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Tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og
utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet - Høring

Vi viser til brev av 18. desember 2012 med vedlegg angående ovennevnte.

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater —
Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Statens havarikommisjon for
transport, Statens jernbanetilsyn, Statens vegtilsyn og Statens vegvesen
Vegdirektoratet.

Vedlagt oversendes kopi av uttalelse fra Luftfartstilsynet. Det vises til at Luftfartstilsynet
fører tilsyn med arbeidsmiljøloven for flygende personell (besetningsmedlemmer) i
sivil luftfart. Tilsynet redegjør for arbeidet med revisjon av forskriften om arbeidervern
og arbeidsmiljø i sivil luftfart og legger til grunn at det fortsatt er Luftfartstilsynet, og
ikke Arbeidstilsynet, som skal føre tilsynet når det gjelder denne arbeidstakergruppen,
også med den foreslåtte endringen i arbeidsmiljeloven § 18-6første ledd, første
punktum.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Luftfartstilsynets uttalelse. Vi ber om
bekreftelse på at det ikke er nødvendig å gjøre noe unntak fra Luftfartstilsynets
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tilsynsansvar for flygende personell som følge av lovendringen.

Med hilsen

 ()
Gyr. Solnørdal jenssen (e.f.)
avi elingsdirektør

1 vedlegg
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CARL AVIATIONAUTHORITY NORWAY
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Hege Aalstad
982811380
29. januar 2013
201300362-2/008/HSA

Deres dato:
Deres referense: 12/2090

Høring - tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for
fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet mv.

Det vises til brevav 8. januar 2013.

Luftfartstilsynetfinner det ikke naturligå kommentereden delen av høringensom angår
forslagetom reguleringav fagforeningerssøksmålsadgang.

Luftfartstilsynetfører tilsyn medarbeidsmiljølovenså langtdet gjelder flygendepersonell
(besetningsmedlemmer)i sivil luftfart,jf. forskrift21. februar 1986nr. 540 om arbeidervemog
arbeidsmiljøm.v. for sivil luttfart. Det pågårfor tiden et forskriftsarbeldfor å revideredenne
forskriftensom, etter det vi forstår ut fra vår kontaktmed Direktoratetfor arbeidstilsynet,er i
sluttfasen. I den nye forskriftenleggesdet opp til at Luftfartstilsynetstilsynsansvarfullt ut skal
tilsvareArbeidstilsynetsså langtdet gjelder besetningsmedlemmer,så fremt det ikke er gjort
spesifikt unntakfor bestemmelsen/forskriften.

Luttfartstilsynethar gjennomgåtthøringenog kan ikke se at det er grunniagfor å avvikefra
dette prinsippeti dennesaken.Det er ettervår oppfatningderfor ikke nødvendigå unnta den
foreslåtte endringeni arbeidsmiljøloven§ 18-6første ledd første punkturn(hvor henvisningtil §
14andre ledd andrepunktumer inntatt),fra Luftfartstilsynetstilsynsansvar.

Denforeslåtte endringenvil innebærenoeøkt ressursbehovi tilknytningtil Luftfartstilsynets
HMS-tilsynmed besetningsmedlemmer,menså begrensetat det kan dekkes innenforordinære
budsjettrammer.

Med vennlig hilsen

Stein Erik Nodeland
luftlartsdirektør
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