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Høring - Nye regler om dykking fra skip 

Kunnskapsdepartementet viser til Arbeidstilsynets høring av forslag til ny forskrift om dykking 

fra skip og endringer i diverse forskrifter gitt med hjemmel i skipsarbeidsloven og 

skipssikkerhetsloven.  

 

Kunnskapsdepartementet er ansvarlig for lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og 

tilhørende forskrift. Kunnskapsdepartementet har følgende kommentarer til forslaget fra 

Arbeidstilsynet:  

 

I forslaget § 2 om saklig virkeområde andre ledd slås fast at forskriften gjelder for den som 

har sitt arbeid om bord i skip, og som er involvert i dykkeoperasjoner. Videre står det i 

forslaget § 5 at forskrift om utførelse av arbeid kapittel 26 om sikkerhet og helse ved arbeid 

under vann gjelder tilsvarende for dykkeoperasjoner fra skip.  

 

I forslaget § 7 om krav til arbeidstakere med yrkeskvalifikasjoner opparbeidet i utlandet vises 

det til at forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelder tilsvarende for arbeidstakere 

fra skip. I tittelen til bestemmelsen står det krav til arbeidstakere med yrkeskvalifikasjoner 

opparbeidet i utlandet. Forskriften det vises til gjelder kun for personer fra EU/EØS og med 

yrkeskvalifikasjoner fra EU/EØS, med noen få unntak. Hvis hensikten med bestemmelsen i 

forslag til forskrift om dykking fra skip er at regelverket om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner også skal gjelde for personer fra utenfor EU/EØS og Sveits, må det 

reguleres særskilt. Videre mener vi at ordlyden i selve bestemmelsen er for vid. Den bør 

komme klart frem at det er kun de som skal utøve dykking fra skip, ikke som det er foreslått 

arbeidstakere på skip. Videre at det både vises til yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.  
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Side 2 
 

KD foreslår følgende endringer: 

§ 7. Krav til arbeidstakere med yrkeskvalifikasjoner opparbeidet i EU/EØS og Sveits.  

 Yrkeskvalifikasjonsloven og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om 

godkjenning av yrkeskvalifikasjoner gjelder tilsvarende for den som er omfattet av § 2 i 

denne forskrift.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ellen Carine Smogeli 

fagdirektør 
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