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ILO 188 - Arbeidsvilkår i fiskerisektoren
• ILO 188 ble fastsatt 14. juni 2007
• ILO 188 ble ratifisert av Norge 27. november 2015
• ILO 188 trådte i kraft 16. november 2017
• Norge var part i forhandlingene
• Norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner var representert
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ILO 188 – Stortingsmelding nr. 30 (2007-2008)

• Eksisterende konvensjoner som retter seg mot fiskere er mer enn 40 år gamle
• Lav ratifiseringsgrad
• Globalisering av fiskerisektoren har for enkelte fiskere ført til dårlige arbeids- og levevilkår 
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ILO 188 – Stortingsmelding nr. 30 (2007-2008)

• ILO 188 omfatter standarder som ILO tidligere har vedtatt i konvensjons form, men også nye 
standarder

• ILO 188 skal sikre at arbeidstakere i fiskerisektoren får bedre arbeidsmiljø, sikkerhet og helse 
til sjøs, og at syke og skadete fiskere får behandling i land

• ILO 188 har krav om tilstrekkelig hvile
• ILO 188 har bestemmelser om vern gjennom skriftlig arbeidsavtale og tilsvarende 

trygdebeskyttelse som andre arbeidstakere
• ILO 188 skal også sikre at fiskebåter bygges og vedlikeholdes slik at arbeidstakerne i denne 

sektoren har levevilkår om bord som tar høyde for de lange periodene de tilbringer til sjøs
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ILO 188 – Stortingsmelding nr. 30 (2007-2008)
• ILO 188 har tilsynsbestemmelser som skal sørge at kravene blir overholdt
• Mange land mangler nødvendige infrastruktur eller institusjoner
• ILO 188 har en mekanisme som tillater innfasing over tid, jf. artikkel 4.1
• ILOs anbefalinger nr. 199 bidrar med ytterligere veiledning vedrørende bestemmelsene i 

konvensjonen
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Gjennomføringen av ILO 188 i norsk rett

• Sdir prosjekt om gjennomføringen av ILO 188 ble opprettet 20. mars 2017
• Forslag til endringer lagt ut til offentlig høring 27. juli 2017
• GAP-analyse ble gjennomført
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ILO 188 artikkel 14.1(a) Bemanningsoppgave
ILO 188 artikkel 15 Mannskapsliste
ILO 188 artikkel 9 Minstealder
ILO 188 artikkel 41 Sertifikat for arbeids- og levevilkår
ILO 188 artikkel 14.1(b) Hviletid
ILO 188 artikkel 10 Helseundersøkelser
ILO 188 artikkel 22 Arbeidsformidlingsvirksomhet på skip
ILO 188 vedlegg III Innredning på fiskefartøy



Arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren; gjeldende rett
• Forskrift om
• arbeid og utplassering av ungdom på norske skip
• kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
• arbeids- og hviletid på fiskefartøy.
• vakthold for dekksavdelingen og maskinavdelingen på

norske fiske- og fangstfartøy
• driftsordninger på norske skip.
• helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og

flyttbare innretninger
• tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare

innretninger
• konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og

fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover
• Skipsmedisin
• bemanning av norske skip (bemanningsforskriften 2009)
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• arbeidsavtale og lønnsoppgave mv. [skipsarbeid]
• arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid

om bord på skip
• fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
• sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare

innretninger
• sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og

fiskefartøy mv.
• garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske

skip
• bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip
• sikkerhetsopplæring for fiskere.
• kontroll av maritim tjeneste
• plassering m.v. av innredning og om forpleiningstjenesten 

for besetningen på fiske- og fangstfartøy



Havnestatskontroll
• ILO 188 har anbefalinger om Havnestatskontroll, jf. artikkel 43 2 til 5 og artikkel 44
• Retningslinjer for Havnestatskontroll etter ILO 188 er laget
• Havnestatskontroll etter kravene i ILO 188 er p.t. ikke satt i system
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Direktiv 2017/159 – avtale om gjennomføring av ILO 188
• Avtale om gjennomføring av ILO 188 i EU inngått mellom:

– Cogeca
– ETF
– Europêche
– Direktiv 2017/159 etablerer et nedre gulv for arbeids- og levevilkår i fiskerisektoren, jf. artikkel 2
– Direktivet og avtalen trådte i kraft 16. november 2017, jf. artikkel 6
– Avtalen inneholder de vesentligste delene av ILO 188.

• Bemanning, mannskapsliste, hviletid, alder, ansettelsesavtale, hjemsendelse, betaling av lønn og 
privat arbeidsformidling. 

– EUs medlemsstater har frist til 15. november 2019 til å ikraftsette bestemmelser som er nødvendige 
for å sikre gjennomføringen av direktiv 2017/159.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0159&rid=1
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