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 July, 2011 

 
Skoðanir undir Paris MoU NIR – Úrslit hjá FAS skipunum 1. hálvár 2011 
 

Víst verður á Tíðindabrøv 01 og 02/11 (rakstur) um nýggju skoðanarskipanini hjá Paris MoU (NIR). 
 

Síðani januar 2011 hevur FMA fylgt nærri við úrslitunum av skoðanum um borð á FAS-skipum undir 

nýggju skipanini hjá Paris MoU.  Ætlanin er at senda út hagtøl til flotan frá hesum virksemi.  

Endamálið er at lýsa týdningin av, at vitjan av havnamyndugleikum um borð fer fram uttan at 

viðmerkingar verða skrásettar.  Til at náa hetta mugu rakstrarfeløgini gerast tilvitað um týdningin av 

sínum egna arbeiði um borð.  
 

NB I: Vit biðja um, at øll feløg undir FAS senda greið boð til skipini um mál okkara fyri seinna 

hálvár av 2011: At koma á hvíta listan av fløggum undir Paris MoU skipanini. 
 

Skal hetta mál náast eru ávís átøk, ið mugu gerast, og veruleikakendur “Key Performance Indicator” 

(her eftir KPI) má setast.  Niðanfyri eru nøkur hagtøl sett upp.  Eisini seta vit fram KPI okkara fyri 

seinna hálvár av 2011 viðvíkjandi grannskoðanum um borð av havnamyndugleikum: 
 

Talið av viðmerkingum, ið vórðu skrásettar í Paris MoU dátugrunninum frá vitjanum um borð á FAS-

skipum í fyrra hálvár av 2010 var 45, ímeðan talið fyri alt árið kom upp í 104.  Hetta merkir, at miðal talið 

av viðmerkingum frá øllum vitjanum var 1.4 og 1.5 fyri ávikavist fyrra og seinna hálvár hetta árið.  Við 

hesum vórðu 37,5% av øllum vitjanum skrásettar við viðmerkingum í fyrra hálvár, og leyp %-talið upp í 

46,4% fyri alt árið. 
 

Undir fyrstu seks mánaðunum í 2011 eru hesi somu tølini hampilig, tó ikki nóg góð.  Higartil er talið av 

viðmerkingum hækkað við: 

- vaksandi flotanum 

- fleiri vitjanum um borð, og 

- strangaru krøvunum undir nýggja Paris MoU 
-  

Tilsamans hava hesi viðurskifti við sær, at talið av viðmerkingum kom í 66 í fyrra hálvár av 2011.  Borið 

saman við sama tíðarskeiði í 2010 hevur miðal talið av viðmerkingum undir hvørjari vitjan hækkað úr 1,4 

til 1,7 í 2011.  Í %-um hevur talið av vitjanum um borð, sum enda við skráseting av viðmerkingum so statt 

eisini hækkað úr 37,5 upp í 41% í sama tíðarskeiði. 
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Vit eru øll greið um, at skoðanir, sum havnamyndugleikar nú gera eru vorðnar strangari undir nýggju 

skipanini hjá Paris MoU.  Vit hava eisini sæð, at havnamyndugleikar velja út skip og fløgg við 

nógvum viðmerkingum til neyvari skoðan.  Vit eiga at geva gætur, at skip hjá feløgum, sum hava 

nógvar viðmerkingar skrásettar í Paris MoU dátugrunninum fáa eisini títtari vitjanir um borð.  

Harumframt gerast eisini systurskip úr sama flota mál hjá fyri skoðanum. 

 

Vegna hesum vilja vit herða á, at tølini fyri 2010 og fyrra hálvár av 2011 mugu arbeiðast við.  Øll 

feløg mugu átaka sær ábyrgdina at síggja til, at seinna hálvárið fær eina jaliga gongd.  Hetta er eitt 

krav, sum endurspeglar mál okkara at sleppa á hvíta listan av fløggum hjá Paris MoU. 

 

Tá ið vit nú hava sett KPI fyri seinna hálvár av 2011 hava vit tikið atlit til, at summum feløgum tørvar 

ávísa tíð at laga seg eftir nýggju og strangaru skipanini.  So statt halda vit, at veruleikakent mál fyri 

tíðarskeiðið juni – desember 2011 er eitt KPI sett til <1,5 sum miðaltal fyri FAS-flotan sum heild. 

 

NB II: Vit vænta, at feløg við skipum undir føroyska flagginum 

 a) Hava sett skoðan av havnamyndugleikum sum partur av málsøkjum sínum, annaðhvørt at 

arbeiða ítøkiliga við bata, ella at eygleiða, so at avrikið ikki lækkar 

b) Hava sett sær eitt KPI, helst lægri enn okkara <1,5. 

c) Senda hetta tíðindabræv og aðra kunning tengd at evninum til skip, sum sigla undir ISM-

krøvunum. 

 

Nevnast skal, at tølini, vit arbeiða við her eru ikki partur av metingarstøðinum, sum Paris MoU brúkar 

fyri hvíta listan.  Hinvegin, eigur at vera kent, at skip afturhildið í havn er avgerandi metingarstøði.  Av 

kunning frá Paris MoU og eisini hagtølum frá klassafeløgunum skilja vit greidliga, at nógvar 

viðmerkingar um borð á einstøkum skipi er trupulleiki, ið er tætt tengdur at vandanum fyri, at skip úr 

sama felagnum at endans verður afturhildið. 

 

Tískil loyva vit okkum aftur at minna um tíðindabræv 02/2011 (rakstur).  Vit hava har endurtikið 

yvirlit yvir 20 “truplu økini”, ið oftast eru við í viðmerkingunum frá myndugleikunum (síða 2 og 3).  

Samstundis vísa vit eisini eina ferð enn til eftirlitsskránna, ið var heft við.  Hon kann verða til hjálpar 

at fara um egnu eftirlitsskráir um borð og tryggja, at øll øki eru nóg væl dekkað. 

 

At endans loyva vit okkum at endurtaka: 

 Egnu skoðanir um borð á skipi mugu verða meira enn “av og á”–tiltak.  Heldur ikki kann hetta 

arbeiði gerast “alt undir einum”. 

 At vera til reiðar at taka ímóti uttanhýsis skoðan er eitt, ið krevur javnar, miðvísar og 

nágreiniligar innanhýsis skoðanir. 

 Eftir innanhýsis skoðanir mugu allir feilir og øll trot bøtast um bæði rætt og stundisliga. 
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