
Fra: Jesper Skouv (jesper@subnor.no)
Sendt: 10.10.2017 07:07:46
Til: Brenne, Janne
Kopi: Godvik, Lars André

Emne: VS: Forslag til forbedring av regelverket for yrkesdykking
Vedlegg: AT del 1. Oversikt og vurderinger dødsulykker fom. 1979.pdf;Vedlegg uten navn 00278.txt;AT del 2.
Analyse av dødsulykker og forslag til forbedringer.pdf;Vedlegg uten navn 00281.txt;AT del 3. Vurderinger av AT´s
forslag til endringer.pdf

Hei Janne,

Jeg ser at Subnor står på listen over bedrifter som er uenig i de nye regeler.

Det er feil, jeg har hatt en samtale med Magne hvor jeg meget klart gjorde uttrykk for at det trenges en regulering i regelverket, men
syntes det er lurt at man har en dialog med bransjen.

Han ringede også i går kveld, men som jeg sagde til ham har jeg ikke ytterligere kommentarer.

Så I bedes om at se bort fra at Subnor står på den liste.

Med vennlig hilsen/best regards

Jesper Skouv
Daglig leder
Mobil; +47 482 77 829
Email; jesper@subnor.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Lofotdykk / Goffeng [mailto:post@lofotdykk.no]
Sendt: 9. oktober 2017 23:33
Til: Brenne, Janne <janne.brenne@arbeidstilsynet.no>; AT Dykk <lisbeth.tveit@arbeidstilsynet.no>; AT Lov
<gry.singsaas@arbeidstilsynet.no>; ArbSosialDep.rya <rya@asd.dep.no>
Kopi: Andersen AD <ulfstian@arbeidsdykk.no>; Arctic SS <lp@arctic-dive.no>; Barentsdykk <inge@barentsdykk.no>;
Dykkersenteret <bjorn@dykkersenteret.no>; Dykknor <eirik@dykknor.no>; Fagdykk > <raymond@fagdykk.no>; Finnsnes
DogAServ <keneth@fda.no>; NCD <per.jorgensen@as-ncs>; Polardykk <hans@polardykk.no>; SJ Dykk <stig@sjdykk.no>;
Skjervøy DS <hecarls@online.no>; Stenvold UVS <mail@stenvolds.no>; SUBNOR <jesper@subnor.no>; Subsea Nor
<post@subsea-nor.no>; UVService <olav.andreassen@outlook.com>; Ægir <trond@agir.as>; ØPD <espen@opd.no>; Jon Morten
Sandvik <jon.morten.sandvik@gmail.com>; KjellA <kjell.arntsen@dabb.no>; OEHagen <post@oehagen.no>; Seascan
<trond.haugum@seascan.no>; Stokkøyskjell <patlund2@online.no>; SubdcoJonas <jonas@subdco.com>
Emne: Forslag til forbedring av regelverket for yrkesdykking

Janne Brenne
Lov og Regelverk
Arbeidstilsynet

Her kommer våre vurderinger rundt dødsulykkene, tilhørende analyse og våre forslag til endring av eksisterende regelverk, og
vurdering av AT´s forslag til endringer. Etter utvidet frist frem til i dag. Se tre vedlegg.

Vi er svært kritiske til prosessen som hittil er blitt utført da vi mener den ikke er basert på noen form for korrekt, faglig
grunnlagsinformasjon. Videre fremlagte forslag mener vi vil skape en rekke negative effekter.

Vi anser det som nødvendig med et avklarende møte - hvor departementet bør stille eksempelvis på skype - ved Arbeidstilsynet innen
2 - 4 uker / når tilsynet har gjennomgått våre innspill.

Med vennlig hilsen



Magne Goffeng

Etter innspill og enighet fra aktører for yrkesdykking for nordre del av nord Norge innen havbruk, oppdrag og anlegg:
Dykknor, Kirkenes
Arctic Seaservice, Kirkenes
Ægir, Båtsfjord
Barentsdykk, Mehamn
Andersen Dykkerservice, Alta
Skjervøy Dykkersservice
Dykkersenteret, Tromsø
Stensvold Dykkerservice, Tromsø
Undervannsservice, Tromsø
Finnsnes Dykk og Anlegg
SJ Dykk, Harstad
SUBNOR, Harstad
Subsea NOR, Stokmarknes
Lofotdykk, Kabelvåg
Polardykk, Bodø
ØPD, Bodø

Informasjonsdeling og dialog med:
Midt: Seascan, Verdal, Jon Morten Sandvik, Knarrlagsund og Stokkøyskjell
Vest: Dykkerfirma O.E. Hagen, Stryn
Sør: Kjell Tellef Arntsen, Egersund og Subdco


