
St.prp. nr. 85

(2002–2003) 

Om endringer i statsbudsjettet for 2003 om
strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen 

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 26. september 2003,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Ved Kongelig resolusjon 27. juni 2003 ble det ved
tatt å utgiftsføre inntil 10 mill. kroner uten bevilg
ning for å iverksette strakstiltak for pionerdykkere 
som er i en prekær og akutt økonomisk situasjon. 
Strakstiltakene ble iverksatt samtidig med frem
leggelsen av St.meld. nr. 47 (2002–2003) Grans-
king av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen. Det 
fremgår av stortingsmeldingen at Regjeringen me
ner det bør etableres en kompensasjonsordning 
for pionerdykkerne i Nordsjøen. I påvente av Stor
tingets behandling av meldingen ønsket Regjerin
gen å iverksette strakstiltak overfor pionerdykker
ne. I forbindelse med behandlingen av revidert 
nasjonalbudsjett for 2003 traff Stortinget følgende 
vedtak: «Stortinget samtykker i at Regjeringen får 
fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å bi
stå pionerdykkerne med råd og hjelp i økonomiske 
forhold i påvente av Regjeringens forslag til Stor
tinget med grunnlag i NOU 2003: 5 Pionerdykker
ne i Nordsjøen». 

Strakstiltakene innebærer at det kan utbetales 
inntil 200 000 kroner til hver enkelt pionerdykker 
etter individuell vurdering. Det ble forutsatt at ut
betalingene går til fratrekk i en eventuell kompen
sasjonsordning, jf. St.meld. nr. 47 (2002–2003). Det 
ble i den kongelige resolusjonen vedtatt, med 

hjemmel i bevilgningsreglementet § 11, at Kongen 
samtykket i at utgiften ble pådratt og dekket. 

Regjeringen har ved disse strakstiltakene ikke 
forskuttert Stortingets behandling av meldingen. 
Tiltakene er ment som hjelp til enkelte av pioner
dykkerne, for å hindre uopprettelig skade for disse 
før behandlingen av stortingsmeldingen. 

Det foreslås på denne bakgrunn at det i stats
budsjettet for 2003 bevilges 10 mill. kroner under 
kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartemen
tet, ny post 70. 

2 Utbetalinger og retningslinjer 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet ga 27. 
juni 2003 Den Norske Sjømannsmisjon tilsagn om 
tilskudd på 1.5 mill. kroner til opprettelse av stiftel
sen Kontakttelefon for Pionerdykkere. Dette 
skjedde etter at departementet hadde mottatt en 
søknad om støtte til en slik stiftelse fra Sjømanns
misjonen, på vegne av biskopen i Bjørgvin, Sjø
mannsmisjonen og Nordsjødykker Alliansen. Sam
tidig ble det ved Kongelig resolusjon 27. juni 2003 
stilt midler til disposisjon, slik at det kunne ytes 
inntil 200 000 kroner til pionerdykkere som er i en 
prekær og akutt økonomisk situasjon. 

Stiftelsen ble opprettet 29. juni 2003. Styret i 
stiftelsen består av to representanter fra Sjømanns
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misjonen og tre representanter fra Nordsjødykker satte. I enkelte tilfeller har stiftelsen også lagt sosi-
Alliansen, samt biskopen i Bjørgvin som formann. almedisinske kriterier til grunn i fortolkningen av 
Biskopen i Bjørgvin har dobbeltstemme ved stem- begrepet «prekær og akutt» økonomisk situasjon. 
melikhet. Dette er akseptert av Arbeids- og administrasjons-

Departementet la til grunn at stiftelsen knyttet departementet. 
til seg relevant kompetanse på gjeldsrådgivning og Stiftelsen har 12. september 2003 bedt om å få 
annen aktuell økonomisk rådgivning. Stiftelsen fullmakt til å gi gjeldsrådgivning ut over det som 
har god kunnskap om hvem som er pionerdyk- har vært nødvendig for å løse akutte gjeldsproble
kere, og deres livssituasjon. Stiftelsen ble, i forbin- mer. Stiftelsen antar at dette gjelder i overkant av ti 
delse med sin økonomiske rådgivning, bedt om å dykkere, og at det er nødvendig å få stilt 500 000 
innstille overfor departementet hvem som skal kroner til disposisjon for dette. I den grad slik 
ytes inntil 200 000 kroner som et strakstiltak. rådgivning er formålstjenlig for å sikre gode og 

Departementet har senere presisert overfor varige løsninger for disse pionerdykkerne, ser de
stiftelsen at det i innstillingen til departementet partementet det som hensiktsmessig å legge til 
skal fremgå hvilket beløp som skal utbetales til rette for slik rådgivning allerede nå. 
den enkelte, og at stiftelsen skal arbeide for å finne 
gode og varige løsninger for den enkelte pioner- Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
dykker. Det ble også presisert at innstillingene om 
utbetalinger skal sikre at pionerdykkerne ytes t i l r å r :  
hjelp så snart som mulig. Departementet har fo
restått, og forestår, utbetalingene til de enkelte At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
pionerdykkere på grunnlag av og etter hvert som et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
stiftelsen innstiller overfor departementet. endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak 

Problemene for pionerdykkerne er sammen- for pionerdykkerne i Nordsjøen. 

Vi HARALD, Norges Konge, 

s t a d f e s t e r :  

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2003 om strakstiltak for 
pionerdykkerne i Nordsjøen i samsvar med et vedlagt forslag. 

Forslag 
til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2003 om 

strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen 
I 

I statsbudsjettet for 2003 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet: 
70 (ny) Bidrag pionerdykkerne ............................................................... 10 000 000 

Grafisk produksjon: GCS allkopi – Oslo. September 2003 


