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1. Kommentar fra Sjøfartsdirektoratet (etter Rapporten) 

Felles for de avvikene som ble vist frem var at det er mangler ift. oppfølgingen, og man kan si 

at avvikene er blitt lukket med en «intensjon om å gjøre noe», men det er ikke lagt med objektiv 

dokumentasjon i den enkelte sak som viser at avviket er lukket, men hva som er planlagt/tenkt 

å bli gjort.  

Et eksempel på dette kan være at det er funnet at øyeskyllevann plassert i verksted var utgått 

på dato. Dette ble meldt inn som avvik, og det ble kjøpt inn nytt øyeskyllevann, men der ble 

ikke i avviksbehandlingen lagt ved dokumentasjon, eller beskrevet at nytt øyeskyllevann var 

kommet på plass, og var i beredskap for de som evt. måtte ha behov for å benytte dette ved 

en hendelse. (kommentar nede avvik 2326) 

Det er nødvendig at skolen går gjennom sin prosedyre/rutine for avviksbehandling og 

oppdaterer denne slik at den beskriver nødvendig og tiltenkt prosess som den skal være. 

FUNN: Det ble påpekt at ett av avvikene gjaldt gjennomføring av IMO 50-kurs for elevene.  

Utførte tiltak: En av de 3 elevene som strøk på prøven gjennomførte e-læring hos ResQ og 

tok prøven en måned etter (4. januar 2022). To andre elever frafalt (avsluttet på skolen) fra 

utdanningslinje maritime fag. (kommentar nede avvik 2343) 

FUNN: Skolen anbefales derfor å sørge for at de som har sitt arbeid med kvalitetsstyring 

systemet får tilstrekkelig kompetanse, og at de/den som gjennomfører internrevisjoner er 

kvalifisert for å gjøre dette. 

Planlagte tiltak: Manglede kurs for KS-Leder er planlagt å gjennomføre i løpet av høsten 2022 

(online-kurs «Internrevisjon» oppdaterte iht. den nye versjonen av ISO 19011:2018, 

kursleverandør: «Kiwa Norge»). 
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2. Tabell over avvik og gjennomførte tiltak 

Avvik og gjennomførte tiltak Frist 

 

Nr. 1 – Politikk I skolens politikk så er det definert kvalitetsmål som kan måles, 

men det er ikke beskrevet hvor eller hvordan disse målene følges opp, og/eller 

hvem som er ansvarlige for oppfølging. 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk §§ 14 

andre ledd og 14 første ledd. STCW regel I/8, A-I/8 

 

Utførte tiltak: Det har lagt et oppdatert dokument «KVA-KS-DOK-001 

Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål V6» ut på QM+ som beskriver hvor og hvordan 

kvalitetsmålene følges opp og hvem som er ansvarlige på oppfølging. 

Dokument vedlegges. 

 

25.04.2022 

 

Nr. 2 – Organisasjonsstruktur Det er ikke definert i organisasjonsstrukturen 

hvem som har fagansvar for matros eller motormannsutdanningen. Det er en 

prosedyre som beskriver at alle faglærere har ansvar for å oppdatere sine fag, 

men det er ikke dedikert overordnet fagansvar. 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 

andre ledd. STCW regel I/8, A-I/8 

 

Utførte tiltak: Det har lagt et oppdatert dokument 

«2022_Organisasjonskart_Maritim_Utdanning 1» ut på QM+ som beskriver 

overordnet fagansvar. Dokument vedlegges. 

 

25.04.2022 

 

Nr. 3 – Læremål I intervju med ledelse så kan det ikke legges frem 

dokumentasjon som viser at læremål er oppnådd. I intervju med 

undervisningspersonell så kommer det frem at man har et system i bruk på 

skolens læringsplattform hvor tillitsvalgte signerer gjennom skoleåret. 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 

andre ledd. STCW regel I/8, A-I/8. 3.1 

 

Utførte tiltak: Det har laget et nytt dokument «Læremål-registrering Maritime_ 

mal» ut på QM+ som inneholder læremål (etter Læreplan i vg2 maritime fag 

(MAR03‑02)) og registrering av måloppnåelse til elever på maritim 

utdanningslinje. Det er også et arbeidsdokument som er basert på malen hvor 

lærere registrerer måloppnåelse til hver enkelt elev med dato når målet ferdig 

gjennomgått. Dokument (mal) vedlegges. 

