
Fra: Norsk Redningsdykker Forum (redningsdykkerforum@gmail.com)
Sendt: 12.09.2017 18:33:41
Til: Tom Eirik Tobiassen
Kopi: Kjetil H Nilsen; Post; Brynjar Østrem; Tomas Kvarstein; Thomas A Ridola; Christoffer Henriksen; Andre
Fosså Aguiluz; Anders Mæland; Steffen Størseth; Atle Paulsen

Emne: Re: Høringsbrev 2017 - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Vedlegg: 

Hei!
Vi takker meget for engasjementet og innspillet.
Vi tar dette med inn i det videre arbeidet. Mye av det dere nevner er ting vi allerede føler vi helt eller delvis har svart ut i vårt
høringssvar.

Utkastet som ligger på våre hjemmesider er kun et utkast, og vi vil endre litt på innholdet med bakgrunn i innspill som har kommet fra
blant andre dere.
Vi er glade for at vi har medlemmer som ønsker en trygg og god arbeidshverdag, men ikke minst en arbeidshverdag som ikke lar seg
hindre av regulativ som ikke imøtekommer enkelte av redningsdykkerbransjens spesielle behov.

Vi vil forøvrig svare ut denne e-posten nærmere.

MVH.
Styret
v/ Morten Holtberget
> 12. sep. 2017 kl. 18.13 skrev Tom Eirik Tobiassen <Tom.Eirik.Tobiassen@rogbr.no>:
>
> Hei.
> Vi har kikket gjennom svaret deres og satt opp noen punkter .
> Generelt mye bra tilbakemeldinger på det som ble informert om på seminaret i Stavanger.
>
> Vi har diskutert litt på brigaden og  vil oppfordre dere til å følge opp de nevnte punktene i tidligere mail under.
>
> Spesielt:
> -      Ny § 26-11. Vi må få mulighet til å utføre jobben vår( søk og sokning) nærme og under båter /faste installasjoner. Vi må få
mulighet til å montere     løfteskrev/stropper til         heising. Dette for å kunne hindre skade på miljø, hente ut døde personer og få
mulighet til å øve på disse situasjonene.
> -     Det må etableres et FELLES system for linesignaler  slik at dette blir en nasjonal standard for alle involverte nødetater
> -     Ny § 26-27. Arbeidstilsynet må si noe om forsvarlig bemanning ved drukningsberedskap. Å vektlegge alle farene ved scuba
redningsdykking uten å si noe om        dimensjoneringen rundt dette blir feil. For å ivareta sikkerheten ved redingsdykking scuba
BØR det etableres 5 mannsbetjent dykke enhet. Med 2  dykkere, 2 lineholdere og en leder. Minimumskrav er greit å sette men her må
en tilfredstillende drukningsberedskap defineres.
>
> Videre se mail under.
>
> Vennlig hilsen
> Redningsdykkere Brigade B
> STAVANGER
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Tom Eirik Tobiassen
> Sendt: 9. september 2017 11:21
> Til: Brynjar Østrem <Brynjar.Ostrem@rogbr.no>; steffenstorseth@hotmail.com; Andre Fosså Aguiluz
<Andre.F.Aguiluz@rogbr.no>; Atle Paulsen <Atle.Paulsen@rogbr.no>; John Birkedal <John.Birkedal@rogbr.no>; Anders Mæland
<Anders.Maland@rogbr.no>; Thomas A Ridola <Thomas.A.Ridola@rogbr.no>; Tomas Kvarstein <Tomas.Kvarstein@rogbr.no>
> Emne: Høring ny dykkefordkrift
>
> Hei.
> Jeg har satt opp noen kommentarer til de nye paragrafene som er foreslått i forskrift om utførelse av arbeid.
>
> Generelt blir det vanskelig å gjennomføre redningsdykking i nærheten av fartøy og installasjoner.  Det blir økt sikkerhet med større
grad av overflateforsynt dykking.
>



> Kommentarer til nye paragrafer:
>
> 26-11 andre ledd ( har må redningsdykking og søk etter omkommet  tillates rundt fartøy, i eller ved oppdrettsanlegg, under kai,
rørledninger og alle andre konstruksjoner Montering av Løftestropper/kjetting til heising av kjøretøy/båter og andre maskiner i sjø
bør kunne utføres av redningsdykkere. Yrkesdykkere har ikke trening i å håndtere slike hendelser som kan involvere døde personer. )
>
> 26-27 forsvarlig bemanning
> ( Det må beskrives hva forsvarlig bemanning er for å utføre en livreddende innsats ved drukning. Krav til drukningsberedskap må
beskrives. Hva skal kapasiteten være ved send type beredskap? )
>
> Se over å kommenter
>
> TE
>


