorar som har vore 
relevante, og eventuelle teknologiske og organisa-
toriske forhold. Desse forholda blir vurdert både kvar 
for seg og i samanheng. Det har no begynt å bli ei 
samling slike rapportar. I løpet av 2019 planlegg vi 
å sjå på datagrunnlaget bak rapportane for å system-
atisere datamaterialet frå alle uønskte hendingane vi 
har analysert. Resultatet av dette kan gi oss ei betre 
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forståing av kva tiltak vi kan sette inn i Kystverket og 
kva som eventuelt kan formidlast til næringa og andre 
myndigheiter.  

Etter fleire år utan alvorlege hendingar vart vi bru-
talt vekt av kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad 
og tankskipet Sola TS natt til 8. november. Trass store 
materielle skader veit vi at skadepotensiale i ein slik 
kollisjon er mykje større, og vi kan prise oss lukkele-
ge over at ingen menneskeliv gjekk tapt. Etter å ha 
avklart situasjonen og gjort dei naudsynte tiltaka for 
igangsetting av oljevern, er Kystverkets første pri-
oritet å ivareta involvert personell, og dette oppfattar 
eg har blitt gjort på ein god måte. 

Hovudfokuset til media har naturleg nok blitt ret-
ta mot Sjøforsvaret, men det har vore ein storm av 
spørsmål og innsynskrav også til Kystverket. Dette 
har blitt handtert ved at vi har hatt fokus på å vere så 
opne som mogeleg, men samstundes verna enkeltper-
sonar og den informasjonen som Politiet har kverr-
sett. Dette siste har gjort det vanskeleg å kommentere 

sjølve handlingsforløpet, og her er det fint å kunne 
konstatere at Kystverkets tilsette har vore lojale mot 
dette – det har ikkje mangla på andre «ekspertar» som 
kommenterer!

Denne hendinga blir granska av ikkje mindre enn 
fire ulike einingar; Statens havarikommisjon, Forsva-
rets havarikommisjon, Politiet og Kystverket sine in-
terne grupper. Desse har til dels ulik arbeidsmetodikk 
og vinkling i sitt arbeid, men likevel eit felles mål: At 
slike ulukker ikkje skal kunne skje igjen. For å oppnå 
dette må ein «snu på kvar ein stein» for å identifisere 
erfaringspunkt som kan gi grunnlag for forbetringar, 
enten innan eigen eining eller i samspelet med andre 
involverte aktørar. Og vi skal gjere det vi kan for å 
bidra til dette. 

Med ynskje om ei god Jul og eit fredfullt nyttår, 

Arve Dimmen
sjøsikkerhetsdirektør



17

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

Rapport fra kysten rundt
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I Troms og Finnmark begynte også 2018 med for-
holdsvis lite lospliktig trafikk betjent av loser.  I 
løpet av siste halvdel av året har den trafikken tatt 

seg opp.  Heller ikke i år har det vært så mange losop-
pdrag pga. uvær, tendensen med uvær fra mer sydlige 
retninger og lenger uten for kysten forsetter.   

Trafikken i Tromsø har holdt seg stabil.  Cruise-
trafikken er etter hvert en blitt helårig, der første turen 
var i begynnelsen av februar og siste blir i forbindelse 
med jul og nyttår.  Distinksjonene for vintercruise i 
Troms og Finnmark er hovedsakelig Tromsø og Alta.  
På sommeren er det Honningsvåg som fortsatt er ste-
det alle må til, men det er en økning på både Tromsø 
og Svalbard.  Nytt av året er etterspørselen etter loser 
med polarkodekurs.  Kystverket sendte alle Svalbard-
losene på polarkodekurs for å kunne gi den tjenesten 
til rederiene som ønsket det.  Her ser en at det også 
er navigatører fra andre nasjonaliteter som selger den 
tjenesten til rederiene.  Ut på høstparten kom nyheten 
om at Yamal LNG, ett datterselskap av Novatek, 
sammen med Tschudi Artctic Transit skal begynne 
å laste om LNG ved Honningsvåg.  Første STS om-
lastingen av LNG startet 20. november.  Foreløpig er 
planen at omlastingen skal foregå frem til juni 2019, 
alt etter hvordan isforholdene ved Yamal er.  Tilla-
telsen er på 140 omlastinger som blir gjort fra isklas-

sifiserte ARC7 klasse LNG-tankere til konvensjonelle 
LNG-tankere.  Det er planen at det skal foregå opp 
til tre omlastinger samtidig ved bruk av STS lokas-
jonene på Sarnesfjorden og Kåfjorden.  I forbindelse 
med denne omlastingen er alle losene som er sjekket 
ut på STS og Melkøya sendt til Newcastle for simula-
torkurs på ARC7 klassen.    

For tiden er vi kun 22 aktive loser i Troms og Fin-
nmark.  Magne Mathisen har gått av med pensjon i 
høst, to har fått overflytting til Lødingen og Narvik.   
En har returnert til tidligere arbeidsgiver i en ny still-
ing og har i den forbindelse fått ett års permisjon.   En 
har fått fast ansettelse på Breivik VTS etter å vært i 
ett vikariat i ett år der, mens han hadde permisjon fra 
Troms og Finnmark.   Troms og Finnmark fikk tre 
aspirater ved opptaket i år, disse er nettopp begynt og 
er for tiden er i Ålesund på aspirantkurs. 

I høst ble det også foretatt en endring på hvor 
mange loser det skal være ansatt på hver stasjon i 
Troms og Finnmark.  Det er spesielt i Honningsvåg 
og Kirkenes, men også til dels i Hammerfest har vært 
en markert nedgang i trafikkmengden.  Noe av den 
nedgangen må nok tilskrives klimaet mellom vesten 
og Russland, i tillegg er det mange skip som benytter 
seg av farledsbevisordningen og at det fortiden er lit-
en leite- og utbyggingsaktivitet i oljeindustrien. Etter 

Troms og Finnmark
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omrokeringen av loser i losoldermannskapet er be-
manningen i Tromsø 11, Hammerfest 5, Honningsvåg 
3 og Kirkenes 3.  Hvor aspirantene skal bli stasjonert 
er ikke avgjort enda.  For å utnytte los kapasiteten 
mest mulig har vaktlistene i Troms og Finnmark 
blitt samkjørt slik at det til en hver tid skal være nok 
loser til å løse de forskjellige oppgavene i Losolde-
mannskapet, selv om det ved den enkelte stasjon ikke 
er nok loser.  På høsten samles LOM og tillitsvalgte 
i Tromsø for å gjøre siste finpuss på vaktlistene med 
mål å få en god samkjøring.  

Johan Casberg- og Askeladd- utbyggingen samt 
utsiktene for gjenåpning av Sydvaranger er de pros-
jektene som i nærmeste fremtid antagelig vil få mest 
å si økningen av lospliktige tonnasje i Troms og Fin-
nmark.  Selvsagt er det mulighet for både STS av 
både olje og gass fra Russland i tillegg til trafikken 
gjennom nordøst passasjen, men disse har større usik-
kerhetspotensialer der også politikk er innblandet. 

God jul og ett riktig godt nyttår fra Norsk Losforbund 
Troms og Finnmark
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Sandnessjøen
Sandnessjøen losstasjon består av 10 loser pr. okt. 

2018. 
En statslos er gått av med pensjon, Ove Alfheim 

pr 1. Okt. 
Føler at man er for få på tørn til enhver tid. Kursing 

i vaktperioder gjør ikke saken bedre, og man er av den 
oppfatning at for vår del gjør det det hele tjenesten 
mindre effektiv, samt fordyrende. 

Trafikken ved stasjonen er jevnt over stabil, med 
stor arbeidsmengde, med moderat til stort behov av 
hjelp fra de som er på fritørn. 

Merker en økning i farledsbevis seilas på ca.20 % 
siste år, men føler vel at skipsfarten er i økning (Øk-
ning på ca.13% siste år med lospliktig fartøy) slik at 
vi ikke merker noe til det. Altså «business as usual». 
En økning på vel 2% losinger siste år. Trafikken på 
Mosjøen har økt, samt at industristedene Mo i Rana 
og Glomfjord, som er vårt kjerneområde, går godt. 

Søkte om aspiranter for oppstart i 2018, men ble 
ikke godkjent. Håper på nytt i 2019, da tiden er over-
moden for å demme opp for fremtidig naturlig av-
gang. 

Merker også føringer fra arbeidsgiver om spissing 
av vaktlister i cruisesesongen, samt maks 3 uker sam-
menhengende ferie i samme periode. Tror man tør 

påstå at dette fort kan virke mot sin hensikt. Ved å gå 
lengre perioder i sesongen, samt forkortet ferie med 
familie trenger i nødvendigvis stimulere til ekstrainn-
sats. Motivasjonen vil nok av naturlige årsaker vært 
noe større om man fordeler arbeidsbyrden jevnt over 
året. 

Ved Mosjøen har jobbet en lengre periode med å 
prøve å formalisere taubåt-bruk. Det har i lang tid vært 
en formalisert anbefaling, men har slitt noe med en 
serie containerfartøy som går i linjefart på havna. De 
har egenskaper som fordrer taubåter for sikkert anløp, 
men kapteiner er under stort press fra reder, selv om 
de i de fleste tilfeller bestiller til slutt. Dette vet man 
ikke før man er ombord og underveis til havn. 

Narvik  
Ved Narvik losstasjon så har vi opplevd en jevn 

god trafikk hele 2018.  
Hovedtyngden av trafikk er som vanlig bulkskip 

som laster jernmalm. Også cruisetrafikken tar seg opp 
og Narvik Havn vil bygge ny cruiseterminal. Oppstart 
på den vil bli så tidlig som praktisk mulig.  

Når det gjelder LKAB, så produserer de jernmalm 
for fullt og skiper ut mesteparten over deres anlegg i 
Narvik. Vi snakker om ca.18 million tonn i året. 

LKAB har fortsatt kun en kai i drift, og det er kai 

Nordland
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5. Ved kai 7 har det ikke vært trafikk på lang tid og det 
pga. at de startet jobben med å forlenge kaien med en 
ekstra dykdalb. Denne jobben skal være ferdig rundt 
Juletider. 

Kaunis Iron har startet opp virksomhet i de tidlige-
re Northland gruvene, og skiper også ut malmen fra 
Narvik. Nå i oppstarten er det jo relativt små kvantum, 
men vi kan vel vente oss en økning i årene fremover.  

Ellers brukes losene fra Narvik rundt omkring ved 
behov. Kanskje mest i Lofoten og Vesterålen, men 
også på lengre turer på cruisebåter. Noe vi kanskje vil 
merke mer av siden Lødingen losstasjon har fått færre 
loser i det siste året. 

Vi forsøker også å ha jevnlige stasjonsmøter der vi 
diskuterer aktuelle saker. Vi har også hatt møter med 
mannskap på B&B sine taubåter, der vi har hatt spesi-
elt fokus på redningsøvelser og MOB. Disse møtene 
føler både losene og taubåtmannskapet har vært vel-
dig nyttig. 

Gunnar Jenssen gikk av med pensjon nå i høst. 
Han har vært en god kollega som vil bli savnet og vi 
ønsker han lykke til i pensjonisttilværelsen.  

Samtidig har vi vært heldige og fått Bjørn-Roger 
Adolfsen som ny kollega ved Narvik Losstasjon. Han 
kommer fra Tromsø losstasjon og vi ønsker han hjer-
telig velkommen. 

Så vidt meg bekjent så er arbeidsmiljøet ved Nar-
vik losstasjon godt. 

Lødingen
Lødingen stasjon har i dag 15 loser. Siste tilskudd 

som kom i høst, er John Sigurd Torvik fra Harstad. 
Han har vært los i Troms og Finnmark ved Hammer-
fest stasjon. 

Trafikken i Lødingen er økende. Spesielt har vi øk-
ning i trafikk på sommeren. Vi har store utfordringer 
med store avstander og til dels dårlig offentlig kom-
munikasjon. Det kan by på utfordringer. 

Lødingen har også i år, som tidligere år, supplert 
noe ved andre stasjoner i Nordland ved behov. 

Sommercruise sesongen har vært travel med mye 
overtid. Langt flere båter seiler leden langs kysten, 
noe som krever mye ressurser.  

Bodø
6 loser er stasjonert ved Bodø Losstasjon.  
I 2018 har stasjonen i store deler av året vært be-

tjent av 5 loser og siden august har det kun vært 4 
loser operativt. Dette skyldes langtidssykdom og at 1 
los gikk ut i permisjon fra 1. oktober grunnet inntre-
den i Stortinget. 

Området som stasjonen opererer i er strekningen 
Lødingen – Rørvik samt innersiden av Lofoten. 

Noen av losene opererer også i større utstrekning i 
cruisesesongen. 

Trafikken ved stasjonen har ligget på det normale, 
men det er vel grunn til å tro at vi vil komme til å 
merke i tiden fremover at det blir flere fartøyer i vårt 
område på farledsbevis. 

I sommersesongen opplevde losene ved stasjonen 
at de til stadighet ble oppringt om overtid og dette har 
vært situasjonen utover høsten også grunnet det over-
nevnte rundt bemanning.  

Overtid i høysesongen må løses på en annen måte 
en «spotmarkedet», de fleste ønsker å bidra til at tra-
fikkavviklingen skal gå rundt hele året men forutsig-
barhet i når du kan og vil bidra er viktig.



22

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

Losinger i MidtNorge har samlet gått litt ned i 
forhold til året før, men Trondheim har hatt en 
oppgang. Lospliktige seilaser økt mye, men 

seilaser på farledsbevis har tatt økningen og vel så det. 
Andelen av lospliktige seilaser som går på farleds-
bevis har økt hvert år og er nå passert 70%. Vi antar at 
forholdet mellom losinger og seilaser på farledsbevis 
nå vil stabilisere seg. Ser en på hele landet er andelen 
65%, kommer de etter? 

