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FS-sak 35/19 – Endring av «Sørge for» ansvaret opp mot Arbeidstilsynet
Bakgrunn
Det er viktig med kontinuitet og trykket kan best opprettholdes av ansatte, og ikke av styremedlemmer
som skiftes ut på dykketingene. Det har fram til nå vært fokus på dugnadstankegangen, mangel på
informasjonsflyt i flere år og lite dokumentasjon i NDFs arkiv fra møter og referansegrupper.
NDF må jobbe for å informere og hjelpe klubbene til å kunne møte kravene i loven. Vi må jobbe mot å
få unntak der det er formålstjenlig for våre klubber, dykkeskoler og instruktører.
På møtet 03.09.2019 ble vi spurt om å spisse ønskene våre. Det skal vi gjøre, men samtidig må vi jobbe
opp mot Norges Idrettsforbund for å få hjelp inn mot Arbeids- og sosialdepartementet (endret fra
Justisdepartementet). Vi må jobbe for at Arbeidstilsynet skal anerkjenne internasjonale standarder for
fritidsdykkerinstruktører som f.eks EN standarden.
Ref. - Instruks for FS, ADM og oppnevnte utvalg i NDF.
Forbundsstyret styrer, men detaljstyrer ikke. Forbundsstyret skal således konsentrere seg om
overordnede beslutninger, strategier og prinsipielle diskusjoner.

Saksgrunnlag

Forslag til vedtak
FS vedtar at «Sørge for» ansvaret for kontakt med Arbeidstilsynet overføres til administrasjonen, som
får fullmakt til å delegere hvem som deltar på møter med ATIL og i referansegruppene.
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Bakgrunn / forslag til vedtak fra Tor-Inge Leidland
Det er etter min oppfatning uheldig at denne saken dukker opp på et telefonmøte da vi ble enige om å
revidere arbeidsformen «sørge for ansvar» på neste fysiske møte. Det er mer naturlig at telefonmøtet
inneholder en orientering fra møtet med Atil.
Saksfremlegget inneholder etter min oppfatning ikke tilstrekkelig informasjon for å ta en god
beslutning. Det er samtidig uheldig at møtet legges på valgdagen, da det kan vanskeliggjøre deltagelse.
I tillegg vil jeg påpeke at administrasjonen har vært underbemannet og at manglende deltagelse fra
administrasjonens side skyldes manglende kapasitet og mulighet til å prioritere arbeidsfeltet.
Det fremstår også i forarbeid som om AU ikke har en korrekt forståelse av hvilke departement man må
jobbe politisk mot. Det er DSB som er underlagt Justis, mens Atil ligger under Arbeids og
sosialdepartementet. Skal vi øke den politiske innsatsen må vi adressere korrekt politisk ledd.
Jeg mener også at instruks for FS og Administrasjon (det såkalte delegasjonsreglement) ikke er
relevant, selv om det har vært nevnt i uformelle diskusjoner i forkant av møtet. Og dens instruks om å
ikke detaljstyre har vært ignorert tidligere. Spesielt i situasjoner der mange av styremedlemmene også
er utøvere eller har stort engasjement. Jeg oppfatter også at styret har hatt en samstemt strategi i
forhold til hvordan vi skal jobbe mot arbeidstilsynet. Jeg er også kritisk til at vi skal endre modellen
med «sørge for» for resten av vår styre-periode.
Forslag til alternativt vedtak.
FS utsetter sak 35/19 og behandler «Sørge for» konseptet under en og samme sak på neste fysiske
møte. AU/administrasjon sørger for at tilstrekkelig og korrekt dokumentasjon for alle «sørge for»
legges ved ny sak.

Vedtak:
FS vedtar at «Sørge for» ansvaret for kontakt med Arbeidstilsynet overføres til administrasjonen, som
får fullmakt til å delegere hvem som deltar på møter med ATIL og i referansegruppene.
Det er behandlet tre forslag til vedtak med avstemming:
FS-sak 35/19 - 1: Forslag om å utsette møte på grunn av valgdagen
Vedtak: Forslaget falt med 6 mot 1 stemme.
FS-sak 35/19 - 2: Forslag om å utsette sak 35/19 til neste fysiske møte
Vedtak: Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer.
Remi Stridh og Tor Inge Leidland ønsker å protokollføre at de stemte for forslaget
FS-sak 35/19 - 3: Stemme over sak 35-19 – FS vedtar at «Sørge for» ansvaret for kontakt med
Arbeidstilsynet overføres til administrasjonen, som får fullmakt til å delegere hvem som deltar på møter
med ATIL og i referansegruppene.
Vedtak: Forslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Remi Stridh og Tor-Inge Leidland ønsker å protokollføre at de stemte mot forslaget
Remi Stridh ønsket følgende protokolltilførsel til vedtaket
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Representanten ser med bekymring på at styret velger å behandle gjeldende sak, med det som
oppfattes som et marginalt, eller fraværende, beslutningsgrunnlag. Det bes også om en høyere
grad av presisjon i opplysninger som skal danne grunnlag for vedtak i FS.
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