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Sjøfartsdirektoratet

Sender våre momenter som tidligere sendt Arbeidstilsynet - se 3x vedlegg.
Her finner dere grunnlaget hvorfor vi mener at prosessen rundt regelverk yrkesdykking er foretatt med feil premisser.
Vi mener at det blir feil ressursanvendelse av Sjøfartsdirektoratet og bruke tid på regelverket før korrekt grunnlag blir lagt til grunn.
Departementet og DSB bør informeres.

Kort oppsummering:
- Av de 24 dødsulykkene som AT benytter som argumentasjon for en for høy dødsrate innen påstått profesjonell yrkesdykking er:
80% å betegne som rene sportsdykkeroperasjoner. Dvs. langt utenfor gjeldende regelverk hvor den mest grunnleggende del av lettutstyret var utelatt: Dvs. dykket uten line, kablet kommunikasjon
og / eller overtrykksmaske.
50% var rene fritidsdykkere...
- Rundt "Hitraulykkene" er det fortsatt ikke foretatt noen selvkritiske vurderinger rundt AT´s dispensasjoner, som igjen kan antas å være hovedårsakene til disse ulykkene. Dvs. dispensasjon på
fravær av line og kablet kommunikasjon samtidig som at AT sannsynlig i tillegg har hatt kunnskap om dykking med forhøyet O2 partialtrykk / Nitrox, faststripsing av bly og manglende bruk av
overtrykksmaske.
Man bør kunne undre seg over denne tausheten. Det både i forhold til respekten for de etterlatte, forventningene til en juridisk korrekt tilsynsmyndighet og ikke minst mot deres argumentasjon rundt
alle de merkelige nye kravene.
- AT har benyttet 3 år og 2 høringsgrupper uten en eneste representant som jobber praktisk med yrkesdykking. Nå skal prosessen kjøres igjennom nærmest koste hva det koste vil.
- Den røde tråd; Dødsulykkene har altså i all hovedsak skjedd i miljøer langt utenfor den profesjonell yrkesdykking.
Et ytterligere rigid regelverk vil med stor sannsynlighetsovervekt bidra til å øke dette gråmarkedet ( / sannsynlige også med stort innslag av skattemessig svartmarked) som 80% av ulykkene
omhandler.
AT nekter å offentlig legge ut oversikten over dødsulykkene og deres tilhørende vurderinger, ut ifra påstand om personsensitive opplysninger her.

Prosessen bør starte på nytt, med blanke ark og med praktisk kompetanse i høringsgruppen.
Vi ber instendig Sjøfartsdirektoratet se på de rene fakta.
Rundt arbeidet med det nye regelverket finner vi mange bukker og havresekker fra utstyrs-levrandører, undervisning / skoler, påståtte "bransjeorganisasjoner" for yrkesdykking og større
næringsaktørerer som ønsker de mindre ut og bort.
Vær klar over feilkildene som ligger i de generell henvisninger og oppbygging av argumentasjon mellom de ulike partnere, vedrørende arbeidet lagt til grunn for det nye regelverket. Vi mener at det
må kunne kreves oppstykking av alle vurderinger og argumenter helt ned til detaljnivå.
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