Trafikken har en topp om sommeren hvor det er 
mye cruise, spesielt i Ålesund. Det er allerede kom-
met signaler på økning i cruisetrafikken neste år på 
de fleste havner i MidtNorge. I Ålesund kan det være 
perioder om høsten/vinteren hvor det er rolig, men det 
kan svinge mye i forhold til været, dårlig vær gir mye 
trafikk (kystlosing). I Kristiansund og Trondheim er 
det mer jevn trafikk hele året, men også der kan det 
være økt aktivitet i forbindelse med dårlig vær. 

I september gikk 1 los av med pensjon, og 1 går av 
ved utgangen av året. 1 los har vært langtidssykmeldt 
og det er lite sannsynlig at han kommer tilbake som 
los. Det har vært 2 interne overflyttinger av loser fra 
Kristiansund, 1 til Ålesund og 1 til Trondheim. Det 
er ytterligere planlagt 1 overflytting Kristiansund til 
Trondheim vår 2019. Nå før jul er det begynt 2 losas-
piranter ved Kristiansund Los, vi ønsker de velkom-

men. Totalt antall loser vil bli redusert med 1 og vi vil 
i 2019 være 45 såfremt de 2 losaspirantene fullfører 
opplæring og består loseksamen. 

MidtNorge lå noe etter med kurs ved inngangen til 
året, men i løpet av året har mange vært på kurs og vi 
skal nå være à jour. 

Kristiansund har fått ny losbåt Los133, en Kewatec 
1820, og Los124 har blitt stasjonert i Ålesund. På Fil-
lan er det Redningsselskapet som har losbåt tjenesten. 

Fra Midt-Norge ønsker vi alle kollegaer God Jul og 
Godt Nyttår!!! 

Kristiansund
Kristiansund har vært ganske begivenhetsløs på 

det siste året. 
Alt har gått etter vaktplan og vante rutiner uten de 

store overraskelser. 
Men vi har gjort et stykke dugnads arbeid på Grip, 

dette for å bevare den gamle los vakt hytta der ute.
Jobben er fortsatt ikke helt ferdig men det begynner 
å ta form.Hytten er fått ny kledning og nytt tak og er 
tenkt brukt som velferds hytte for los stasjon.Har også 
vasket litt og skvettet på 1 liter med maling.  

Stor takk til alle som har vært involvert i prosjektet 
på en eller annen måte. 

Midt- Norge
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Trondheim 
I Trondheim er trafikken på et ganske høyt nivå i 

forhold til fjoråret. I tillegg har det vært mye å gjøre 
i forbindelse med militærøvelsen. Vi hadde 16 ma-
rinefartøy til kai i Trondheim samtidig i tillegg til 
sivil trafikk. Trondheim havn samlet representanter 
fra Agenter, Kystverket, fortøyning og militære til en 
stab på deres kontorer. Det var en løsning som var bra 
for alle involverte, og denne løsningen blir nok brukt 

i fremtiden også. På Verdal er det vel avklart hvordan 
ny kai skal finansieres og de begynner vel med den 
snart håper vi. Planen er å ta i mot 40-600000 t skip 
for kalklasting, noe som vil tilsi enda mer økning av 
trafikken. Ellers i området er trafikken jevn med Vals-
neset, Trondheim, Orkanger, Follafoss og Verdal som 
de travleste.

Øvre venstre: Losvakthytta på Grip. Den spede begynnelse.
Øvre høyre: Før vasking.
Midtre venstre: Etter rydding og en liter maling.
Midtre høyre: Resultatet.
Nedre høyre: Solid håndverk. Brukt på 30mm lekt.
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Styrets beretning 2018
Siste 12 månader har vært prega av Særavtale for-

handlingar og Losbåt problematikken rundt Kewatec 
1580 båtane. AFU fekk til slutt til ei bra Særavtale et-
ter forholda. Kystverket har den siste tida pressa alle 
andre i Kystverket til og godta dårlegare avtaler enn 
det dei har hatt tidligare, då spesielt med tanke på Los 
formidlarane og Kystverket Rederi.

Vi har hatt 4 møter på los kontoret i Bergen siste 12 
månader. Der har ikkje vert noen store saker av bety-
ding dette året. Det viktigaste for losane på Vestlandet 
dette året var at vi fikk ein ny Leder Losformidling, 
som dokk sikkert veitt heiter han Hallvard Heimland. 
Arbeidet opp imot han har gitt eit godt resultat. Noko 
av det første vi gjorde var og syte for at han fekk inn-
syn i vår driftsplan. I saman med Los Oldermann Dju-
pevåg fekk vi overbevisst han at dette var den riktige 
måten og formidle på.

 Denne planen blei utarbeida av loser ifrå alle 4 sta-
sjonane. Og dette forklarte i detalj korleis man skulle 
formidle oppdraga i vårt losoldermannskap. Gruppa 
som arbeida i si tid med denne på planen var som føl-
gjer, Florø Hallvard Nygård, Bergen Terje Sudman/
Are Aksnes og Viksø Anders Melingen og Terje Mjøl-
svik for Fedje. I denne gruppa var også Losoldermann 
Djupevåg og Losformidler formann Hans Rasmus Ol-

sen-Sund. Dette er eit styrings dokument utarbeida og 
godkjent av losane på Vestlandet.

Vi har i 2018 hatt oppgang i trafikken på vestlan-
det, og den har glidd utan store forseinkingar.  Ein del 
store og tidkrevjande oppdrag har tatt store ressursar. 

Florø
Driften av Florø los stasjon forløper i all hovedsak 

som forventet. 
Ny losskøyte ”Kvannhovden” satt i drift i mars, 

så langt ser det ut til og fungerer etter intensjonene.  
(Påmontert skvettlister i høst, med god forbedring i 
sjøsprøyt ved bording/kvitting).

Det er i 2018 innført ”Opplæringsplan for loser til-
knyttet Florø losstasjon” i KS-systemet. 

Det er utfordringer med fortøyning, taubåter, og 
fortøyningsbåter ved Bremanger Quarry på Dyrstad. 
Losoldermannen har innkalt partene til møter ila høs-
ten 2018 for å prøve å finne sikrere/bedre forhold ved-
rørende ankomst/avgang Dyrstad. 

Antall los søkende fartøy til/fra Florø er stabilt, og 
ligger rundt 1200/år. 

Slik tillitsmannen oppfatter det vil 2 loser fra sta-
sjonen overflyttes til Bergen losstasjon ila forsomme-
ren 2019. Og 3 nyansatte loser ansettes ved stasjonen 
etter endt 1. deleksamen. 

Vestlandet



25

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

Ut over ovenfor nevnte er det generelt å få sak inn-
meldt fra losene i Florø, til steds tillitsvalgt. 

Fedje
Året  2018 har så langt vært preget av høy aktivi-

tet ,kanskje litt spesielt ser man på at den generelle 
trafikken er nedadgående. Dog er inntektene oppad-
gående og her ligger mye av forklaringen. Spesielt 
rørleggings arbeidet på Johan Sverdrup rørledningen 
i Fensfjorden, mye steindumpings arbeid samt en del 
rigg aktivitet har beslaglagt mye personell.

Videre er vi spent på utviklingen på rigg siden, det 
er allerede annonsert at 1 rigg til  i Skipavika skal 
hugges.

Når det gjelder sommer og cruise sesongen må det 
fremdeles holdes ett visst press opp mot formidling 
for å sikre at alle holder seg oppseilt på cruise fjorde-
ne. Men det viser seg også at det er nødvendig å min-
ne formidling på viktigheten av å holde oss oppseilt 
i sertifikat området, for eksempel Hardanger fjorden, 
ellers i året også. 

Helikopter operasjonene må vel kunne sies å fun-
gere tilfredsstillende etter hvert, samme med tilbrin-
ger tjenesten på sjø. Arbeidet med å plassere Fedje 
losstasjon på fastlandet er så smått begynt og det er 
gjort fremstøt med tanke på å få plassert en helikopter 
landings plass på Mongstad. Vi håper at dette lar seg 
gjennomføre.

Når det gjelder fremtids utsiktene føler vi at desse 
er rimelig lyse,spesielt med tanke på forventet trafikk 
økning i forbindelse med Johan Sverdrup feltet som 
nå er ca ett år unna oppstart. Videre er det signalisert 
at det blir innført bruk av El-bil på stasjonen rundt 
årsskiftet, spent på løsningen som blir her.

Vi er også spente på bemanning fremover da flere 
av losene nærmer seg pensjonsalder etter hvert og at 
dette sammenfaller med forventet trafikkøkning.

Bergen
Verv ved stasjonen:
Tillitsvalgt   Are Aksnes
Vara tillitsvalgt Karl Andreas Njåstad
Verneombud  Kjetil Magnussen
MTK   Torbjørn Vinnes

Stasjonen er bemannet med 13 loser hvorav 1 en 
er i permisjon.

Antall loser ved Bergen har gått en del ned de siste 

årene, men det ser omsider ut til at det kommer nye 
loser inn i rekkene når to stk flyttes fra Florø til Ber-
gen. 

Bergen losstasjonen er preget tildelts store ses-
ongmessige variasjoner i trafikken, med stor Cruise 
trafikk i sommerhalvåret. Bergen er Norges desidert 
største cruisehavn og blant de 50 største på verdens-
basis. Cruisetrafikken ser ut til å øke igjen etter en 
nedgang etter finanskrisen. Det blir spennende og se 
hvordan utviklingen blir etter at Bergen Kommune 
besluttet å sette tak på maks tre cruiseskip og 8000 
passasjerer, for at dette skal kunne gjennomføres må 
havneloven endres. (Dette ligger inne i forslag til ny 
havne og farvannslov).

Eikefet som driver med utskipning av stein og pro-
duksjon av asfalt er en travel havn for Bergen. Det 
kom for noen år siden nye eiere av anlegget i Eikefet 
og det har til dels hvert store variasjoner i trafikken på 
Eikefet, mye på grunn av mye vedlikehold på gam-
melt materiell og utstyr. 

Nordhordland Næringspark fortsetter med sin 
planlagte utbygging. Foreløpig er det stort sett utskip-
ing av stein i forbindelse med utbyggingen og en del 
tømmer som blir lastet på Eidsnes. Ferdig utbygget er 
det planlagt et havneområde på ca 200 mål med 380 
meter dypvannskai og ca 300 mål næringsareal langs 
E39.

Ellers er det økende aktivitet i på CCB, den gamle 
flytedokken fra Laksevåg pusset opp og tatt i bruk, 
ved Hanøytangen og Horsøy er det også økende ak-
tivitet.

Helikoptertillitsvalgt
Det har vore eit forholdsvis stabilt år for drift med 

helikoptertenesta. Nokre utfordringar har det vore, 
men det vil det nok altid vera. 

Det var ein del støy med den nye slynga for eit års 
tid sidan. Nokre avvik vart skrive og desse vart tatt 
opp og resulterte i ei ”helikoptersamling” på Flesland 
i april 2018.

Då kunne alle som ville få prøva heisslynga og gå i 
gjennom rutiner dersom ein følte seg ubekvem.

I tillegg var sitjeselen demonstrert og mulig å få 
prøvd. Det ser ikkje ut til at denne vert bytta ut med 
slynga så vidt eg veit. Kravet var at då må alle bruka 
sitjesele. Holger Pettersen i Hammerfest som har testa 
denne mest erfarer at ein går på baken i ca 10% av 
landingane ein har på dekk. 

Det synest som om Airlift har fått god rutine på 
bording. Men det kan nok vera litt avvheng av kven 
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som er flygar og heisførar i det enkelte tilfelle. Men 
generelt oppfattar me vel  tenesta som god.

I januar når flygarar og heisførarar i Airlift hadde 
såkalla fagsamling,  var eg og informerte litt om he-
likopteroperasjonar sett frå losen si side. Dette med 
bølgeforhold, typer skip, og alle relevante forhold 
rundt bording/kvitting. Dette vart godt motatt, og vert 
mest sansynleg repetert i 2019. Dette var eit punkt i 
kontrakt mellom Kystverket og Airlift.

Den første ulukka med AW 169 sidan den kom i 
operativ drift skjedde i England nylig. Relevante op-
plysningar om den vert sent ut frå Kystverket Lostje-
nesten og Airlift, med støtte frå produsent.

Kva som vert resultatet av dette anar ikkje eg. Men 
det at desse helikoptera er utstyrt med flightrecorder 
og taleregisrator gjer nok at ein mykje lettare kan fin-
na den direkte årsaka til havariet. Flightrecorder og 
taleregistrator er ein av dei punkt som er heilt nytt på 
denne typen helikopter. Det er pr den 12 nov ikkje nye 
opplysningar om årsaka til ulukka etter det eg har fått 
tilbakemelding om.

Det kjem inn for få avvik i forhold til antall op-
erasjonar med helikopter. Etter det helikoptergruppa 
erfarer og ledelsen spesielt er terskelen for å skriva 
avvik for stor. Det er nyttig å tenkja at det er den ein-
aste måten ledelsen både i lostenesta og Airlift får til-
bakemelding frå oss som bruker tenesta.

MTK Vestlandet
MTK medlemmer: 
D.Fjeldstad   - Viksøy
H.Nygård   -  Florø
O.Moen  -  Fedje
T.Vinnes  -  Bergen

Her er noen av sakene MTK har vært involvert i, i 
løpet av året.

Cruise trafikken / Cruise havner
MTK har svart på sporadiske spørsmål angående 

cruise trafikken i Bergen, Olden og Flåm.

Bergen
Før sesongen var det flere møte med Bergen havn. 

Intensjonen med møtene var å informere Bergen havn 
om utfordringene det er med vind på Skolten og Bon-
telabo. Vi viste til flere nesten ulykker som har vært 
med kaiene, og da spesielt de dagene med sterk vind 
fra nord om ettermiddagen.

Losvesenet (MTK, LOM og formenn) foreslo at 

Bergen havn burde ha taubåter med tilstrekkelig BP 
tilgjengelig i havnen.

