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Det vises til ovennevnte høring med ref. nr. 2016/28728
Her er noen innspill fra Industri Energi.
Ad 4.1 Forsvarlig bemanning:
Det bør være krav om minimum 4 personer, som anbefalt. Videre bør det være krav til sertifisering for samtlige. Det er ikke nødvendigvis det som er tilfelle med assistenter pr. i dag.
Ad 4.4 Innrapportering av nestenulykker:
Varsling og rapportering av nestenulykker må være et krav. Erfaring fra dykking, også på andreområder, tilsier at det kan være mange ukjente tilløp til alvorlige hendelser, mørketall og utfordringer med underrapportering.
Ad4.6 Forvaltning av regelverket:
Det bør være relevant dykkerfaglig kompetanse i enkelte distrikt der aktiviteten er høyest.
Ad 4.8 Språk:
Det skal være krav til at all informasjon skal være på Norsk og på et språk som dykkerne forstår
Ad 4.9 Skade- og ulykkesstatistikk for yrkesdykking:
" informasjon om ulykker, hendelser og granskninger innen yrkesdykking bør offentliggjøres i forebyggende hensikt." Etter modell fra Ptil. Det bør også fremgå at informasjonen skal være utfyllende.
Ad 4.10 Dykkerleders rolle og kompetanse:
Obligatorisk minstekrav til dykkerlederkurs og innhold bør defineres og fastsettes.
Ad 4.13 Reservedykkers responstid:
Enig med anbefalingen. Krav må spesifiseres så det ikke åpner for tolking
Ad 4.15 Håndtering av dykkerulykke:
Andre avsnitt bør også adressere organisatoriske forhold
Ad 4.17 Regelverkets område:
Uklarhet kan ikke finne sted. Erfaring fra grensesnitt petroleum og maritim virksomhet viser at regelverket ikke er tydelig nok. Dette har vært gjort oppmerksom på fra arbeidstakersiden flere ganger, og er en fortsatt diskusjon. Uklarheter i Ptil sitt virkeområde
har gitt praksis som ikke3 nødvendig vis fremstår som samstemt fra myndighetenes side. Dette kan naturlig ha potensielt store sikkerhetsmessige konsekvenser for arbeidstakerne. I den grad det finnes uklarheter om regelverkets virkeområde anbefales det
sterkt å få det avklart.
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