 

25.04.2022 

 

Nr. 4 – Kvalitetsstyringssystem og vedlikeholdssystem Jf. skolens 

kvalitetsstyringssystem og vedlikeholdssystemet Facilit så er det planer for å 

følge opp utstyr som benyttes i undervisning. Ved fremvisning av rapporter i 

Facilit så viser det at utstyr som er blitt kontrollert av eksterne som har gitt 

skolen anbefalinger om eget supplerende vedlikehold, ikke er fulgt opp. 

25.04.2022 
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Avvik og gjennomførte tiltak Frist 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 

andre ledd. 

Institusjonens kvalitetsledelsessystem og interne rutiner. 

 

Utførte tiltak: Det har laget et nytt dokument «KVA-KS-PRO-011 Prosedyre 

for bruk av Facilit» hvor det er beskrevet alle detaljene for forvaltning og 

dokumentering av vedlikehold og mulige avvik. Dokument vedlegges. Samt 

vedlegges det en skjermutskrift at Facilit-avvik er behandlet og lukket. 

 

 

Nr. 5 – Avvikssystem. Ved gjennomgang av kvalitetsstyringssystemets 

avviksmodul så viser det at alle avvik er lukket. Kontroll av lukkede avvik viser 

imidlertid at avvikene ikke er tilfredsstillende lukket. Avvikene er beskrevet, og 

det er foreslått tiltak, men det er ikke verifisert at korrigerende tiltak for å hindre 

gjentakelse er implementert. I intervjuer så kommer det frem at avviksmelder 

ikke har involvering i lukking av avviket. 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 

andre ledd. STCW A-I/8.2 

 

Utførte tiltak: Legger ved skjermutskrift at avvikene er korrigert for å hindre 

gjentakelse. Avviksmelder skal være involvert i lukking av avvik. Det er lagt et 

oppdatert dokument «KVA-KS-PRO-003 Prosedyre for håndtering av avvik 

V2» ut på QM+ som detaljert beskriver prosedyren for håndtering av avvik på 

QM+. Dokument vedlegges. 

 

25.04.2022 

 

Nr. 6 – Internrevisjon og Ledelsens gjennomgang 

Internrevisjon: Prosedyre for internrevisjon beskriver at det skal utarbeides 

revisjonsplan eller program hvor alle områder innen styringssystemet og 

Kvadraturen vgs skal inkluderes. Innsendt internrevisjon er ikke ihht. 

prosedyre.  

Ledelsens gjennomgang: Prosedyre for ledelsens gjennomgang er heller ikke 

fulgt slik den er beskrevet, jf. siste innsendte ledelsens gjennomgang. 

FOR 2011-12-22 nr. 1523 Forskrift om kvalifikasjoner mv. for sjøfolk § 14 

andre ledd. STCW A I/8.3.2 

 

Utførte tiltak: Det har lagt to oppdaterte dokumenter «KVA-KS-PRO-

006_Prosedyre_for_internrevisjon_av_kvalitetsledelsessystemet V3_1» og 

«KVA-KS-PRO-007_Prosedyre_for_ledelsens_gjennomgang_V2» ut på QM+ 

som beskriver prosedyrene for internrevisjon og ledelsen gjennomgang ihht 

ISO 19011:2018 med mal til utfylling og detaljerte programmer til hver type 

revisjon. Dokumentene vedlegges. 

 

25.04.2022 
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3. Vedlegg – dokumentasjon på lukking av avvik 

 

Avvik Øyeskyllevann (Meldingsnummer 2326 QM+). 
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Avvik Strøyk på IMO-50 (Meldingsnummer 2343 QM+). 

 

 

 
 

 
Full tekst «Jobbbeskrivelse»: Elevene som strøket på prøven IMO-50 i desember 

gjennomgikk e-læring hos ResQ. En av de elevene tok eksamen 4. januar 2022 med utfall 

"kurset gjennomført" og den fikk sertifikatet. To andre elever frafalt (avsluttet på skolen) på 

utdanningslinje maritime fag. Fagansvarlige Matros- og Motormann-programmer bekrefter at 

alle elevene har gjennomført de grunnleggende læremålene. 
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Avvik Facilit-sak. Kontrollkort Kran Munch 

 

 
 

 

Skolen har fått et nytt kontrollkort fra KIS Sør AS i stedet for det gamle som mangler viktig 

merke om gjennomføring av vedlikehold (utbedring). Det nye kontrollkortet er lastet inn på 

Facilit som vedlagt dokument til objekt «Kran 1 Søyle Munch» på verkstedet D-110. 
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