Bergen havn sa at de ikke hadde avtale med noen 
taubåtselskap, de sa og at det var skipets kaptein som 
var ansvarlig for å bestille taubåt assistanse dersom 
det var nødvendig.

Enden på møte var at Bergen havn skulle inngå en 
avtale med «storm» om å lage en detaljert værmeld-
ing «time for time» for Skolten/Bontelabo. Værmel-
dingen skulle være for tre dager fremover. Hensikten 
med dette var at cruise skipene skulle få tilgang til 
denne værmeldingen, og med de grunnlaget kunne de 
se om det var behov for å bestille taubåt.

Værmeldingen som er lagt ut på Bergen havn sin 
hjemmeside er ikke i nærheten av så detaljert som ble 
avtalt på møte. 

Vi vil prøve å ta saken opp med Bergen havn før 
neste sesong.

Olden
MTK har svart på noen henvendelser fra Nord-

fjordhavn. 
Nordfjordhavn har nå begynt å bruke tenderbrygge 

i Loen på noen anløp. 
Tenderbrygga i Olden er flyttet fra cruise kaien og 

nærmere Olden sentrum, dette tiltaket har vi tatt opp 
med Olden havn i flere møter de siste årene. 

Flåm
Har ikke hatt formelt møte med Flåm havn. Men jeg 

har snakket med havnesjefen i Flåm, vi har foreslått 
at den fortøynings bøya som ligger på fjorden må/bør 
fjernes.

Utdyping av Fretheimsgrunnen er fremdeles inne i 
planverket, det er en del utfordringer med å få tiltaket 
godkjent. Grunnen er at det er store begrensninger 
med hva som er lov å gjøre i disse fjordene.

Farledsgjennomgang
MTK har vært med på noen møter med kystverket 

m/flere.
I møtene har vi gått gjennom farleden fra Ryvarden 

til Bergen og videre nordover til Florø. Kystverket har 
i etterkant av møtene laget en lang liste med mulige 
tiltak, både utdyping og ny merking.

Noen av tiltakene med høyest prioritet er: Ny rød 
blink på Florvågskjeret, utdyping i innseilingen til 
Bergen havn og ny HIB på Synstholmen.

På strekningen Bergen-Florø er det i tillegg til tilt-
akene i tabell 4 foreslått:
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- Florø området, nytt merke på Nærøyflua +   
 forbedret oppmerking inn til Florø base
- Flere nye merker i Førde fjorden

Seawalk i Nordfjordeid
MTK har vært involvert i noen møter. Etter vår 

mening er ikke det utlagte anlegget sikkert nok. An-
legget er fremdeles ikke godkjent av kystverket. 

Hoved problemet er at det ikke er tilstrekkelig av-
stand til en molo, samt at det vil være utfordrende ved 
avgang fra anlegget. Vi har blant annen foreslått at 
bøya akterut utrustes med «quick release hooks», på 
den måten slipper de å la alle trossene gå på en gang. 
På et tilsvarende anlegg i Sverige, har de en slik bøye. 
Der er det 4 fortøyningskroker som kan slippes en og 
en, og bøya er betydelig større.

Farledstiltak på strekningen Ryvarden - Bergen.

Farledstiltak på strekningen Bergen - Florø.

Slik er Seawalken i Nordfjordeid lagt ut.
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Verneombud Bergen og Viksøy losstasjoner
For  vernetjenesten har 2018 stort sett handlet om 

losbåt 129, det har vært holdt flere møter angående 
1620 serien og heldigvis ser det ut som  fornuften 
seiret  til slutt.

Vernetjenesten  ser frem til å få Los 118 i bruk på 
Viksøy.

Det er i skrivende stund vært utført vernerunde på 
Viksøy, Bergen står for tur i neste uke.

Tema som ble diskutert på Viksøy:
1. Alle loser skal bruke ny type redningsvest da 
det er kun disse som inngår i serviceprogram.
2. Ved Ubåt bording vil det bli en kombinasjon 
med  bruk av springer og Los 118 når det er behov for 
det.  
3. Videre plan for bygningsmassen på stasjonen: 
vedlikehold og oppgradering opp mot nybygg.

Det har vært et møte angående Arbeidsmil-

jøundersøkelsen i 2018, hvor det har vært jobbet med 
handlingsplan for: arbeidsmiljø, ledelse og opplæring. 

Dessverre har ikke vernetjenesten noe informasjon 
eller viten om hvordan det går med prosessen med å 
få losene underlagt Arbeidsmiljøloven.

Verneombud Fedje og Florø
For Vernetjenesten ved Fedje og Florø Losstasjon 

har det vært et rolig år i år.
Vi har begynt å jobbe med siste arbeidsmiljø un-

dersøkelse får å forbedre trivselen i losoldermannska-
pet etter hva loser mener kan bli bedre.

Losbåten i Florø har montert på sprutlister etter vi 
klaget på for mye overvann ved bordinger, dette skal 
BB gjøre og etter at dei har testet ut sprutlister på siste 
nybygg for å se hvilken type dei vil gå for.
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Svalbard: Øvre høyre: Monacobreen fra nord (foto: Ronald Rydningen). Øvre venstre: Artania til kai i Long-
yearbyen (foto: Ronald Rydningen). Nedre venstre: Prinsendam på vei ut Liefdefjorden med Monacobreen 
akterut (foto: Ronald Rydningen). Nedre høyre: Prinsendam ved Lillehøkbreen i Krossfjorden rett nord av 
Ny-Ålesund (foto: Ronald Rydningen).

Bilder fra kysten
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Året har vært preget av stor aktivitet uavhen-
gig av årstid. Det er en økning av los søkende 
trafikk på ca 3 % i forhold til 2017. Dette 

medfører også mye bruk av overtid på “spot”. 
Flere store spesialoppdrag som f.eks Johan Sver-

drup og flere rigg oppdrag har medført mye losingstid 
på Ølen, Haugesund og Stavanger. Cruisetrafikken er 
også økende både på Haugesund og Stavanger, og se-
songen begynner tidligere og slutter senere enn hva 
som har vært normalen. En forventer en videre økning 
i disse oppdragene for Rogaland fremover også. 

Som vanlig øker langlosing ved mye vær på kys-
ten. Da kommer fartøy inn på Skudefjorden for tran-
sitt innaskjærs nordover. 

Det er 30 loser ved Karmøy losstasjon og 15 ved 
Tananger. Det er tatt ut 12 senior uker i år, til neste 
forventes det å øke til over 20 uker. Hoved tyngden 
vil være på Karmøy. 2 loser går av med pensjon ved 
Karmøy neste år og vi får en ny aspirant i Rogaland. 
Det å klare å sette opp en fornuftig vaktliste i Ro-
galand med mange senioruker og avgang pga pensjon 
vil bli utfordrende fremover da vi vil ha et etterslep på 
for lite nye loser som ansettes. 

Over en tredjedel av lostyrken i Rogaland vil være 
over 60 år fra 2019. Da monner det lite med en aspi-
rant. 

Nytt vakthus i Bokn og i Tananger er positivt mot-
tatt blant losene. Fremdeles har vi loshuset i Kopervik 
som også benyttes hele året. Det er plassert el-biler i 
Bokn for primært å serve Kårstø. Dette fungerer etter 
intensjonen bra. 

Vi har gjennomført 2 møter med Losoldermann 
sammen med formenn, mtk og verneombud. 

Vi har hatt flere møter med ledelsen og BB 
vedrørende Los126 i Tananger. Etter flere runder ble 
vi presset til å ta båten i bruk igjen av direktøren. Det 
er satt vind og sjøbegrensinger på den og det er mon-
tert nye nødutganger. Vi i Tananger er ikke fornøyd 
med håndteringen av dette tilfellet med Los126. Flere 
avvik er sendt og svært få er lukket. 

Tilliten til ledelsens håndtering av losbåt-saken er 
svekket og det er bekreftet uten tvil at pengene også 
rår grunnen i Kystverket, HMS er kun noe en snakker 
om i fest taler. 

Saken vedrørende Los-126 vil bli tatt opp igjen 
ved vernerunde 4.desember. 

Felles stasjonsmøte mellom Karmøy og Tananger 
ble avholdt 22.nov med julemiddag. En svært positiv 
måte å treffe kollegaer på og sosialt for alle. Lom var 
også på dette møtet. 

Stemningen hos losene er positiv og da særlig etter 
at særavtalen ble ferdig forhandlet.

Rogaland
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Kristiansand
Det er for tiden 6 loser og en Losformann ved Kris-

tiansand Losstasjon, hvorav 3 av losene nå er passert 
60.  Med dagens trafikk bilde så ser det ut til å være en 
riktig bemanning, på tross av at det nå tas ut en del se-
nior uker som igjen utløser noe overtid. Det er tatt opp 
2 aspiranter i Sokndal for høst 2018, når de er uteksa-
minert i løpet av 2019 så nærmer enkelte loser i Kris-
tiansand seg pensjons alder og det er da mulig med 
intern overflytting i Skagerrak losoldermannskap. Det 
gode samarbeidet innad i losoldermannskapet sørger 
for et svært effektivt Loskorps som overlapper og 
hjelper ved trafikk topper på tvers av stasjonene.  

Trafikken er ganske stabil med en del svingninger 
i trafikken gjennom ukene og måndene. Det som er 
typisk for lostjenesten for stasjonen er at hver los har 
flere og korte losoppdrag gjennom døgnet/vaktperi-
oden og at oppdragene ofte blir tildelt sent i forhold 
til reisetid.  I tillegg betjener losene i Kristiansand to 
bordingsfelt hvor Redningsselskapet utfører tilbrin-
gertjenesten. Tidligere hadde vi en nedgang i 2016. 
Med en oppgang på ca 10-12 % siste årene er vi til-
bake på nivå med 2015. Selv om offshore industri 
selskapene ennå sliter så går hjørnesteins bedriftene 
godt. Cruise trafikken har hatt en nedgang i forhold 
til 2017. Man ser en økende interesse innen cruise-

bransjen for Sørlandet og hva det har å tilby. Dette 
vil kreve mer av Los korpset i årene som kommer, 
da fartøyene er relativt store for små Sørlandshavner. 
I Kristiansand er ny Cruise kai tatt i bruk i 2017 og 
den har fungert greit for cruisebåtene. Nedleggelse av 
den gamle Cruisekaien fører til utfordringer de dage-
ne det er flere Cruise anløp samme dag. Kristiansand 
havn har ønsket å bruke Kai 20 i container terminalen 
mer til Cruise anløp, denne kaien er ikke egnet for 
store fartøy på dager da solgangsbrisen gjør seg gjel-
dene som den ofte gjør på Sørlandet om sommeren. 
Et av rederiene som har benyttet Kristiansand havn 
ukentlig gjennom sommeren i mange år har tatt ut 
Kristiansand som destinasjon fra neste år. I 2018 har 
Costa Favolosa ved flere anledninger blitt liggende til 
ankers selv om de hadde informasjon om at de skulle 
til kai. Kaien som de fikk tilbud om er kai 20 i con-
tainerhavna, men kapteinene ønsker ikke å gå til den-
ne kaien da fartøyet er for stort til å ankomme denne 
kaien. Havnen har satt advokat på Kystverket og det 
er en prosess på gang her. Status på dette er vel at 
rederiene selv må gjennomføre simulatorøvelser for å 
vurdere om de ønsker å bruke kai 20 ved framtidige 
anløp. Erfaringen gjennom året viser klart at den nye 
cruisekaien ikke erstatter kapasiteten til Silokaien. Si-
lokaien ble terminert i forbindelse med boligbygging 

Skagerrak
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av Kanalbyen. Den nye cruisekaien er ofte for høy for 
mindre lastefartøyer og fendringen passer ikke for la-
vere fartøyer med åpen rekke. Resultatet av dette er at 
fartøyer har blitt lagt til ankers i stedet for å bli lagt til 
kai.  I tillegg har den nye cruisekaien begrensninger 
om last på kaien da det ikke er mulig å kjøre ut mo-
bilkran på kaien. Mange av cruisefartøyene sliter med 
høyden på kaien når de skal sette ut gangvei. Nytt av 
året er at havnen ar fått et stort landstrømanlegg som 
kan betjene cruisfartøyene som kommer til denne kai-
en. Dette er veldig positivt for Kristiansand havn. 

 Arendal havn jobber aktivt for økt Cruise trafikk 
og har søkt om utdyping av innseilingen for å få større 
fartøy inn gjennom Galtesund. På Eydehavn i Aren-
dal et stort område nå tilrettelagt for ny industri som 
er under bygging, bla ny kalkmølle/fabrikk som vil 
importere kalkstein i bulk for bearbeiding lokalt, den-
ne ferdig stilles iløpet av 4 kvartal 2018.  I Mandal er 
det bygget nytt havneanlegg i Strømsvika for eksport 
av bla tømmer, den ene kaien er i år brukt for utski-
ping av steinmassene som sprenges ut i forbindelse 
med utbyggingen.   

Tilbringer tjenesten har gått seg til etter overflyt-
tingen til BB, mye er på plass. Vi som jobber som 
loser sitter med en oppfatning av at vi har fått en min-
dre fleksibel tilbringertjeneste etter BB har overtatt 
tilbringertjenesten. Ofte er det vanskelig å bestille rett 
tidspunkt for losbåttjeneste ved utseiling fra Kristi-
ansand. Utseilingen er kort og tidspunkt for losbåt-
henting settes før los er om bord på fartøy som har 
avgang. Dersom avgang blir utsatt er det for sent å 
endre tidspunkt for henting. Det er vel flere ganger 
blitt stilt spørsmål om besparelse ved å sette ut til-
bringertjenesten. Gjennom året har det blitt benyttet 
forskjellige losbåter. Konklusjonen er at dagens los-
båt Los 113 er best å bruke. Dette var et resultat av 
at en representant fra BB var med verneombud ut i 
losbåt på oppdrag. Når det gjelder båt som Rednings-
selskapet har benyttet i Farsund kan det vel sies at bå-
ten ikke har noen losplattform og ikke er bygget som 
losbåt eller tiltenkt denne oppgaven. Det skal komme 
en annen båt i Farsund i nær framtid og vi får håpe at 
denne båten er bedre egnet til oppgaven som losbåt. 

