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Emne: Sjøfartsdirektoratet og regelverk for innaskjærs dykking, høring.
Vedlegg:
Jeg vil med dette begrunne hvorfor jeg mener at Sjøfartsdirektoratet ikke skal ha et eget regelverk for innaskjærs dykking, og heller ikke føre tilsyn med denne aktiviteten.
Antallet personer som har innaskjærs dykking som yrke er lavt, antallet som driver med dette kommersielt er lavere og antallet som driver med dette kommersielt fra mindre
fartøyer er enda lavere.
Arbeidene som i sin tid ble utført av Bull - utvalget og senere av Lossius - kommisjonen er de mest omfattende analysene som noensinne er gjort av norsk arbeidsdykking, og
forholdene rundt.
Å bringe inn et nytt direktorat og et nytt regelverk er ikke å nyttiggjøre seg resultatene av ovenstående.
To direktorat og to regelverk som skal regulere innaskjærs dykking kan skape usikkerhet for alle impliserte parter rundt hvilket regelverk som er gjeldende.
Dykkere på samme arbeidsplass kan i ytterste fall komme til å sortere under ulike regelverk.
Slike forhold vil være uheldige.
Arbeidstilsynet´s egen rapport fra mars 2019 forteller åpent og ærlig at de ligger kanskje flere år bak der de bør ligge nå, sett i lys av aktivitetsnivået på området, og i lys av
dykkingen`s karakter og ulykkeshistorie.
Arbeidstilsynet står der de står nå - etter 60 års aktivitet.
Sett i lys av dette, kan det å tildele Sjøfartdirektoratet oppgaver her være en risikabel blindgate.
I stedet bør de gode krefter samles rundt og i Arbeidstilsynet for å øke deres kapasitet, dette vil kunne gi raskere resultater enn ved å fordele knappe ressurser til et
Sjøfartsdirektorat som står i startgropen.
Tilstanden i innaskjærs dykking tilsier ikke en mulig lang og slakk læringskurve hos myndighetene, Arbeidstilsynet befinner seg i dag høyere oppe på denne stigen.
Stortinget har ved flere anledninger vært nødt til å behandle saker som følge av uheldige forhold innen norsk dykking.
Stortinget bør også behandle denne saken.
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