Forslag til endring av § 8 Årsmøtet, første avsnitt
Rev. 06.02.2018
Gammel tekst:
Norsk Grottedykkerforbund øverste organ er årsmøtet som holdes normalt hvert år
under grottedykkeruka i august/september måned.

Ny tekst:
Norsk Grottedykkerforbunds øverste organ er årsmøtet som holdes årlig.

Forslag til endring av Formålsparagraf, §1
Rev. 06.02.2018
Styret i NGDF fikk av Generalforsamlingen 2017 mandat til å jobbe videre med eventuelt
medlemskap i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). Det har tidligere vært sendt to
søknader om medlemskap, hvor begge er avslått, sist ved FORF Årsmøte 2017. Tilbakemeldingen da
inneholdt følgende punkter:
● Usikkerhet rundt NGDFs medlemmers papirer/rettigheter til å drive redning i vannfylte
grotter.
● Manglende dekning for å drive redningstjeneste i vedtektene.
● Landsdekkende redningstjeneste
NGDF ble startet blant annet med bakgrunn i et ønske om en mer fokusert og konstruktiv innsats i
forhold til eventuelle redningsaksjoner i vannfylte grotter. Erfaringen fra tidligere hadde vært at det
offentlige manglet spisset kompetanse, og at forsøk på tilnærmelse fra andre fagfelt og
kompetanseområder ikke var tilstrekkelig.
Redning i vannfylte grotter har helt siden NGDF ble startet vært utfordrende, både teknisk og
lovmessig sett. I utgangspunktet er ikke redning i vannfylte grotter tillatt med det regelverk som
eksisterer per i dag. Arbeidsmiljøloven har klare krav for yrkesdykking, som ikke er forenlig med
dykking i grotter, og de siste års presedens i forhold til dykking ved søk og redning i åpent vann, har
gjort at det nå blir stilt krav om yrkesdykkersertifikat for å yte denne tjenesten. Dette gjelder også
frivillige i for eksempel Røde Kors og Norsk Folkehjelp, selv om dykkerne ikke er lønnsmottakere.
De aksjoner som har vært utført til nå har skjedd som «Søk etter antatt omkomne» (SEAO). Lokale
redningssentraler (LRS)/ Hovedredningssentralen (HRS) har i disse tilfellene valgt å samarbeide med
Oslo brann- og redningsetat (OBRE), samt utenlandske ressurser (hovedsakelig britiske dykkere).
Koordinering av denne innsatsen har nødvendigvis tatt tid å forberede.

I tiden fra 2006 til i dag har utviklingen gått fort. Grottedykking kan sies å være mer tilgjengelig, og
opplevelsen er at det både er flere som driver med grottedykking, og et større spenn i persontypene.
Dette, sammen med utviklingen i utstyr, gjør at sannsynligheten for at dykkere trenger å reddes har
økt, samt at tiden før de anses som omkommet kan forlenges med mange timer. Dette gjør at vi
mener det fortsatt bør jobbes for å kunne være i stand til å aksjonere raskere.
NGDF har en utfordring hva gjelder å komme med tilfredsstillende svar på FORFs usikkerhet rundt
papirer og regelverk, slik de ble uttrykt på FORFs årsmøte. Per nå er det ikke lov til å drive organisert
redningsarbeid i vannfylte grotter, hverken for frivillige eller profesjonelle. NGDF anerkjenner likevel
at den eneste muligheten vi har for å kunne endre på regelverket, i det minste i en slik grad at man
kan tillate frivillige å drive redningsarbeid, er å jobbe via FORFs nettverk. Det er via FORF, som er Den
Frivillige Redningstjenestenes vei inn til Justisdepartementet, NGDF har størst mulighet til å kunne
påvirke Arbeids- og sosialdepartementet til å tillate redning i vannfylte grotter. Paradokset, og
vanskelighetene ligger i at vi trenger medlemskap i FORF for å få tillatelse, mens FORF vil at vi skal ha
tillatelse før vi får bli medlem.
Dersom NGDF lykkes i å oppnå medlemskap i FORF vil vi få tilgang til å påvirke besluttende
myndigheter, samt større muligheter for få støtte til opplæring og kursing av egne medlemmer. Det
er også mulig å få tilskudd til innkjøp av utstyr. Det som kreves av NGDF er å stille opp på ulike møter
og konferanser, der det også vil være muligheter for å kunne påvirke de beslutninger som fattes.
Medlemskap i FORF innebærer ingen økonomiske forpliktelser. FORF dekker sine medlemmers
kostnader i forbindelse med møter o.l.
Som et første skritt på veien, for på lang sikt å kunne endre regelverket, kan NGDF endre
Formålsparagrafen slik at FORF anerkjenner at NGDF arbeider mot å være en del av den frivillige
redningstjeneste. En slik endring medfører at NGDF kan tilby sin kompetanse, uten selv å drive med
redning.
Forslaget blir da å endre NGDFs vedtekter, §1 som nå lyder:
“§ 1 Formål
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
● sikker og miljøskapende grottedykkingen i Norge.
● etablering og vedlikehold av linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking
ved hjelp av disse.
● etablering av samarbeid og forståelse av og for sikker grottedykking til medlemmer,
dykkere generelt og samfunnet ellers.
● utforsking av vannfylte grotter samt å dele denne informasjonen med myndigheter,
organisasjoner og samfunnet ellers.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet,
respekt og ærlighet.”

Til:
“§ 1 Formål
Norsk Grottedykkerforbund skal jobbe for
● Sikker og miljøskapende grottedykking i Norge.
● Etablering og vedlikehold av linesystemer, samt teknikker for sikker grottedykking
ved hjelp av disse.
● Etablering av samarbeid og forståelse av og for sikker grottedykking til medlemmer,
dykkere generelt og samfunnet ellers.
● Utforsking av vannfylte grotter samt å dele denne informasjonen med myndigheter,
organisasjoner og samfunnet ellers.
● Jobbe for tilgjengeliggjøring av redningskompetanse for redning i vannfylte grotter.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
Alle aktiviteter skal bygge på grunnverdier som dykkeglede, fellesskap, helse, sikkerhet,
respekt og ærlighet.”