Det er satt i gang en prosess om oppgradering av 
Kristiansand losstasjon.  

Det har i år ikke vært meldt skader på verken loser 
eller skip ved Kristiansand Losstasjon og det er meget 
gledelig. Dette skyldes et meget kompetent og enga-
sjert loskorps som engasjerer seg i den viktige jobben 
som losene har. 

Med dette vil Losene i Kristiansand ønske alle kol-
leger en god jul og et riktig godt nytt år.

Grenland
Personal 
Bemanningen i Grenland er fortsatt 17 loser. Re-

kruttering avhenger av naturlig avgang og trafikk-
utvikling. Etter at et stort oppskaleringsprosjekt hos 
YARA på Herøya er satt på vent er behovet for økning 
av antall loser noe uvisst. Det er flere loser som har 
passert 60 år, det er derfor naturlig å anta behov for 
nyrekruttering de forestående årene. 

Trafikk 
De store fabrikkene i Grenland virker solide. Det 

investeres i bedre produksjonskapasitet, og kaier opp-
graderes. Lospliktige trafikk har en liten oppgang, 
mens antall losoppdrag er marginalt redusert. Rutegå-
ende ferjer står for ca 60% av all seilas på FB, dermed 
er det et relativt lite innslag av øvrig trafikk som på 
FB. 

Losstasjon 
Losene flyttet tidlig i høst inn i renoverte, tidsrikti-

ge lokaler. Selv om det gjenstår noe arbeid uttrykker 
beboerne tilfredshet med den «nye» losstasjonen.  

Lostransport 
Tilbringertjenesten som drives av BB fungerer 

tilfredsstillende. Selv om losene stort sett blir trans-
portert til/fra oppdrag til avtalt tid, merkes det at tje-
nesten opereres av en kommersiell aktør. Det er sær-
lig villigheten å være på bordingsfeltet i god tid og 
å møte fartøy som skal kvitte los noe utenfor «bor-
dingsmerket» som er merkbart redusert sammenlig-
net med tidligere.  

De 3 el-bilene som er i Grenland benyttes daglig 
av losene til/fra oppdrag.  

Øvrig 
Medlemmene synes å være tilfreds med utfallet av 

Særavtaleforhandlingene.  
I senere tid har losene erfart at arbeidsgivers førin-

ger om at kurs/møter/samlinger skal foretas på vakt 
medfører at vaktlagene blir redusert. Når området har 
et trafikkmønster med korte oppdrag, som bekreftes 
i siste liten blir evt utkalling på OT veldig uforutsig-
bar og preges av «brannslukking». Losene er i stadig 
dialog med arbeidsgiver for å finne tiltak mot unødig 
slitasje på ansatte. 
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Sokndal
I Sokndal har begynte året noe roligere enn året før 

som var rekordtravelt med 2000 oppdrag på 7 loser. 
Vi har per 31.10.18 utført 1461 oppdrag mot 1746 på 
samme tid i fjor. Vi har ikke lenger vindmølletrafik-
ken fra i fjor, så det går mye i stein og grus som alltid. 
Det er også en del bulklaster fra Titania i Jøssingfjord 
og Eramet i Kvinesdal, fisk og container fra Egersund. 
Vi følte i fjor at vi måtte tenke på en oppbemanning 
av stasjonen om den store trafikken skulle fortsette, 
men dette ser vi ikke nå. Vi får 2 aspiranter på nyåret 
med disse vil fylle tomrommet etter de som blir pen-
sjonert de neste årene. Mest sannsynlig vil vi trenge 2 
aspiranter neste år også. 

Vi har endelig kommet i orden i Rekefjord i nye 
flotte lokaler. Vi har nå 4 støyisolerte lugarer, 3 toa-

lett, hvorav 2 med dusj, kontor, stue og kjøkken. Det 
er umiddelbar nærhet til sjøen, losbåt og losbåtfører-
ne. Vi ser nå på muligheten til å lage et trimrom. Bort-
sett fra det har vi alle fasiliteter vi kan ønske oss og er 
meget fornøyde med løsningen. 

Kystverket har leaset 2 elbiler som vi bruker i den 
daglige trafikken. Vi fikk en til å begynne med, men 
alle losene bruker bilene aktivt og det ble funnet lønn-
somt å gå til anskaffelse av ytterligere en bil. Dette 
har ført til en betydelig reduksjon av både drosjebruk 
og bruk av egen bil. Når vi har to biler er vi også mer 
fleksible om en av bilene blir stående på en av desti-
nasjonene våre et par dager. 

Som før er det et godt arbeidsmiljø og så og si in-
gen konflikter på arbeidsplassen vår.
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Hvasser
Det er ved utgang av 2018 17 loser stasjonerts ved 

Hvasser losstasjon.

Eilert Kamfjord
Esben Glad
Kurt Evje
Clemens Ressin
Svein Aasen
Thune Angelsen
Maria Barkman
Håvard Solberg
Lars B Næss
Henning Andresen
Jim Pedersen
Marius Hermansen
Tomas Carlsen
Eivind Rusten
Kjetil Molnes
Jon E Kristiansen 
Øystein Johnsen

Det har vært en økning av den totale trafikkbilde på 
2,5% i 2018. Ved lossing har trafikken gått ned med 
0,9%. Dispensasjoner har økt med 21,9%.  Grunnet 
til denne økningen skyldes taubåt med slep som er 

over størrelsen. Det har også vært en økning på bruk 
av farledsbevis på 5% i 2018. I 2018 var det totalt 101 
cruisefartøy inn Oslofjorden. Det har kommet indika-
sjonen fra Oslo havn at det vil bli en økning i cruise 
trafikken i 2018 på ca 25%.

Det var i 2018 planlagt å bygge nytt loshus. Dette 
viste seg at KYV ikke hadde satt av penger i bud-
sjettet i 2018 til nytt loshus. Det er satt av penger på 
budsjettet i 2019 til nytt loshus. Planen er å komme i 
gang med bygging i 2019. Plaseringen er enda ikke 
bestemt. Det er da meningen at losoldermann skal 
flytte inn i samme bygg.

Fredrikstad 
Loskorpset i Fredrikstad består av 11 loser:

Steffan Morgontimma
Per Otto Bremtun
John Einar Pedersen
Karl-Jacob Johansen
Ronny Gunnarsen
Jarle Kvebæk
Hermund Nilsen
Dag Ø Andersen
Hans Jakob Liljebjelke
Richard Johnsen

Oslofjorden
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Øistein Nilsen

Årets NATO øvelse Trident Juncture: Denne har 
resultert i mye trafikk for Fredrikstad, og har vært en 
utfordring, da skipene er store og i enkelte settinger 
krevd 2 loser. Men det har blitt løst på en profesjonell 
måte.

Ellers har trafikken for Fredrikstad losstasjon 
vært ganske stabil, når det gjelder for Sarpsborg og 
Fredrikstad. Halden er blitt mindre, dette da DFDS 
”Lysbris Seaways”, og ”Lysvik Seaways” går på far-
ledsbevis. Noe trafikk til Bakke, men de fleste går på 
farledsbevis.                                                   Så har vi 
kabelskipene til Nexans, som de fleste blir satt med 2 
loser, noen med 3. Disse skipene blir i stor grad også 
kjørt på simulator i Trondheim, kapteiner og styrmenn 
sammen med loser. Dette er kurs som har vist seg og 
være svært nyttig, når skipet ankommer Svinesund da 
kjenner skipets navigatører til hvordan strøm og i det 
hele, ”nesten hvordan det ser ut i området” og kan 

konsentrere seg fullt ut med handtering av fartøyet. 
Moss dekkes opp med loser fra hele fjorden, men 

primært med los fra Fredrikstad for utgående.
Loskorpset blir brukt på en noe annen måte enn 

tidligere med at losene blir kjørt mere over hele serti-
fikatområdet.   

Det har vært en del støy med mannskap på los-
båten og samarbeidet med loser. Kystverket sammen 
med BB har tatt nødvendige grep, og alt fungerer helt 
bra nå.

Har jo også fått ny losbåtstasjon, henholdsvis Vi-
ker. Dermed er Skipstadsand losstasjon kun for loser, 
dette har jo gått seg til, men er litt problematisk når 
en har litt ventetid mellom båtene ved at en må bruke 
taxi mellom Viker og Skipstadsand. Planen er nå at en 
får El-biler som skal brukes mellom disse stedene og 
ellers i området, Øra og Sarpsborg.

Bildet under, norsk side; kabelskip gjennom Bjäll-
varpet, Svinesund inn til Nexans.

Bilde: Losing av kabelbåt inn Svinesund til kabelfabrikken i Halden
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 Drammen
I Drammen er det for tiden 4 loser
Thomas Høvik
Trond Sverre Førde
Morten Skretting
Christian Nybøe

Drammen losstasjon startet året med å øke antall 
loser fra 3 til 4 stykker. Nå har vi rundt 20 uker i året 
der 2 loser er på vakt. Det er jevnt med trafikk og 
greit med oppdrag til alle losene. Det har de siste åre-
ne vært en trend i at størrelsen på container- og roro 
båtene har økt sakte, men sikkert. Dette har fortsatt i 
2018. 

Det tegnes og prosjekteres på forlengelse av Kat-
tegatt kaien. Den skal enten forlenges eller så bygges 
det en egen med et opphold mellom. Skip kan uansett 
løsning legge til på begge samtidig da de blir i linje 
med hverandre. Det er også planlagt bedre og høyere 
fendring her slik at skipene kan thruste ut baugen uten 
at akterskipet kommer i konflikt med pullerter eller 
betong på kaien.  

Risgarden kaien kommer til å bestå som den gjør. 
Det var en stund tenkt at denne skulle erstattes med 
ny, men det har Drammen Havn gått bort fra. 

Utdyping av elven går det heller sakte med. Dette 
var det en prosess rundt der både kystverket og Dram-
men Havn var involvert. Dette ble lagt på is etter at 
et eksternt konsulentselskap konkluderte med at dette 
ble ekstremt dyrt og med liten samfunnsøkonomisk 
gevinst. Konklusjonen her er omdiskutert.  

Ellers surrer vi Drammenslosene med stort sett det 
vante:

Morten walks Daisy in the forreste og feirer thanks 
giving i USA. 

Christian sykler, også sykler han. 
Jeg suller med mine småting og liten baby og vårt 

nyeste tilskudd - Trond - seiler «racer-vind-båten» og 
reiser land og strand rundt for å tilbe sine idoler i De-
peche Mode :-)

Oslo
I Oslo er det for tiden 11 loser
Jarle Fagerheim
Bjørn Steinar Karlsen
Espen Berglund
Atle Lexerød
Ådne Lofthus
Gunnar Å Nilsen
Roy Blakli
Rune Haukeland
Geir Knardal
Odvar Kemp.
Per Fredrik Menzen
  
I Oslo er det for tiden 11 loser og overtiden er i 

snitt under 100 timer i året. Det har vert snakk om at 
vi på landsbasis skal ned i antall og det siktes nok mot 
10 stk i Oslo. Vi har også bedt om aspiranter da det vil 
være noe avgang de nærmeste årene. 

Oslo havn ønsker å gjøre seg mere attraktiv. De har 
blant annet promotert seg selv på forskjellige arena og 
det kan se ut som det bærer frukter. Det er rapportert 
om trafikkoppgang til neste år i forbindelse med mere 
cruiseskip og nye conteinerlinjer. Det er innmeldt ca 
25% flere cruise anløp i 2019.

Oslo havn har også planer i å investere i vindmå-
leren og kamera, for å øke sikkerheten i havnen. De 
jobber også for å legge til rette for bruk av landstrøm 
til fergene og cruisebåtene. 

 
Det ønskes alle lesere god jul og godt nytt år fra 

oss i Oslofjorden
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Redningsvest 
Som kjent fikk Hansen Protection kontrakten med 

å levere redningsvester i fjor. Og nesten et år senere 
har nå de fleste losene endelig har mottatt den nye 
vesten. Selv om det tok lang tid tror jeg nå vi har fått 
en redningsvest som de fleste losene vil være fornøyd 
med. Serviceavtalen virker til å være enkel og god da 
vi får ny vest sent hjem i posten en gang i året før den 
gamle sendes i retur i samme pose.  

Kartprogram 
Etter flere runder med evaluering av kartleveran-

dører falt valget på tyske Seven Cs. Brukergruppa 
som talte 8 loser var enstemmig på at Seven Cs kom 
best ut vis a vis SeaIq som var med i siste runde. De 
scoret også best på pris.  

En utviklingsgruppe på 5 loser har siden juni job-
bet tett på Seven Cs for å få en best mulig program-
vare tilpasset vårt behov. Etter hvert som tida gikk, 
kom det klart fram at utviklingen av det nye kartpro-
grammet, med arbeidstittel Njord pilot, var kraftig 
forsinket. I oktober fikk vi en versjon av programva-
ren som det gikk an å teste på selv om den enda var 
svært mangelfull i forhold til kravspesifikasjonen som 
ligger i bunn. Programvaren var kontraktsfestet levert 

1.november 2018. Det var Seven Cs ikke i nærheten 
av å klare. Nå har de 3 måneder til gjøre den ferdig, 
så får vi se hva de klarer å levere da. De har i alle fall 
satt opp tempoet og er på riktig spor. Et utkast til bru-
kergrensesnitt som vi har mottatt i det siste ser også 
lovende ut. 

iPad 
iPadene har latt vente på seg da det var meningen å 

rulle de ut samtidig med nytt kartprogram. Nå ble det 
ikke slik så nå er iPadene på vei og superbrukere fra 
hvert losoldermannskap har vært på opplæringskurs. 
Planen er at alle skal få iPad før jul. Opplæringskurs 
kjøres i gang for fullt på nyåret. 

