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Tilbakemelding på forslag til ny forskrift
Takk for anledningen til å gi tilbakemelding på den nye forskriften.
Vil først og fremst rette en tilbakemelding til følgende i den nye forskriften:
Statens jernbanetilsyn kan kreve at virksomheten benytter og bekoster uavhengig
organ til verifisering av om nødvendig sikkerhet er ivaretatt. Statens
jernbanetilsyn kan kreve at et uavhengig organ skal være akkreditert. (…)
Virksomheten skal årlig benytte og bekoste uavhengig inspeksjonsorgan for
teknisk kontroll av fornøyelsesinnretning. Statens jernbanetilsyn kan kreve at
inspeksjonsorganet skal være akkreditert.
I forhold til slik det har fungert til nå har vi hatt tilsynet på årlig besøk og vi synes at dette har vært en
ordning som har fungert bra i forhold til det at tilsynet har kommet tett på produktet vi leverer.
Dette har både bidratt til både å avdekke feil og mangler, men ikke minst at vi har fått tilsyn av
kompetent personell med tverrfaglig bakgrunn som har vært på tilsyn i andre fornøyelsesparker og
har bakgrunn fra forskjellige fagområder.
Slik vi ser det vil denne forskriften føre til mindre tilsyn av SJT, de vil komme å ta stikkprøver på om vi
driver forsvarlig. Vi driver et mangfold av aktiviteter og det at det kommer en samtalepartner årlig
som ser helheten har vært og er av stor verdi for oss.
For vår del vil det bety hvis vi blir pålagt å ha et uavhengig inspeksjonsorgan på hver av våre
aktiviteter:




Økte kostnader.
Krevende å finne godkjente (akkrediterte) inspeksjonsorgan i nærheten.
Mindre dialog med SJT.

Det beste ville ha vært å hatt et tilsyn slik det fungerer nå årlig med en risikovurdering på forhånd på
hva som er viktig for tilsynet å se nærmere på, i tillegg å kunne kreve et uavhengig inspeksjonsorgan
på de aktivitetene som krever det. Da har man fått både i pose og sekk og da har tilsynet fungert
fortsatt som både tilsyn og samtalepartner. Det er viktig at når det er så få aktører som driver
innenfor denne bransjen at man har noen med bred og spiss kompetanse å snakke med.
Vi ser at det står i forslaget til den nye forskriften «kan kreve at virksomheten benytter og bekoster»
og dette mener vi bør vektlegges i forhold til hvilken type aktivitet og hvilken risiko det er ved bruk av
den.
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