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Hei,
Fint om denne legges inn pï¿½ sak 2016/28728 vedr. hï¿½ring dykking i havbruk.
Takk for hjelpen og god helg.

Med vennlig hilsen
Besï¿½ksadresse:
Gulatingsplass 1, Bergen

Lisbeth Tveit
Seniorinspektï¿½r
Arbeidstilsynet
Mob: 48204656
Tlf.: 73 19 97 00
Internett: www.arbeidstilsynet.no

Postadresse:
Postboks 4720 Sluppen
7468 Trondheim

Fra: Kjell Hakon‐Evensen [mailto:kjell.evensen@padi.com]
Sendt: 1. september 2016 18:16
Til: Tveit, Lisbeth <lisbeth.tveit@arbeidstilsynet.no>; Finsrud, Sissel Moslet <sissel.finsrud@arbeidstilsynet.no>
Kopi: Jonas Samuelsson <Jonas.Samuelsson@padi.com>
Emne: Innspillsnotat dykking i havbrug

Innspillsnotat
Trondheim
01.09.2016
Etter ï¿½ ha deltatt pï¿½ Rapport til dykking i Havbruk sitt innspillsmï¿½te for innaskjï¿½rsdykking i Trondheim 01.09.16
ï¿½nsker vi ï¿½ komme med fï¿½lgende innspill:
Sportsdykkerindustriens plassering sammen med den ï¿½vrige yrkesdykkernï¿½ring i lovsammenheng stï¿½r ikke i stil til de arbeidsoppgaver som
utfï¿½res i praksis ved vï¿½re undervisningssteder. Vi har i mange ï¿½r vï¿½rt avhengig av ï¿½ sï¿½ke dispensasjoner fra gjeldende lover og forskrifter for
ï¿½ kunne utï¿½ve praktisk og sikker dykkeropplï¿½ring av vï¿½re elever. Eksempler pï¿½ dette er dispensasjon fra overflateforsynt gasskilde, livline og
kommunikasjon.
PADI i Norge utdanner i gjennomsnitt 5000 sportsdykkere pr ï¿½r. PADI er verdens stï¿½rste organisasjon for utdanning av sportsdykkere. Pï¿½ bakgrunn
av dette ï¿½nske vi en egen regulering for sportsdykkeropplï¿½ring som ivaretar sportsdykkerinstruktï¿½ren og dykkelederens sikkerhet under vann.
Dette ble ytret til statsrï¿½d Anniken Hauglie under dagens felleshï¿½ring. Reguleringen mï¿½ tilpasses de aktuelle arbeidsoppgaver instrutï¿½rer og
dykkeledere faktisk utfï¿½rer i kursvirksomhet.
PADI har et omfattende kvalitetsikringsapparat hvor dykkeledere og instruktï¿½rer blir trenet og evaluert, og deretter evaluert av en tredjepart. Det ligger
ogsï¿½ et regelverk som krever ï¿½rlig fornying av medlemskap for at instruktï¿½rens sertifikat skal vï¿½re gyldig.
Ser frem til et mï¿½de.
Med venlig hilsen
Kjell Evensen

Kjell Evensen
Regional Manager Nordic
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