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Emne: Høring - Forslag til ny forskrift om dykking fra skip og endringer i diverse forskrifter gitt med hjemmel i skipsarbeidsloven og skipssikkerhetsloven
Vedlegg:
DNMF mener det er svært uheldig og misvisende å bruke ordet sjømann og ber om at dette skiftes ut med arbeidstakere på skip
2. I forskrift av 26. juni 2007 nr. 705 om arbeids- og hviletid på norske skip mv. gjøres følgende endringer:
§ 1 skal lyde:
§ 1. Virkeområde
Denne forskrift gjelder arbeids- og hviletiden for sjøfolk på norske passasjer- og lasteskip som utfører arbeid i skipets tjeneste, samt på fritidsfartøy når noen utfører arbeid om bord.
Forskriften gjelder også for sjøfolk på norskregistrerte flyttbare innretninger under forflytning, som er under maritim drift. Videre gjelder forskriften for arbeidstaker som har sitt arbeid
om bord, og som er involvert i dykkeoperasjoner.
Vennlig Hilsen/Best Regards
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