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Direktoratet for arbeidstilsynet 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høringssvar- Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene 
 
Fylkesmannen i Rogaland vil med dette svare på høringen med forslag til endringer i 
arbeidsmiljøforskriftene.  
 
Vårt svar begrenser seg til forslagets punkt 2.8.19, § 26-42 Helsekrav - forslag om å tydeliggjøre at 
det er forvaltningsrettslig klagerett på dykkerleges avgjørelse om helseerklæring.  
 
I forslaget som foreligger er det skissert to ulike klageordninger dersom en dykker ikke får utstedt 
helseerklæring eller helseerklæring med begrenset varighet for innaskjærs dykking, enten at  

- Klagen med en begrunnet vurdering må deretter oversendes Direktoratet for arbeidstilsynet 
som forbereder klagen for behandling i klagenemnda. 

Alternativt at 
- Fylkesmannen i Rogaland forbereder klagen for behandling i klagenemnda.  

 
Fylkesmannen i Rogaland mottok en e-post den 9.8.2017 fra Anne Børslien, Seniorrådgiver i 
Direktoratet for arbeidstilsynet der det står at:  
 
«Det presiseres at det ikke er foreslått at dispensasjonssøknader fra innaskjærs dykkere skal 
behandles av klagenemnda (slik ordningen er etter helsekravforskriften, forskrift av 20. desember 
2010 om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs). Evt. 
søknader om dispensasjon må behandles av Arbeidstilsynets region som en søknad om dispensasjon 
fra kravet i forskriften om helseerklæring, jf. at forskrift om utførelse av arbeid har en generell 
dispensasjonshjemmel i § 1‐5.» 
 
Det framstår dermed som uklart hva som ligger i forslaget fra direktoratet fra Arbeidstilsynet.  
I vår videre svar har vi imidlertid forholdt oss til formuleringene i høringsbrevet.  
 
Per i dag har dykkere som er omfattet av forskrift av 20. desember 2010 om helsekrav for personer i 
arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (helsekravforskriften) klagerett på 
dykkerlegens avgjørelse. Klagen går til Fylkesmannen i Rogaland som har mulighet for å gi 
dispensasjon under visse forutsetninger og eventuelt gi begrensninger i helseerklæringen der dette 
er hensiktsmessig.  
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Dersom Fylkesmannen gir avslag på dispensasjonssøknaden, og søker opprettholder sin klage, går 
saken til Klagenemnda. 
 
Hvis Fylkesmannen i Rogaland skal ha en rolle i klager på at en ikke får utstedt helseerklæring som 
innaskjærs dykker, bør helsekravforskriften gjøres gjeldende også for denne gruppen dykkere. Det 
er denne forskriften Fylkesmannen i Rogaland har erfaring i å behandle klager etter, og den er gitt 
av Helsedirektoratet, slik at den ligger innenfor det myndighetsområdet Fylkesmannen forvalter. 
Denne forskriften er strengt utformet og dispensasjonsmulighetene er svært begrensede.  
 
Noe av bakgrunnen for dette er at helsekravforskriftens formål er å gjøre risikoen for at 
offshoredykkerens og offshorearbeiderens helsetilstand skal sette installasjonens akuttmedisinske 
beredskap under press så liten som mulig. Dette er i mindre grad et hensiktsmessig formål ved 
innaskjærs dykking, da en eventuell redningsaksjon og behov for akuttmedisinsk hjelp ikke vil 
svekke den generelle beredskapen i området. Kravene vil dermed i noen tilfeller kunne framstå som 
unødvendig strenge.  
 
Dersom det er tenkt at dispensasjoner fra helsekravene for innaskjærs dykkere skal knyttes direkte 
opp mot §26-11 i forskrift om utførelse av arbeid, ligger denne forskriften utenfor det 
Fylkesmannen i Rogaland har kompetanse og myndighet til å kunne vurdere. Dersom 
Fylkesmannen i Rogaland skulle ha delegert myndighet innenfor en helt avgrenset del av denne 
forskriften, vil det kunne gjøre ansvaret for tilsyn med dykkeoperasjoner oppstykket og lite 
helhetlig.  
 
Vi vurderer det derfor dithen at Fylkesmannen i Rogaland ikke bør ha en formell rolle i 
klagebehandlingen av avslag på helseerklæringer for innaskjærs dykkere. Vi har imidlertid lang 
erfaring med vurdering av denne type søknader, og kan bistå med faglige innspill til 
dispensasjonssøknader dersom dette er ønskelig. En slik ordning må imidlertid utredes med tanke 
på økonomiske konsekvenser før det innføres.  
 
Bruk av klagenemnda i en klageordning tar vi ikke stilling til, da dette ligger til Helsedirektoratet å 
beslutte.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Thune Janne Dahle-Melhus 
Assisterende fylkesmann Fylkeslege/avdelingsdirektør 
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