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Yrkesdykking i Norge utenom petroleumsnæringen bør være underlagt samme tilsyns myndighet, uansett om det foregår
innaskjers ved anleggsarbeider, utaskjers, eller i gråsonen derimellem ved oppdrettsnæring eller ved fornybar energi anlegg til
havs.
Når dykkeren er under vann og igang med arbeidsoppdraget, er det nære arbeidsmiljøet hans og de tilknyttede risici like,
uavhengig av geografisk plassering og bransje, derfor bør tilsynet være hos en myndighet, som opprettholder høyeste
kompentanse innom fagfeltet. Arbeidstilsynet tilsynsrapport for perioden 2016-2018 viser tydeligt behovet for en kompetent og
håndhevende tilsynsmyndighet.
Likt bør arbeidsmiljø loven gjelde for al dykking i Norge, i Norsk farvann og på Norsk Kontinentalsokkel. Alt annet ville være
urettferdig og usolidarisk.
Idet størsteparten av beskjeftigede dykkere i Norge ikke er fastansatte, er det normalt at dykkere over tid utfører arbeider
innom flere underkategorier av yrkesdykking, feks. anleggsdykking innaskjers, petroleums relatert dykking inna- og utaskjers,
dykking i oppdrettsnæring og i fornybar energi.
Det vil være feil at kategorisere dykking i oppdretts næring og fornybar energi utbygging til havs som tilhørende yrkeskategori
sjøfart, idet disse lokasjoner overveiende er geografisk stasjonære og arbejdslagene er kun på arbeids plassen daglige i
arbeidstiden, for deretter at seile inn til land.
Vi dykkere føler at man ved at legge en del av tilsynet med dykking og regelverk herfor under Sjøfartsdirektoratet forsøker at
tøye grensene for arbeidstid/hviletid med henblikk på at spare lønns og reisekostnader. Og at man i tillegg vil tolke forståelsen
av arbeids sikkerhet under dykking friere, og ønsker en selektiv oppbygging av et endda ikke synligt regelverk for i siste ende
at gjøre dette så kostnads effektivt som mulig.
Vi dykkere mener at utvikling av regelverk, standarder og praksis, bør gjøres i et samarbeide med både myndigheter,
arbeidstakere og arbeidsgivere. Men i dette tilfelle synes det for ensidigt fra arbeidsgiver siden at man forsøker at legge
dykkingen i gråsonen mellom offshore og innaskjers i Sjøfartsdirektoratets ansvarsområde. I siste ende vil det resultere i
varierende risikonivå i de forskjellige underbransjer hvor yrkesdykking foregår.
For at sikre ensartet risikonivå bør regelverk og standarder for al yrkesdykking i Norge, Norsk farvann og på Norsk
kontinentalsokkel være i henhold til de nåværende strengeste lovkrav og standarder, og tilsyn med dykking bør ligge ved
Arbeidstilsynet med påseansvar hos oppdragsgiver.
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