Seilingsruter 
Cruiserederiene har vært på Lostjenesten om å få 

sendt seilingsruter i forkant av anløp slik at de kan 
planlegge ut fra hvordan losene tenker å seile.  Dette 
er et viktig tiltak i forhold til bedre BRM på brua.  
MTK tenkte å sette i gang med dette prosjektet men 
så viste det seg at SLOS/VTS var i gang med et sam-
menfallende prosjekt med å tilby kvalitetssikrede sei-
lingsruter som kan lastes ned via en nettside. Losene 
ble etter hvert med i dette prosjektet og har bidratt 

Årsberetning fra MTK
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med å kvalitetssikre allerede foresåtte seilingsruter. 
Seilingsrutene er laget på bakgrunn av seilingsmøn-
ster for skipstrafikken. 

Rutene i Oslofjorden er nå klare og ligger ute i en 
testpreiode på sida; https://routeinfo.kystverket.no/ 

Seilingsrutene i prosjektet var utgangspunktet la-
get med tanke på fartøy opp til 150 m. Vi har nå fått 
forståelse for behovet for også å lage egne seilingsru-
ter for cruisefartøy som trenger store slakke svinger. 
Cruiserutene, som i stor grad vil bli laget av loser, 
vil bli å finne på samme nettside under egen fane for 
Cruise.  Håper at dette kan være klart til neste års cru-
isesesong. 

Bekledning 
Kystverket Rederi satte i gang en anbudsrunde i 

sommer der Lostenesten heiv seg med i siste liten med 
egne ønsker for bekledning. I November var en grup-
pe MTKer samlet i Ålesund for å evaluere tilbyderne 
og fant vel på generelt grunnlag at tilbyderne ikke hatt 
tatt tilstrekkelig høyde for våre behov. Anskaffelsen 
er lagt opp som en forhandling og leverandørene har 
fått mulighet til å korrigere sitt utvalg til oss. Visst det 
viser seg at blir vanskelig eller ikke ønskelig, kan et 
alternativ være å sette i gang en egen anskaffelse for 
bekledning til Lostjenesten i 2019. 

FFM 
Det varierer litt hva MTKer deltar på  møter lokalt 

rundt i landet. 
FFM (Farled, Fyr og merker) har flere store pro-

sjekter på gang der blant annet losene blir involvert. 

Farledsgjeomgang 
FFM leder et prosjekt som gjennomgår alle hoved-

leder og bi-leder der en ser på muligheten for å merke 
kysten på en mer smartere måte tilpasset dagens og 
fremtidens behov.  

IALA omskjerming 
I årene som kommer skal Kystverket legge om 

sektorer på 1900 fyrlykter til IALA standard. I prak-
sis vil det si at lyktene skal skjermes om slik at hvit 
sektor har rød sektor om babord og grønn sektor om 
styrbord når en styrer mot en lykt. Det fleste lyktene 
må med andre ord gjøres en endring på, og for mange 
lykter kan det bli en stor utfordring å få til en fornuftig 
omskjerming. Underveis i dette arbeidet ser en på om 
noen lykter eventuelt kan fjernes eller erstattes med 
lanterner. Samtidig skal lyktene også legges om til 
LED belysning.

Ottar Eide
MTK-formann
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Bilder fra kysten

Bilder: Øvre høyre og venstre: Fra Ilawa, Polen (foto: Onar Jøsang). Nedre venstre: På vei sørover Karm-
sundet (foto: Jostein G. Larsen). Nedre høyre: (foto: Oddbjørn Hårsvær).
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Julehilsen fra EMPA
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Shipping er en risikoutsatt næring. Det vet vi loser bedre enn de fleste. Erkjennelsen av at 
marginene ofte kan være små for at en ulykke blir forhindret, er det viktig at vi alltid har med 
oss. På skolen har vi lært at risiko er produktet av sannsynligheten for at en ulykke skal 
inntreffe, og konsekvensene av ulykken dersom den inntreffer. God kvalitetssikring 
innebærer at man jobber systematisk med begge disse faktorene: Å redusere sannsynligheten 
for en ulykke og å redusere konsekvensene dersom en ulykke inntreffer.  
 
I forbundsnytt for et år siden skrev jeg om tragiske og fatale ulykker som hadde preget 
europeisk lostjeneste i 2017 – det ferskeste eksempelet da var ulykken med losbåten som 

kullseilte utenfor Emsalö i Finskebukta den 8.desember 
2017, hvor 2 losbåtførere omkom på et tragisk vis.   
 
I ulykkesrapporten fra den finske havarikommisjonen kan 
vi lese at været denne ulykkesnatten var frisk bris/liten 
kuling, og med maksimal bølgehøyde på 3,8 m. 
Havarikommisjonen utstedte en rekke 
sikkerhetsanbefalinger i rapporten, som kan leses i sin 
helhet på denne lenken: 

https://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/vesiliiken
neonnettomuuksientutkinta/2017/z3Byubn6f/M2017-04_Tutkintaselostus_SV.pdf 
 
Bare noen få måneder etterpå, om natten den 27. februar i år, skjedde det enda en fatal ulykke,  
denne gang på 
bordingsfeltet som losene i 
Lisboa bruker ved bording 
og kvitting av store skip 
utenfor Cascais.  
 
Vår kollega Miguel 
Conceicão skulle kvitte fra 
containerskipet 
SINGAPORE EXPRESS 
(loa: 294m – dypgående 12 
m – Hong Kong flagg). 
Losleideren var rigget fra 
en port i skutesiden på styrbord side ca 3,1 m over vannet, slik at leideren hang ca 1,5 m over 
vannet.  
 
Det var V-SV kuling med sjø på 4-5 m, og skipet ble lagt på en nordlig kurs for å lage le på 
styrbord side. Losen forlot broen kl 00:43. 



41

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

2 

EMPA - European Maritme Pilots' Association  Side 2 av 3 
 

I det losen skulle stege over fra losleideren til losbåten, 
giret losbåten plutselig vekk fra skutesiden. Losen ble 
hengende etter en arm, og forsøkte å gripe tilbake i 
losleideren men mislyktes og falt i sjøen.  
 
Mannskapet på SINGAPORE EXPRESS hev ut 
redningsbøye og varslet myndighetene i land om 
ulykken.  
 
Redningsvesten til losen løste seg ut. Losbåten var 
bemannet med 3 personer. De klarte å manøvrere losen 
inn til redningsleideren akter på losbåten, men forsøkte i 
40 minutter uten hell å hjelpe ham om bord. Etter hvert 
mistet losen bevisstheten. Til slutt ble han brakt på land 
av en redningsbåt (RIB) som var sendt fra land. 
 
I rapporten fra havarikommisjonen ble det påpekt en 
rekke alvorlige sikkerhetsbrister:  
 
Mannskapet på losbåten hadde ingen opplæring i 
håndtering av mann-overbordsituasjoner. De hadde 

heller aldri øvd på dette. Det samme gjaldt losen. 
 
Akter på losbåten er det en metall-leider og en enkel davit med en talje. Havarikommisjonen 
anser leideren som farlig for en person som ligger i sjøen når leideren er nedfelt i høy sjø. De 
anser det som sannsynlig at slag fra leideren i den høye sjøen bidro til at losen mistet 
bevisstheten. Taljen i daviten er ikke lang nok til å rekke ned til sjøen – og en effektiv redning 
er avhengig av at losen selv klarer å feste den til en karabinkrok som han har i redningsvesten. 
 
Kollega Miguel Conceicão var død da han ble brakt i land på kaien i Cascais. Han ble 45 år 
gammel, og etterlot seg kone og en sønn på 8 år. 
 
Et viktig formål med det internasjonale los-samarbeidet som EMPA er et rammeverk for, er at 
vi skal bidra til at lostjenestene kan lære «best-practices» av hverandre – og også at vi skal 
lære av feil og forbedringspotensial etter ulykker som dette. Slik sørger vi for å «spille 
hverandre gode», noe som både styrker sikkerheten for den enkelte los, men også kvaliteten 
på tjenestene som vi utfører for samfunnet.  
 
Jeg vil hevde at det er flere konkrete eksempler på at norsk lostjeneste har utviklet seg i 
positiv retning som en direkte følge av kunnskap som vi har tilegnet oss opp gjennom årene 
som et resultat av nordisk samarbeid, og av vår deltakelse i både EMPA og IMPA. 
 
Den 5. desember i år kunne vi feire 15-års jubileum for IMO Resolution A.960. Som vi alle 
vet, dette viktige dokumentet fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO legger klare og veldig viktige 
føringer for både opplæring, øvelser og «best practices» for alle som er tilknyttet 
lostjenestene, både for personlig sikkerhet og når det gjelder hvordan vi skal utføre arbeidet 
vårt på skipene vi er gitt ansvar for å kvalitetssikre seilasen til (BRM).  
 
Etter at disse viktige retningslinjene fra IMO har vært førende for alle verdens loser i 15 år, er 
det et tankekors å konstatere at til og med vi her i Europa fremdeles må jobbe aktivt for å 
tilfredsstille den kvaliteten som forventes av oss. Og det gjelder ikke bare losbåttjenestene i 
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Lisboa og Emsalö! Min påstand er at vi alle kan bli bedre, og at vi alle har et ansvar for å 
jobbe kontinuerlig med å sørge for at alle deler av tjenesten vår er preget av høy kvalitet. 
 
EMPA tar dette ansvaret på alvor. På vårt årsmøte i Antwerpen i april i år, var personlig 
sikkerhet veldig sentralt på dagsorden. Årsmøtet vedtok to «Recommendations» om 
opplæring og om sikkerhet på losbåtene. Her gav vi klare føringer til alle våre 4500 
medlemmer fra Barentshavet i nord til Middelhavet i sør, og fra Azorene og Irland i vest til 
Georgia i øst, om at det er viktig å jobbe kontinuerlig med å etterleve de viktige anbefalingene 
i A.960. Bare da vil vi lykkes med å redusere sannsynligheten for ulykker, og konsekvensene 
når ulykker først inntreffer! 
 

Da myndighetene i Portugal ikke så ut 
til å ta lærdommen etter den tragiske 
ulykken i Lisboa særlig alvorlig, 
trommet vi, i regi av den energiske 
formannen for de portugisiske losene, 
visepresident i EMPA Miguel Vieira de 
Castro, sammen til et seminar i Porto i 
september.  
 
Der stilte tyske, britiske og nederlandske 
loser opp og gav politikere og byråkrater 
i Portugal bakoversveis når de viste 
hvordan de håndterer utfordringene med 
bordingssikkerhet. Dette er et godt 

eksempel på hvor nyttig internasjonalt samarbeid innenfor EMPA-familien er.  
 
Den nederlandske lostjenesten feiret 30-årsjubileum i 2018. Frem til 1988 var losene der 
statsloser som oss. Deretter ble de private eiere av sin egen virksomhet, som driver 
lostjenesten på vegne av staten. De har et eget selskap som eier losbåtene og hvor alle 
losbåtførere og øvrig mannskap er ansatt. Jeg er veldig imponert over hvordan de 
nederlandske losene går foran når det gjelder investering i topp moderne båter, utvikling av 
avansert verktøy – og ikke minst innpass hos myndigheter og på trafikksentralene. 
 

 I året som kommer er 
det de britiske losene i 
Liverpool som er verter 
for årsmøtet til EMPA. 
 
Våre gode kolleger på 
øyriket i vest har 
forsikret oss om at de 
ikke har til hensikt å 
gjennomføre noen los-

Brexit fra EMPA, tvert i mot: De bidrar aktivt med verdifull innsats i arbeidet til EMPA. Full 
info årsmøtet finnes her: https://ukmpa.org/empa2019/ (skru opp lyden på høytaleren) 
 
På vegne av alle europeiske loser ønsker jeg våre norske medlemmer og deres familier en 
trygg og riktig God jul, og et Godt nytt år! 
 

Stein Inge Dahn, EMPA/IMPA delegat Norsk Losforbund, president i EMPA. 
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Nå nærmer 2018 seg slutten med stormskritt 
og et spennende 2019 står for døren. På den 
teknologiske fronten blir det en del endringer 

fremover. Vi skal bytte ut den gamle los-PCen med 
los-iPad. En del av dere har allerede fått tilsendt de 
nye iPadene og noen venter ennå. I den forbindelse 
gjør vi en del endringer på hjemmesiden også slik at 
den er bedre tilpasset iPad og mobile enheter spesielt. 
Dette vil skje rett over nyåret.

Vi har nå vært på Workplace by Facebook i over 
ett år. Erfaringene sålangt er svært positive og vi 
registrerer at vi nå har 295 brukere totalt (inkludert 
pensjonister og passive medlemmer) og at over 200 
brukere er aktive én gang i uka eller mer. Det betyr at 
det er lettere for oss å holde dere oppdatert med tids-
riktig informasjon. Siden så mange har tatt Workplace 
i bruk så bestemte vi tidligere i år å avslutte å bruke 

den hemmelige Facebook-gruppen på det “åpne Face-
book” som informasjonskanal. Informasjon fra for-
bundet spres nå via hjemmesiden og via Workplace. 
Informasjonen legges ut på begge steder.

Jeg vil minne om muligheten til å opprette loka-
le filarkiv via hjemmesiden for lokallagene. Det vil 
gjøre det enklere å lagre lokal informasjon slik at den 
er tilgjengelig for alle i lokallaget. Ta kontakt med un-
dertegnede for hjelp til å sette dette opp.

Dersom du har forslag til forbedringer, ris, ros, tips 
og hint så ta kontakt.

Ha en riktig god jul og et godt nytt år!

Espen Johnsen
Web-ansvarlig

Julehilsen fra web-ansvarlig
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D          et har blitt rutine å ha tillitsmannskonferanse 
etter hvert Landsmøte, hvert 3 år. I år ingen 
unntak. 

Vi hadde invitert Are Sand fra STAFO og Kurt 
Haukeberg, fra hovedkontoret med oss på tur. Sam-
men med nye og gamle tillitsvalgte. 

