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Harpefossen Skisenter: Tilbakemelding på forslag til ny taubaneforskrift

Hei,
Her er vår tilbakemelding på forslag til ny taubaneforskrift:
- Det er generelt positivt at antall forskrifter / lover reduseres, og at evt. overlappinger mellom de
ulike forskriftene dermed forsvinner.
- Det er positivt at krav om konsesjon fra fylkesmann forsvinner, i og med at dette kun har vært en
forsinkende formalitet uten noe reell kontrollfunksjon.
- Det er positivt at det åpnes for å «avskilte» driftsledere som åpenbart ikke er kompetente /
interessert i å ta ansvar for sikkerhet og pålagte lover/krav. Vi tror det i liten grad sitter kompetanse i
styrene for å kontrollere om driftsleder ivaretar sikkerheten, og det samme tror vi gjelder daglige
ledere som i større grad har fokus på marked, økonomi og personell. Man er derfor i stor grad
prisgitt at driftsledere gjør en god nok jobb når det gjelder sikkerhet knyttet til de tekniske
anleggene. Det er derfor positivt at ordningen med driftsledergodkjenning videreføres.
- For oss har «Forskrift om skitrekk» med alle konkrete krav til utforming og drift av anlegget vært til
svært stor hjelp. Dette har forhindret unødvendig bruk av ressurser på diskusjoner og synsing om
hvordan ting skal være, og er til stor hjelp for driftsleder for å sikre grunnleggende sikkerhet. Det kan
nå se ut som disse konkrete krav og veiledninger utgår, og det mener vi er veldig uheldig i og med at
det er lite realistisk at hvert enkelt anlegg skal bygge opp tilstrekkelige rutiner, erfaring og kunnskap
på alle områder.
- Det legges i den nye forskriften opp til at virksomheten selv kan utforme et sikkerhetsstyringssystem,
dvs. at det ikke lenger blir krav til internkontrollbøker og innholdet i disse. Det burde etter vårt syn
heller være slik at de nye kravene i hht. §2-11 burde suppleres inn i eksisterende system med 10
kapitler for skitrekk.
I og med at alpinbransjen sliter med rekruttering av driftspersonell, er det viktig at anleggene har gode
system for å lære opp nye personer med mindre erfaring fra bransjen. Vi tror ikke det vil gjøre dette
lettere med å være mindre konkret på tekniske krav til bygging og drift. Vi forstår at det er en generell
utvikling i samfunnet med at det er mer opp til virksomheten å vurdere hva som er tilstrekkelig sikkerhet
og kvalitet. Men i praksis vil det si at det er personer i virksomheten med etter hvert høy alder, og
tilsvarende manglende erfaring og evner til å utarbeide skriftlige og databaserte system, som skal ha
ansvar for å utarbeide internkontrollsystemene. For det er i liten grad hjelp i å overlate denne jobben til
yngre og uerfarne personer. Da tror vi det er lite fornuftig å fjerne de konkrete og retningsgivende
delene av forskriftene.
Vi er derfor redd at den nye taubaneforskriften vil bidra til at sikkerhet og kvalitet blir redusert.
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