
St.prp. nr. 52

(2003–2004) 

Om endringer i statsbudsjettet for 2004 om 
strakstiltak for pionerdykkerne 

i Nordsjøen 

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 2. april 2004,

godkjent i statsråd samme dag.


(Regjeringen Bondevik II)


1 Bakgrunn 

Ved Kongelig resolusjon 27. juni 2003 ble det ved
tatt å utgiftsføre inntil 10 millioner kroner uten be
vilgning for å iverksette strakstiltak for pionerdyk
kere som er i en prekær og akutt økonomisk situa
sjon. Stortinget bevilget senere, ved St.prp. nr. 85 
(2002–2003), denne summen i statsbudsjettet for 
2003 over kap. 1500 Arbeids- administrasjonsdepar
tementet post 70 Bidrag til pionerdykkerne. Ord
ningen innebærer en maks utbetaling pr. dykker på 
200 000 kroner. Det må antas at et flertall av de dyk
kerne som har svakest økonomi allerede har fått ut
betalt maksbeløpet fra denne ordningen. 

Stortinget behandlet St.meld. nr. 47 (2002– 
2003) om gransking av pionerdykkernes forhold i 
Nordsjøen 9. mars 2004. Stortinget bad Regjerin
gen om å etablere en kompensasjons-/oppreis-
ningsordning for pionerdykkerne i Nordsjøen. Det 
ble samtidig påpekt at enkelte av dykkerne har be-
hov for ytterligere økonomisk bistand før utbetalin
ger fra kompensasjons- og/eller oppreisningsord
ningen kommer i gang. 

Det er på det rene at mange av dykkerne har 
svak økonomi og enkelte av dem har problemer 

med å klare seg i tidsrommet frem til utbetalinger 
av kompensasjon/oppreisning kan komme i gang. 
Departementet anser derfor at det er behov for å 
opprette en ny ordning med strakstiltak for denne 
gruppen. 

2 Utbetalinger og retningslinjer 

Det foreslås at det kan utbetales inntil 200 000 kro
ner til hver enkelt pionerdykker etter individuell 
vurdering. Det er et vilkår for utbetaling at motta
keren er pionerdykker, jf. definisjonen i St.meld. nr. 
47 (2002–2003), og er i en prekær og akutt økono
misk situasjon på søknadstidspunktet. Det forutset
tes at utbetalingene går til fratrekk i utbetalinger 
fra kompensasjon/oppreisningsordningen. Tiltake
ne er ment som hjelp til enkelte av pionerdykkerne, 
for å hindre uopprettelig skade for disse før utbeta
lingene av kompensasjon/oppreisning finner sted. 
Strakshjelp kan ikke utbetales dersom det er åpen
bart at vedkommende pionerdykker ikke tilfredstil
ler vilkårene satt av Stortinget for utbetaling fra 
kompensasjons-/oppreisningsordningen. 
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Stiftelsen Kontakttelefonen for pionerdykkere 
har god kunnskap om hvem som er pionerdykkere, 
og deres livssituasjon. Stiftelsen har også knyttet til 
seg relevant kompetanse på gjeldsrådgivning og 
annen økonomisk rådgivning. Stiftelsen ble i juni 
2003, i forbindelse med sin økonomiske rådgiv
ning, bedt om å innstille overfor departementet 
hvem som kunne få utbetalt inntil 200 000 kroner 
som et strakstiltak etter den opprinnelige ordnin
gen med strakshjelp. Stiftelsen gis på denne bak
grunn også i oppdrag å innstille overfor departe
mentet på hvem som bør få utbetalt strakshjelp fra 
den nye ordningen. Innstillingen må følges av do
kumentasjon for at vilkårene er oppfylt, og beløpet 
som det er behov for må presiseres. Departementet 
forestår utbetalingene til de enkelte pionerdykker
ne på grunnlag av, og etter hvert som, stiftelsen 
innstiller overfor departementet. 

Problemene for pionerdykkerne er sammensat
te. I forbindelse med eksisterende strakstiltaksord
ning har stiftelsen også lagt sosialmedisinske krite
rier til grunn for fortolkningen av begrepet «prekær 
og akutt» økonomisk situasjon. Dette er tidligere 
akseptert av departementet. Dette videreføres for 
den nye ordningen. Tolkning av hva som er å anse 
som sosialmedisinske kriterier må imidlertid være 
snever i den forstand at også en slik situasjon må 
ha det særpreg at den er «prekær og akutt». 

3 Tilleggsbevilgning for Stiftelsen 
Kontakttelefonen for 
pionerdykkere 

Stiftelsen er for driftsåret 2004 tildelt 1 500 000 kro
ner. Støtten er bl.a. gitt under forutsetning av at stif

telsen, ved drift av Kontakttelefonen, skal være et 
kontaktpunkt for samtaler og profesjonell rådgiv
ning om personlige forhold. Nordsjøprestene har 
stor tillit og kan gi et vesentlig bidrag til dette. 

Arbeidet med å innstille og dokumentere over-
for departementet på hvem som bør gis økonomisk 
bistand etter denne ordningen med strakstiltak vil 
være ressurskrevende for stiftelsen. Dette er et ar
beid som stiftelsen ikke har medregnet i sine bud
sjetter for 2004. Departementet er opptatt av at den-
ne siden av stiftelsens arbeid ikke skal gå på be
kostning av det arbeidet stiftelsen har som hoved
oppgave, nemlig som kontaktpunkt for samtaler og 
profesjonell rådgivning om personlige forhold. Det
te er bakgrunnen for at departementet mener det 
er behov for at stiftelsen i 2004 tilføres 800 000 kro
ner. Dette skal brukes til å finansiere gjeldsrådgiv
ning til pionerdykkere som er i en økonomisk vans
kelig situasjon, og i den forbindelse den dokumen
tasjon som er nødvendig for å innstille på hvem 
som bør få strakshjelp. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet 

t i l r å r : 

At Deres Majestet godkjenner og skriver under 
et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om 
endringer i statsbudsjettet for 2004 om strakstiltak 
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 2004 om strakstiltak for pioner
dykkerne i Nordsjøen i samsvar med et vedlagt forslag. 
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Forslag 

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2004 om 
strakstiltak for pionerdykkerne i Nordsjøen 

I 
I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer: 

Utgifter: 

Kap. Post Formål Kroner 

1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 
21 Spesielle driftsutgifter forhøyes med ................................................................. 800 000 
70 (ny) Bidrag pionerdykkerne ........................................................................................ 9 200 000 