Se liste: 
Anders Norstrand, Fedje Losstasjon 
Are Aksnes, Bergen 
Are Sand, Stafo 
Asbjørn Grøttan, Kristiansund 
Bjørn Roger Adolfsen, Narvik losstasjon 
Bjørn Steinar Karlsen, Oslo 
Frank Roy Moltu, Hovedtillitsvalgt Vestlandet 
Geir-Helge Rasmussen, Rogaland. Tananger losstas-
jon 
Henning Andresen, Vara tillitsvalgt Hvasser losstas-
jon 
Håvar Sandvik, Ålesund losstasjon 
Inge O. Sætrevik, Leder Troms og Finnmark 
Johannes Sivertsen, Formann Norsk Losforbund 
John Einar Pedersen, Skipstadsand, Fredrikstad/ 
T-mann 
Jon Einar Kristiansen, Sekretær NL, AFU 

Kenneth Karlsen, Hovedtillitsvalgt Nordland, AFU 
Odd Gjøran Olsen, Grenland, Brevik 
Oddbjørn Snorre Hårsvær, Sandnessjøen 
Ole Magnus Benestvedt, Tillitsvalgt Karmøy Losstas-
jon 
Ottar Eide, MTK 
Stein Inge Dahn, President EMPA 
Stian Fonnes, Florø Losstasjon 
Trond Nybakk, Hovedtillitsvalgt MidtNorge, N-leder 
NL 
Willy Utheim, Hovedtillitsvalgt Agder 
Øystein Berg, Trondheim 
Kurt Haukeberg, Ålesund, Kystverkets hovedkontor 
Kenneth Sandmo, Tromsø losstasjon  

Det er grunn for å rette en stor takk til Kenneth 
Karlsen, afu og hovedtillitsvalgt Norland. Han har 
hatt ansvaret for arrangementet. En jobb han har gjort 
på en god måte. 

Vi gikk om bord i Colorlines Kile ferge Color 
Magic, kl 1030 på tirsdag 25 september. Etter inns-
jekk møtte vi i konferanserom på dekk 12. Oppstart 
kl 11 

Kenneth går gjennom praktisk informasjon. Der-
etter ønsker vår Formann, Johannes Sivertsen alle 

Tillitsmannskurs på Color Magic
Spente tilhørere: Tillitsvalgte i Norsk Losforbund på Color Magic. (foto: Jon E. Kristiansen)
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velkommen. 
Johannes har vært formann i Norsk losforbund 

siden 2014. Han sitter også som nestformann i STAFO 
og adviser i IMPA.  

Formannen informerer om status i særavtalen. Det 
har vært lange og mange forhandlingsrunder med lite 
framdrift. Men som alle vet i dag, fikk vi på plass 
en ny særavtale 4 oktober. Og der fikk vi på plass at 
avtalen automatisk indeksreguleres når det har vært 
justering av satser i hovedtariffavtalen. Og dette var 
jo bakgrunnen for at avtalen i sin tid ble sagt opp.  

Videre informerer formann litt om IMPA. IMPA 
har en årlig survey på losleidere, world wide. I år 
også. Nytt av året er at en kunne laste ned en app og 
det var veldig enkelt å registrere og ta bilder av los-
leiderarrangement. Nedlastingen er gratis. Resultatet 
av disse undersøkelsene bli presentert til IMO. Dette 
er den eneste innputt IMO får på losleiderarrange-
ment. Så her er det viktig at alle deltar.  Fra Norge var 
det levert inn ca 150 rapporter i tiden undersøkelsen 
varte, fra 1. oktober til 15. oktober. 

Det var avholdt en konferanse om autonome skip i 
Bergen, 17/18 september. Forsvaret er med i utviklin-
gen. Spesielt når det gjelder ubemannete farkoster 
som går under vann. Spesielt designet for å drive søk 
av forskjellig karakter. 

Det ble orienterer om Yara Birkeland. Det er tegnet 
kontrakt med verftet i Brevik for bygging av skipet. 
Det skal videre bygges et kontrollsenter på Lysaker, 
hvor alt skal styres. Det skal sitte folk der og overvåke 
skipet. Det snakkes om at det må være 100 skip som 
skal styres fra sentralen for at det skal bære seg økon-
omisk. En annen sak er at det kun snakkes om samar-
beid VTS/Kystverket/ autonome skip. Lostjenesten er 
ikke i lupen. Det må vi sørge for å komme. Det er 
loser som sitter med kunnskap om skipshandtering, 
og farvannskunnskap. 

Her er avsluttende kommentar fra høringsuttalelse 
i forbindelse med losloven og tilpassing av autonome 
skip:

 
Losforbundet har forståelse for at departementet 
ønsker å legge til rette for teknologisk utvikling, 
og er ikke prinsipielt imot at også losordningen er 
gjenstand for endringer i tråd med utviklingen. Vi 
vil likevel understreke at losordningen har bidratt 
til å utvikle erfaring og kompetanse hos losene 
som er uunnværlig for sjøsikkerheten. I den tilla-
telsesordningen departementet legger opp til er 

losenes unike kompetanse om farvann, seilas og 
manøvrering nærmest helt fraværende. I den grad 
departementet skal gå videre med forslaget, må 
det sikres involvering av losenes kompetanse på en 
helt annen måte enn det forslaget legger opp til. 

Etter formann stilte vår tidligere formann og nå 
EMPA president Stein Inge Dahn opp på talerstolen. 
EMPA’s hovedoppgave er å jobbe inn mot EU. Takket 
være et stort engasjement fra EMPA klarte de å snu en 
utvikling med tanke på konkurranseutsetting av los-
ing. Det var en stor sak at i alle havner skulle det være 
konkurranse. Det var krav om at priser skulle ned, og 
derfor skulle alle tjenester i havnene konkurranseut-
sattes. Heldigvis fikk EMPA med mye lobbing i Brus-
sel, unntatt losing for konkurranseutsetting. Det ble 
også orientert om en del ulykker siste år, der loser har 
vært involvert.  EMPA promoterer IMO resulotion  A 
960, recommandations on training and certifications 
and operational  procedures for maritime pilots. De 
europeiske havnene må kunne stole på dyktige og 
skikkelige trente loser. Kvaliteten på lostjenesten 
avhenger av opplæring og erfaring fra loser. God op-
plæring av loser garanterer egen beskyttelse med tan-
ke på den risiko losene blir utsatt for. 

Etter en god lunch gjorde vi oss klare for jussen. 
Are Sand, fra Stafo tok talerstolen. Are brukte tiden 
med å snakke om Statsansatte-loven, Om hovedtarif-
favtalen og protokolltilførsler. Snakket også Stafo og 
YS, hva betyr det for oss i Norsk Losforbund. Fore-
draget til Are blir lagt ut på hjemmesiden til Norsk 
Losforbund. 

Kurt Haukeberg tok ordet som siste taler. Kurt taler 
losenes sak. Og han ønsker å bruke oss på forskjellige 
arenaer. Han skjønner at vi sitter på unik kompetanse, 
og vil at vi skal stå fram og gripe arenaen litt oftere. 

Videre orienterte Kurt litt om prosessen med ut-
nevnelse av kart produsent til losene. Nå vet vi jo (og 
det viste vi på daværende tidspunkt også) at det ville 
bli forsinkelser. Med det rundet Kurt av kvelden med 
det faglige i konferanserommet. Skal ikke legge skjul 
på at det ble litt fag ut over kvelden også. Hvilket fag 
skal jeg ikke gå i detalj på. 

Color Magic legger til kai i kiel kl 1000 på ons-
dag. Da er det tid for å utforske hva Kiel har å by på. 
Kan jo innformer om at losen i Kiel er noen hyggelige 
karer. Men tro ikke at det er så enkelt å bli los der. 
Sammen med faglige kvaliteter teller vel så mye at du 
har sangstemme av an vis kvalitet, og helst må du ha 
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visse ferdigheter i å spille fotball.  
Faglig påfyll starter kl 1330, om bord i Color Mag-

ic. 
Kurt Haukeberg hadde mere på hjerte, og tok for 

seg temaer som kursing av loser, Polarkode kurs, 
rekrutering og framtidige ønskelige prosjekter. Kurt’s 
presantasjoner ligger på hjemmesiden til Norsk los-
forbund. 

Til å avslutte tillitsmannskonferansen, er det sjefen 
over alle sjefer, formann som tar ordet. 

Vi får en gjennomgang prosessen for vernelov-
givning for loser. Hvilke lover skal regulere losene. 

Dette er arbeid som fortsatt pågår, og ingen er vel helt 
sikker på hvor det ender. Arbeidstiden og hviletiden 
til loser, hvor er det regulert? Arbeidstiden er regul-
ert i særavtalen og hviletiden er regulert i loslovens 
paragrafer. Det blir også tid til å se på ny duppedit-
ter. Njordappen skal nå brukes både til tildeling av 
oppdrag, som tidligere og registrering av arbeids-
tid. Dette kommer i første halvdel av 2019. Mange 
er spente på det. Formann benyttet anledningen til å 
takke alle for oppmøte, og takke Kenneth for en vel 
gjennomført tillitsmannskonferanse.

Engasjert: Kurt Haukeberg holder losene engasjert. (foto: Jon E. Kristiansen)
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Økonomi og regnskap 2018
Etter forrige landsmøte blei det vedtatt å gå 

over til årsregnskap. Vedlagt regnskap er for 
perioden januar-november. Vi ligg godt an iht 

budsjett og økonomien er god. Alle forventa utgifter 
for dette året er stort sett gjort opp. Vi har for inne-
værande år fortsatt uteståande ca 271 000 i kontin-
gent, OU midlar og KYV støtte til EMPA kontingent. 
Dette kan derfor plussast på resultatet som kjem fram 
i reknskapet og vil dermed få oss litt på plussida ved 
årets slutt.

Vi har hatt inntekter og utgifter som forventa i 
løpet av året. Eit usikkerhetsmoment under forrige 
landsmøte, og som var delvis medvirkande til kon-
tigentauke frå 490,- til 530,- pr månad var om NL 
ville få tildelt OU midlar frå STAFO som tidlegare. 
Denne ordninga vart mot slutten av forrige periode 
behovsprøvd, men dette vedtaket blei etterkvart omg-
jort for NL sin del. Dette utgjer som før ca 207 000,- i 
året. Andre årsaker til at kontigenten vart auka, var at 
STAFO auka sin årskontigent for våre medlemmar og 

generell indeksregulering.
Tradisjonen tru har vi første året etter landsmøtet 

arrangert tillitsmannskurs, som også i år gjekk om 
bord i ei av Color Line sine ferjer mellom Oslo-Kiel. 
Dette utgjer ein relativt stor utgiftspost.

Vidare har det vore litt ekstra reising i år for AFU 
sin del i samband med særavtaleforhandlingane med 
Kystverket.

Vi har hatt 3 styremøter i hhv Haugesund (ifm 
Haugesundskonferansen), Skudeneshavn og Oslo. 
Vår internasjonale tilknytning til EMPA og IMPA blir 
i stor grad dekka av Kystverket som støttar oss med 
300 000,- i året (iht Særavtalen) som nesten dekkar 
kontigentane på til sammen ca 330 000 kr. I tillegg 
kjem reisevirksomhet til dei årlege konferansane i 
begge forbunda.

Vi har også hatt ein del advokatutgifter i samband 
med juridisk bistand til høyring ny havne og far-
vannslov.
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Norsk Losforbund - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap/budsjett: 01.01.2018 - 02.12.2018. Regn.ifjor: 01.01.2017 - 02.12.2017

Kontonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett

RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3000  møter/reiser 24 705,52 6 127,00
3001  kontingent 1 674 752,00 1 825 484,00
3004  ou-midler 337 753,00 73 374,00
3006  Renter 15 915,97
3009  landsmøte 132 260,00
3010  diverse 2 032,00
3014  IMPA 198 928,45
3015  EMPA 100 446,99
3016  EMPA årsmøte 2017 1 384 223,13

SUM Driftsinntekter 2 370 430,97 3 405 571,09

Driftsutgifter

4000  møter / reiser -706 603,94 -658 319,37
4001  kontingent -852 736,90 -845 189,30
4002  porto / telefon / data -32 632,60 -70 166,74
4003  kurs -17 475,00
4006  gebyrer -2 510,58 -1 769,25
4007  rekvisita -17 190,26 -46 031,50
4008  gaver / blomster -1 879,00 -8 950,00
4009  landsmøte -44 223,00 -601 255,50
4010  diverse -12 064,89 -18 248,00
4011  representasjon -3 700,00
4012  kontorhold / husleie -295 200,00 -307 423,40
4014  IMPA -246 749,66 -34 063,54
4015  EMPA -235 389,60 -117 597,05
4016  EMPA årsmøte 2017 -4 485,38 -1 202 653,56
4017  Advokatutgifter -121 671,88 -147 187,50
4018  Kredittkortfaktura -250,00

SUM Driftsutgifter -2 577 287,69 -4 076 329,71

DRIFTSRESULTAT -206 856,72 -670 758,62 0

Skatter og årsdisp

SUM Skatter og årsdisp

ÅRSRESULTAT -206 856,72 -670 758,62 0

2018 © www.alphareg.noNorsk Losforbund 02.12.2018 Side 1 of 2

Norsk Losforbund - 2018 ÅRSRESULTAT
Regnskap/budsjett: 01.01.2018 - 02.12.2018. Regn.ifjor: 01.01.2017 - 02.12.2017

Kontonr Kontonavn Kontosum Regn.ifjor Budsjett
Disp. av årsresultat

8960  Overføring egenkapital 670 758,62
SUM Disp. av årsresultat 670 758,62

ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER 0,00 0

2018 © www.alphareg.noNorsk Losforbund 02.12.2018 Side 2 of 2
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Ved ankomst Dakar flyplass reiste IMPA styret 
til Saly der de hadde styremøte. Vi andre del-
takere reiste til Dakar og ble innlosjert på 

King Fahd hotell hvor IMPA kongress 2018 skulle 
foregå. Styret kom lørdag til samme hotell. Hotellet 
blir lansert med 5 stjerner, men det var en stor enighet 
om at stjernene må sitte løst i denne delen av Afrika.

På den 1 ½ timer lange bussturen fra flyplassen øst 
for Dakar kjørte vi gjennom forsteder (slum) og sen-
trum av Dakar til Afrikas vestpynt hvor hotellet lå. 
Det var svær mye bebyggelse som var bare påbegynt 
eller halvferdig, grunn til det skulle vist nok være at 
når en fikk tomt er det krav til byggestart innen 2 år 
ellers gikk tomten tilbake til staten. 

Etter lunsj søndag startet registrering av deltakere 
og samtidig ble det arrangert en golfturnering hvor 
alle kunne delta.  Golfbanen er nærmeste nabo til ho-
tellet. Sent på søndag ettermiddag var det mottakelse 
på hotellet med fingermat og passende drikke, og un-
derholdning med sang/dans/musikk med lokale artis-
ter.

Mandag morgen startet konferansen med åpning 
og velkomsttaler:

• Capt Sidy Lamine Diop, Dakar Pilot
• Capt Oumar Drame’, President Org Comm.
• Aboubacar Beye, Dakar Port Authority
• Simon Pelletier, IMPA President
• Oumar Gueye, Maritime Economy and  

 Fisheries Minister

Etter talene fulgte kulturelt innslag med presentas-
jon folkedrakter fra Senegal. 1-minutt stillhet for los-
er omkommet i tjeneste. Til slutt videohilsen fra IMO 
Secretary General  Kitac Lim.

Etter lunch, tema “External views”:
• Capt Marc-Andre Poisson, MAIIF
• Matthew Williams, ICS
• Johan Gahnstrom, INTERTANKO
• Phil Thompson, BMT. The impact on pilotage 

of Autonomos Vessels. Siste taler hadde flere 
interessante kommentarer og synspunkt på au-
tonome skip.

Siste del av møtet på mandag var lukket, kun for 
medlemmer av IMPA. Capt Jean-Philippe Casanova, 
styremedlem IMPA og kasserer la frem regnskap for 

24th Impa Congress
Dakar, 23. - 27. april 2018

På plass i Dakar: IMPAs 24. kongress (foto: Johannes Sivertsen).
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siste periode og budsjett for neste periode, begge med 
ca 10% overskudd. Kontingent økes med 2£ til 63£ i 
2018 og 65£ i 2019. Dette vil bygge opp fond tilsva-
rende 1 års budsjett, et vedtak gjort på tidligere kon-
gress. Ingen spørsmål eller kommentarer, regnskap 
godkjent og budsjett vedtatt.

Deretter var det valg:
Simon Pelletier stilte til gjenvalg som leder, valgt 

uten motkandidat. Jean-Philippe Casanova stilte til 
valg som nestleder, valgt uten motkandidat. Videre 
stilte 6 kandidater til 4 plasser i styret, disse ble valgt/
gjenvalgt:

• Capt John Pearn UK, gjenvalgt.
• Capt Oumar Drame Senegal, ny.
• Capt Y.S Choi Korea, ny. 
• Capt Ricardo Falcao Brasil, gjenvalgt.
• Johannes Sivertsen var også kandidat men ble 

ikke valgt inn i styret, men sitter fortsatt som 
medlem i Advisory Committee.

Tirsdag startet med forskjellig tilnærming og or-
ganisering av lostjenesten;

• The EU Experience – Mr Etienne Bodard (for-
fall) fikk en skriftlig presentasjon.

• The US Experience – Paul Kirchner.
• The Canadian Experience- James P Roche.

Det ble mye snakk om påvirkning til besluttende 
myndighet, f.eks lobbyvirksomhet. Uten tvil er lobby 
virksomhet både viktig og nødvendig, men også noe 
som har god effekt er å få de ”rette” personene med 
på reelle losoppdrag, at de får virkelig klatre i en los-
leider. Erfaringer viser dette har mye bedre virkning 
en presentasjon på skjermer/monitorer og simulatorer

Videre program på tirsdag var sikkerhet.
Capt Dan Jordan Columbia River Oregon, han 

viste informative videoer om helikopter bording, de 
har ca 70% med helikopter bording. 

 Senere på dagen hadde han også en seksjon om 
bording med losbåt. Pga vanskelige forhold i deres 
område filmet de alle bordinger med losbåt med go-
pro for sikkerhets- og opplæring formål. Vi fikk se 
mange nesten ulykker og til slutt en som falt i sjøen, 
han ble berget etter 2-3 min og alt gikk godt. Ved bor-
ding med losbåt brukte de mye mer tauene enn å hol-
de seg fast i enn i selve losleideren, spesielt når de 
gikk fra skipet.  Nesten reneste ”tarzan” stil hvor de 

forlot losleider og svingte/firte seg den siste biten ned 
på losbåtdekk.

Capt Nick Lee London UK tok oss gjennom død-
sulykken som skjedde der, klemskade/pulsåre blød-
ning og fall i sjøen. Videre hva de hadde gjort i et-
tertid for å unngå at det skulle skje igjen. Det som 
tydelig måtte forbedres var opplæring mannskap los-
båt og bedre utstyr/førstehjelputstyr.

Capt John Pearn UK gikk gjennom safety cam-
paign ihh til losleider. En rekke bilder viste losleidere 
i dårlig forfatning. Det er tydelig at slike kampanjer 
er nødvendig, det er fortsatt mange losleidere og ar-
rangement kan være en stor risiko for oss loser.

Tema ISO799 Standard for losleider. Capt Adam 
Roberts, Capt Dan Jordan og Capt Fransesco Aiello 
snakket om ISO79 bording/losleider.

Hele onsdag var satt av til tur, først til Bandia res-
ervatet for å se på dyr og fugler. Det meste av ville 
dyr er utryddet i denne delen av Senegal, selv i res-
ervatet kunne det være krypskyting. For å forhindre 
at neshornene ble skutt hadde viltvokterne saget av 
hornene. Det var en flott tur i reservatet som gav oss 
anledning å se dyr i deres naturlige omgivelser.

Så reiste vi videre til Pink Lake, en svært salt og 
mineralrik innsjø som får en rosa farge midt på dagen 
når solen står på. Innsjøen lå like ved stranden hvor 
det ble servert en sen lunsj og muligheten til å få en 
liten ridetur på kamel eller å bade i Atlanterhavet, lav 
sjøtemp gjorde at svært få badet.

Litt uvant for oss at hadde vi politi eskorte foran 
den 6 busser lange kolonnen. Men det var absolutt 
nødvendig når vi skulle gjennom byen og trafikkaoset 
på veg hjem til hotellet. Dakar sitt innbyggertall har 
vokst svært rakst og byen har nå anslagsvis 6 million-
er innbyggere, men vegnettet har ikke fulgt etter så 
kaos er en god beskrivelse.

Torsdag var ”technical session” ledet av Capt Ri-
cardo Falcao, IMPA styremedlem.

Første delen var utfordringer med havneanløp med 
ultrastore skip, i hovedsak containerskip. Planleg-
ging/ forberedelse/trening i simulator, herunder også 
bruk av PPU og taubåter.

Erfaringer i manøvrering/passering(interaction)/
squat, dokumentasjon med videosnutter;

Benoit Nayet CSEM, Capt Eric von Brandenfels, 
Seatlle/Tacoma og Capt Alexandre Lancenet, Le 
Havre.

Ut fra det som ble tatt opp kan det se ut som en har 
nådd hva som er maksimal skipsstørrelse for noen av 
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disse havnene. Krever i alle fall god planlegging og 
gode vær/strømforhold.

Neste var Capt Cai Bin, China. Han hadde en bolk 
om azi-podder, bruk og begrensninger ved manøvre-
ring i havn. Podder er uomtvistelig bedre for manøvre-
ring en andre konvensjonelle system.

Capt J-D Gilles, Frankrike tok oss gjennom hva 
som skjer i forhold til E-Navigasjon. Dette arbeidet 
er ledet av Jon Leon Ervik. Gilles tok frem flere ek-
sempler om påstått forenkling av losing med utvek-
sling av losinformasjon  fra VTS såkalte ”pilotroutes”. 
Også at enkelte VTS beveger seg inn på selve losin-
gen, en form av landbasert losing. Dette har IMPA 
reagert på, losing skal utføres av loser, og fortrinns-
vis fra skipsbroen. Ser ut for at IMPA nå blir hørt an-
gående dette, og en mindre gruppe ledet av Capt J-D 
Gilles skal arbeide med dette for IMPA.

Jonathan Pearce, OMC International, ”PIANC” 
friend or foe?

PIANC er forumet hvor fagfolk over hele verden 
går sammen om å gi ekspertråd om kostnadseffektive, 
pålitelige og bærekraftig infrastruktur for å legge til 
rette for vekst av sjøtransport. Her ble det mye tekni-
sk og faglig informasjon, foredragsholder var spesielt 
opptatt av ”UKC”, under keel clearance.

Capt S M Goag, Korea. Bruk av LNG istedenfor 
fuel for å redusere utslipp og mindre luft forurensing. 
Han viste til at Norge hadde vært et foregangsland 

i arbeidet med å få skip som går på gass. Et videre 
arbeid med å konvertere til gass vil og må komme, 
utvidelse av SECA områder kommer. Noe som kan 
ha stor effekt er prisen på gass som har halvert seg fra 
2014 frem til i dag. Presentasjonen hadde for øvrig et 
stort innslag av mye detalj informasjon presentert på 
storskjerm. Konklusjonen er at gass kommer til å bli 
den bærende energikilden i neste generasjon skip.

Capt Ismalia Basse, Senegal. Pilot contribution to 
wharf design. Skipene blir større og større og havnene 
er ikke tilpasset. Både i konstruksjon av skip og plan-
legging av havner bør loser delta for bruke sin kom-
petanse til å optimalisere både sikkerhet og drift. Han 
viste til modeller for havner hvor de anla kaiene gun-
stig i forhold til de mest rådende vindretninger.

På fredag kveld var det gallamiddag ved foten av 
den 49m høye bronseskulpturen ”The African Re-
naissance Monument” , bygd på en høyde med flott 
utsikt over byen og utover havet.

 Flott arrangement, men når en ser folkene og 
slummen rundt blir det noen refleksjoner over bruken 
av midler. 

Det var arrangert fine turer hver dag for medrei-
sende. En dag gikk turen til et barnehjem, dette 
besøket gjorde et veldig inntrykk på alle som deltok, 
et minne for livet. Det ble gitt ca kr 20 000,- av del-
takerne til barnehjemmet.
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Bilder: Norsk Losforbunds representanter på plass i Dakar i eksotiske omgivelser (foto: Johannes Sivert-
sen).
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Protokoll fra STAFOs sentralstyremøte 
 
20. november 2018 – Quality Airport Hotel Gardermoen 
 
Tilstede:  
Erlend Aasbø, Johannes Sivertsen, Harald Hilsen, Aage Rykkje, Jan Erik 
Gulbrandsen, Martin Finstad, Are Sand, Elisabeth B. Engelsrud, Hilde-Kristin Buøen 
Øynebråten og Paul Pedersen. 
 
Referent: 
Paul Pedersen  

Agenda 
Sak 29-18  Orienteringssaker  
Sak 30-18 Retningslinjer for håndtering av STAFOs forvaltningskapital 
Sak 31-18 Representantskapsmøte 2018 
Sak 32-18 Samarbeidsavtalen STAFO/Parat 
Sak 33-18 Henvendelse fra valgkomiteen i YS Privat 
Sak 34-18 Eventuelt  
  
 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Agenda: 
 
Sak 29-18: Orienteringssaker: 
 
Status medlemsutvikling, v/ Erlend  
Status pr 1.11.2018 viser at det er marginale endringer i medlemsutviklingen.  
Jan Erik Gulbrandsen påpekte at det er viktig at det kommer ut informasjon om 
STAFOs Pensjonistforening, da det oppleves at mange medlemmer som går av med 
pensjon ikke kjenner til foreningen. Det vil bli lagt ut informasjon på sosiale media og 
hjemmesiden til STAFO. 
Tatt til orientering 
 
Status GDPR, v/ Personvernombud Paul 
Paul orienterte om at det er sendt ut en påminnelse til medlemsorganisasjonene om 
å sende inn databehandleravtalen m.m. Vi har fått inn noen avtaler, men det er 
fortsatt mange som mangler. Hvis medlemsorganisasjonene ikke inngår 
Databehandleravtale med STAFO, så kan servicekontoret bistå de på generelt 
grunnlag, men ikke behandle personopplysninger. (Rådgivning uten tilgang til 
registre eller annen navngitt informasjon). Det vil bli sendt ut en ny e-post hvor man 
sier noe om viktigheten av å sende inn Databehandleravtale. 
Tatt til orientering 

STAFO sentralstyremøte
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Protokoll fra STAFOs sentralstyremøte 
 
 
Økonomi, v/ Erlend  
Erlend orienterte og viste til oversikter som er sendt ut i forkant av møtet. Vedtaket i 
sak 12-17 om hvordan STAFOs forvaltningskapital skal håndteres er tidligere justert 
noe jf. vedtak 17-17 (pkt. 3 ble da revidert slik at man gikk fra å følge «YS etiske 
retningslinjer» til å følge de etiske retningslinjene som brukes av «Statens 
pensjonsfond utland»). Økonomiansvarlig og leder ba styret vurdere om også pkt. 2 
nå burde revideres, slik at man tilpasser noe bedre hvordan de frie midlene kan 
plasseres. Etter en god diskusjon kom styret til at man her ville gjøre et vedtak og 
dette gjøres i egen påfølgende sak. 
Tatt til orientering 
 
Sak 30-18: Retningslinjer for håndtering av STAFOs 
forvaltningskapital 
Etter blant annet forliket som ble inngått mellom STAFO og medlemsorganisasjonene 
som meldte overgang til Delta, ble andelen av STAFOs frie midler som var plassert 
som bankinnskudd for liten jf. våre retningslinjers pkt. 2. Økonomiansvarlig og leder 
ba derfor styret vurdere om gjeldende retningslinjer kunne tilpasses dagens situasjon 
noe bedre – alternativt ville man måtte redusere på den andelen av kapitalen som 
per nå er plassert i fond til fordel for plassering som bankinnskudd. Etter en grundig 
diskusjon kom styret til følgende vedtak: 
 
Vedtak: STAFOs forvaltningskapital skal håndteres innenfor følgende rammer: 
 
1. Midlene plasseres med lav risiko. 
 
2. Frie midler plasseres i bankinnskudd og verdipapirer som er realiserbare til 
kontantinnskudd innen 7 dager. 
 
3. STAFOs forvaltningskapital knyttes til de etiske retningslinjer som brukes av 
Statens pensjonsfond utland.  
 
4. Økonomiansvarlig og leder gis fullmakt til å iverksette vedtaket innenfor de til 
enhver tid gjeldene rammer og retningslinjer fastsatt av sentralstyret. Ved en 
eventuell uenighet mellom økonomiansvarlig og leder, fatter sentralstyret endelig 
beslutning. 
 
5. Det redegjøres ½ årlig for plassering og avkastning av de avsatte midlene, 
samtidig som det gjøres en løpende vurdering av plasseringene. 

Enstemmig 
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Protokoll fra STAFOs sentralstyremøte 
 
 
Sak 31-18: Representantskapsmøte 2018: 
Sentralstyret foretok de siste forberedelsene til påfølgende dags Representantskaps-
møte. Sentralstyremedlem Martin Finstad er forespurt av leder om å innlede i sak 3,4 
og 10 (regnskap, budsjett og aktivitetsplan) og Martin har påtatt seg denne 
oppgaven. 
Tatt til orientering 
 
Sak 32-18: Samarbeidsavtalen STAFO/Parat: 
Erlend og Are orienterer om status etter samarbeidsmøte som ble gjennomført med 
Parat 12. nov. 2018. 
 
Samarbeidsavtalen vi i dag har med Parat åpner muligheter for å utvide samarbeidet 
innenfor administrativt område som for eksempel juridiske tjenester, medlemsregister 
og regnskap /lønn. Disse områdene vil det være naturlig at adm. ser nærmere på i og 
med at det vil skje en reduksjon av ansatte i Servicekontoret de nærmeste årene.  
 
Når det gjelder juridiske tjenester foreslås det at adm. går i dialog med Parat for å få 
på plass en avtale om leveranse av juridiske tjenester. En ev. ny avtale må ikke være 
til hinder for at STAFO fortsatt, ved behov, kan søke juridisk bistand eksternt hos vår 
samarbeidspartner advokatfirma Hjort DA.  
 
Vedtak: Forslag på avtale med Parat om leveranse av juridiske tjenester, 
medlemsregister og regnskap/lønn forelegges sentralstyret før endelig avtale 
inngås/signeres. 
 
Enstemmig 
 
Sak 33-18: Henvendelse fra valgkomiteen i YS Privat: 
Har STAFO innspill til ledertrio for perioden 2018-2021 i YS Privat? 
 
Vedtak: STAFO har ingen kandidater til valg av ledertrio i YS Privat. 
 
Enstemmig 
 
Sak 34-18: Eventuelt 
Are orienterte om bruk av advokat og resultat av to saker hvor STAFO vil få dekket 
sine utlegg til juridisk bistand.  
Tatt til orientering 
 
Møtet hevet klokken 17.00 
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Bilder fra kysten

Bilder: Øvre venstre: Full speed ahead! Ikke så lett å dra av farten når man ser nøyere etter (foto: Onar 
Jøsang). Øvre høyre: Et kjent skue i sommermånedene (foto: Onar Jøsang). Nedre venstre: Et losmåltid 
(foto: Jostein G. Larsen). Nedre høyre: Fine dining på The World i sommer (foto: Espen Johnsen).
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Organisasjonskart
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Medlemslister
Aktive medlemmer

Aadland, Jostein
Aasberg, Jon
Aasebø, Gisle
Aasen, Svein
Abrahamsen, Bjørn Richard
Abrahamsen, Jarl
Adolfsen, Bjørn Roger
Aksnes, Are
Alsaker, Espen
Andersen, Anders Andre
Andersen, Dag Øyvind
Andersen, Ståle
Andresen, Henning
Angelsen, Thune
Arnesen, Frode
Austerheim, Svein Inge
Bakken, Harald Magne
Barkman, Maria
Benestvedt, Ole Magnus
Bentsen, Bent Elias
Berg, Per Sven
Berg, Sven
Berg, Øystein
Berglund, Per Espen
Bjellevåg, Arnt Egil
Bjørnvik, Alf
Blakli, Roy Are Dahl
Boge, Svein
Boge, Ørjan
Breivik, Solgunn Homme
Bremtun, Per-Otto
Bugten, Kim Odd
Bøe, Arve Bjørnulf
Bøe, Geir
Børholm, Pål
Carlsen, Tomas
Caspersen, Cato Klevstad
Dahlslett, Håvard
Dahn, Stein Inge
Didriksen, Helge
Dyngeland, Knut Egil
Dønnestad, Jack
Eide, Ottar

Einang, Asgeir
Ellingsen, Carl
Emilsen, Kjell Asbjørn
Enebakk, Ernst M.
Engvik, Lars
Eriksen, Eirik
Espeland, Tore
Evensen, Kjell Even
Evje, Kurt
Fagerheim, Inge Johan
Fagerheim, Jarle Kristian
Fagerstad, Ståle
Fjeldsbø, Jan Erik
Fjeldstad, Dagfinn
Flygansvær, Jan Kenneth
Flønes, Øyvind
Flåhammer, Jan Ola
Fonnes, Stian
Fosse, Jan Magne
Fredriksen, Johnny
Fylkesnes, Hans
Førde, Trond Sverre
Gangåssæter, Arve
Glad, Esben
Green, Thore
Grinde, Odd Roger
Grøftrem, Vebjørn
Grøneng, Halvard
Grøttan, Asbjørn
Gudmundsen, Leif Sigurd
Gunnarsen, Ronny Ulfeng
Haagensen, Karl Helge Ness
Hagen, Arild Eugen
Hagenes, Remi
Halhjem, Vermund
Hals, Bjarne
Halvorsen, Arne
Handegård, Øystein
Hansen, Ansten
Hansen, Frank Are
Hansen, Modstein
Hansen, Per Øyvind
Hansen, Steve Wahlgren

Hansen, Sven Olav
Hansen, Tor Eivind
Hansen, Tor Gunnar
Haukland, Rune
Hausken, Rolf Magne
Heggeset, Geir
Hella, Tore
Henjesand, Ole Johnny
Herfjord, Kjetil
Hermansen, Marius
Hesthamar, Øystein
Hindenes, Bjarte
Hjartholm, Mons-Kåre
Hjelmeland, Bjørn Helge
Hokland, Morten Oluf
Holberg, Odd Marvin
Hovemoen, Nils Petter
Hundsnes, Per Arne
Høvik, Thomas
Hårsvær, Oddbjørn
Ingebrigtsen, Marianne
Isberg, Lars
Iversen, Ken-Roar
Jacobsen, Tormod
Jarnes, Hans Petter
Jensen, Geir Arne
Jensen, Gunnar
Jensen, Svein-Roe
Jessen, Steinar
Johansen, Karl Jacob
Johansen, Stig
Johnsen, Espen
Johnsen, Richard
Jøsang, Onar
Kamfjord, Eilert
Karlsen, Bjørn Steinar
Karlsen, Kenneth
Kemp, Oddvar
Klüver, Espen
Knardal, Geir
Knutsen, Trond Arne
Kolset, Küre
Kongevold, Henning
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Kongsnes, Gaute
Kragset, Terje Petter
Kristiansen, John Ottar
Kristiansen, Jon Einar
Kristiansen, Morten Mirolioubov
Kvalheim, Dag Erik
Kvebekk, Jarle
Larsen, Jostein Geitung
Leinebø, Jon Ivar
Lemvig, Staale
Lexerød, Atle
Lian, Snorre
Liljebjelke, Hans Jacob
Lockert, Inge
Lofthus, Arild
Lofthus, Ådne
Lorentsen, Ingar
Lund, Tore
Lunde, Bård Magne
Lydersen, Finn Eirik
Lærum, Jan Erik
Magnussen, Kjetil
Markussen, Kurt-Tore
Melingen, Anders Magne
Mentzsen, Per Fredrik
Midtbø, Stig Petter
Mikalsen, Knut Arne
Mjølsvik, Terje
Mobakk, Rolf Magne
Moen, Ola
Moldøen, Idar
Molnes, Kjetil Magnar
Moltu, Frank Roy
Monsen, Svein Egil
Morgontimma, Stefan
Myhre, Sindre
Myklebust, Svein Petter
Møllerhaug, Frode
Nes, Kjell Arne
Nesse, Hans-Alexander
Nielsen, Hermund
Nilsen, Are Norvald
Nilsen, Gunnar Aarseth
Nilsen, Jan Inge
Nilsen, Knut Arild
Nilsen, Øistein
Njåstad, Karl Andreas
Nordklev, Sigurd
Norstrand, Anders
Notøy, Roger

Nubdal, Oddvin
Nybakk, Trond
Nybøe, Christian J.
Nygård, Hallvard
Nylund, Hein
Nystøyl, Tore
Næss, Lars Brede
Ognøy, Geir
Olaissen, Inge
Olsen, Audun
Olsen, Dagfinn Henrik
Olsen, Odd Jøran
Olsen, Vidar
Orseth, Frode
Otervik, Alf Martin
Otervik, Harald
Pedersen, Glenn
Pedersen, Harald
Pedersen, Jim
Pedersen, John Einar
Pedersen, Roy
Pettersen, Geir
Pettersen, Holger Kåre
Pettersen, Ken Tommy
Pettersen, Kyrre
Pettersen, Ola
Rambjør, Håkon
Rasmussen, Geir Helge
Reinholtsen, Roger
Remøy, Arnfinn Olav
Ressin, Clemens Florian
Rusten, Eivind
Rydningen, Ronald Arnt
Røksund, Bjarte
Rønning, Even
Rønningen, Ole Kristian
Røsok, Lars Ivar
Røyset, Håkon
Sakkariassen, Torry
Sandmo, Bjørn
Sandmo, Kenneth
Sandvik, Arne
Sandvik, Gard Relling
Sandvik, Håvar
Sangholt, Eivind
Schalin, Magnus
Seljeseth, Tore
Settemsdal, Øyvind
Simonsen, Espen
Sivertsen, Johannes M

Sivertsen, Per Inge
Sivertsen, Tormod
Skagstad, Torbjørn
Skeie, Tor Arnar
Skretting, Morten
Skåtevik, Jan Terje
Slotvik, Leif
Smelvær, Ove Henning
Smith, Ole-Morten
Solberg, Håvard
Stadsøy, Tronn
Starheimsæter, Nils Petter
Steffensen, Knut
Stokkan, Ronny A
Stormark, Geirmund
Strand, John Petter
Sudmann, Terje
Sund, Lauritz
Syre, Per Herman
Sæthre, Arne Gunnleiv
Sætrevik, Inge Ottar
Sævik, Hans Lennart
Sørensen, Jan Ståle
Tallaksen, Tallak
Telle, Kjell Inge
Telle, Morten Gunnar
Tengs, Torgeir
Tennebø, Stein Egil
Thomassen, Tom Andreas
Thorsen, Geir Sigve
Tjoflot, Sigbjørn
Torvik, John Sigurd
Turbekkmo, Arve
Tømmervik, Svein Henning
Tønderlund, Stig
Undertun, Vidar
Urheim, Morten G
Utheim, Willy Atle
Valberg, Kristian
Valderhaug, Ove Johan Godø
Valle, Svein Raymond
Vatle-Dahl, Ole Andreas
Vevatne, Jan
Vik, Erlend
Vinge, Per Erik
Vinnes, Torbjørn
Waagene, Svein Henning
Wilhelmsen, Christian
Wille, Ole
Øfeldt, Thomas



60

Nr 72 • Desember 2018 Forbundsnytt

Økland, Karstein Helge
Østrem, Ørjan

Åkerøy, Tor Åge

Passive medlemmer
Høydalsvik, Hallvard
Johannessen, Arild

Johnsen, Arve R

Pensjonerte medlemmer
Aarø, Egil Fr
Alfheim, Ove
Andersen, Asle
Andersen, Ragnar
Andersen, Sigurd
Austevoll, Alf O.
Bjune, Ragnar Johan
Brun, Jon
Bårdsen, Jan Håkon
Eik, Ottar
Emanuelsen, Thorolf
Fløten, Pål
Halck, Bjørn A.
Holmen, Arthur
Hummelsund, Anders
Håvik, Einar
Idsøe, Einar
Iversen, Kjell
Jensen, Jarl Inge

Jensen, Torbjørn
Jenssen, Gunnar
Johannessen, Tomm Atle
Josephsen, Oddvar
Jørgensen, Bjarne
Klokk, Steinar
Knutsen, Jarl Kyrre
Kvamme, Svein T
Leines, Thorbjørn
Lothe, Jostein
Lund, Nils H
Lund, Svein
Lærum, John L
Mathisen, Magne
Meland, Kristian
Methi, Svein
Moe, Eilert Harald
Munkejord, Knut
Myklevold, Trond

Nordvik, Trygve
Norenes, Asbjørn
Pettersen, Per Harry
Pettersen, Reidulf
Schei, Arnstein
Simonsen, Stig
Skogvold, Finn
Solem, Frank
Solstad Remø, Jeanette J
Stevnebø, Geir
Strømme, Odd Magne
Syvertsen, Arild
Sørensen, Roy
Thorbjørnsen, Magne
Tornes, Terje
Zahl, Norvald
Ølberg, Kristian M.
Øvredal, Nils Atle



Norsk Losforbund
- en partipolitisk uavhengig sammenslutning av norske loser
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