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HØRING —Utlendingsregelverket og internasjonal luftfart

Norwegianvisertil høringsnotatav 29.10.12.

Luftfartener en internasjonalbransjehvorkonkurransenmellomflyselskapeneer
globalog ikke geografiskavgrenset,for eksempel innenforSkandinaviaeller innenfor
Europa. Norskeflyselskapermøter dagligkonkurransenbåde fra europeiske
flyselskaperog selskapfra andre deler av verden. Noen tall fra Avinor/OSLsom
illustrererdette er antallflybevegelserfra interkontinentaleselskaperpå OSL. For
2012 vil det være 600 flybevegelserfra Thai på ruten Oslo—Bangkok,vel 480
flybevegelserfra Qatar Airwayspå rutenOslo—Doha. Tilsvarendetall for Oslo—
Pakistan(Lahoreog Islamabad)med PakistanInternationalAirlines(PIA) er 110
flybevegelserog for ruten New York —Oslo700 med United/Continental.

Etterdet vi forstårvil det venteligblien betydeligopptrappingi interkontinentaleruter
fremovertil og fra Norge. Det vil også kunneopprettesandre internasjonaleruterder
Norge inngårsom en destinasjonpå ruten,dvs, slikat et asiatiskflyselskapkan fly f.
eks. Norge—USA. Dette er i henholdtil Samferdselsdepartementetsvurderingav
gjeldendetrafikkrettigheter,såkalte 5. friheter.Når konkurransenhardnertil, er det
helt avgjørendeat et norskflyselskaphar de samme mulighetertil å konkurrereom
passasjereneog nye trafikkstrømmersom utenlandskeflyselskaper.

Trafikkstrømmenefremoverer i storgrad ventet å øke spesieltkraftigfra Asia inn
mot Europa.Norwegianvil møte denne internasjonalekonkurransenved å
ekspandere internasjonaltog ved å investerei nye fly. Samtidiger selskapets
primæreønske å forblinorski fremtiden.Norskemyndighetermå ta et valg; skal et
norskselskapkunnekonkurrerepå likevilkårom passasjerene,eller skal man
overlatetilde utenlandskeselskapeneå opereredisserutene?Velger man det siste
vil det i så fall være et særdelesdårligbidragtil å sikre norskluftfartmed
utgangspunkti Norge i fremtiden.

Den beste måten norskemyndigheterkan medvirketil levedyktigeflyselskaperi
Norge, til å sikre arbeidsplasserog flyfagligkompetanse,er å legge til rette for like
konkurransevilkår.Slik det norskeregelverketmå forståspr. i dag vil eksempelvis
asiatiskeflyselskaperha en klar konkurransefordeli Norge, mens det strafferseg å



være et norskselskap. Harmonisertereglerinternti Skandinaviautelukkendefor
skandinaviskeselskaper hellerikkeveien å gå når de sterkestekonkurrentene
kommerfra regionerutenforSkandinaviaog vil gjøre det i stadigstørregrad
fremover.

Å ha norskregistrertefly kan bliet så storthinderat virksomhetenmå vurderesflyttet
ut av landet. Blirman tvungettil å starteen slik prosess,vil det lettdra med seg etter
hvertstadigstørredeler av virksomheten.Det vil være særdeles uheldig,og det vil
ikke minstramme en storandel norskeansattesom nå har tryggejobber i Norge.

Gammelt regelverk med behov for revisjon

Da dagens regelverkble etablertvar ikke markedetderegulertsom i dag, og sett fra
Norwegiansside er det derforsvært uheldigom en minst25 år gammel
regelbestemmelseskal blistående i lysav den utviklingenluftfartenhar vært
gjennom.Utlendingslovens§ 55 første ledd har krav om oppholdstillatelsefor
utlendingersom har til hensiktå «ta arbeid i riket», mens annet ledd sier at kravetom
oppholdstillatelsegjelderikke dersomformåletmed besøket i Norge ikkeer arbeid
og utlendingenskal oppholdeseg i Norge i mindreenn 3 mnd. § 5 annet ledd åpner
for andre unntakfra kravetom oppholdstillatelse,jfr. utlendingsforskriften§ 1-1, der
det i første ledd er gjortunntakfor utenlandskpersonell,som ikke har arbeidsgiveri
Norge, på utenlandskfly i internasjonaltrafikk.I § 6 femte leddfremkommerat loven
ikke gjelderfor norskeskipi utenriksfart,slikat det da hellerikke gjeldernoe krav om
oppholdstillatelse.I vårt eksempelmed flygendepersonaleer det åpenbartat disse
ikke skal «ta arbeid i riket», men vi rammes likevelav forskriftensordlyd.Norwegian
mener det ikke er noen god begrunnelseforå behandleluftfartpå en annen måte
enn skipsfarten,hvordet ikkegjøres unntakfor norskregistrerteversusutenlandske
skip.

En gjennomgangav forskrifteneog forarbeidenetil dagens utlendingslovviser at
bestemmelsener en ren videreføringav lovenav 1988 og dertiltilhørendeforskrifter.
Verken forarbeidenetil dagens loveller NOU 1983:47, Ot.prp.46 1987-88 og Innst.
0 nr. 92 1987-88 inneholderkommentarersom forklarerbakgrunnenog formålet
med bestemmelsen. Bestemmelsener imidlertidinnførti en tid da det norske
arbeidsmarkedetog konkurransesituasjonenvar en helt annen enn i dag, hvorbåde
luftfartog skipsfartnå er blittinternasjonal.Det fremstårbåde vilkårligog utilsiktetnår
bestemmelsenrammer norskregistrertefly, men ikkefor eksempeldanske eller
svenskefly som da er å betraktesom «utenlandske».I et selskaphvorman har fly
registrerti ulike landvil man ha en fordelav å kunnebenyttede utenlandskregistrerte
flyene også til internasjonaleflyvningeri Norge. Det er uheldigat Norge har
bestemmelsersom fravikerfra landdet er naturligå sammenligneseg med, og som
sett fra vårt ståstednå gir klartutilsiktedevirkningeri form av at de rammer
Norwegiansom det eneste norskeselskapetsom skal fly langdistansepr. i dag.

Norwegianhar undersøktmed svenskemyndigheterhvordanregelverketmht.
internasjonaleflygningerpraktiseres.De vanlige reglene for arbeids- og
oppholdstillatelse gjelder. Sverige krever ikke arbeidstillatelse for kabinansatte med
utenlandsk arbeidsgiver som jobber på utenlandske flyselskap, så lenge de ikke
«utfører arbeid i landet». Norwegian mener at en lik praksis i Norge vil kunne være
tilstrekkelig for å sikre likebehanding, dvs, at hvile mellom flygningene ikke er å
betrakte som å «utføre arbeid».



Behov for likebehandling med asiatiske selskaper som flyr på Norge

Norwegianhar ekspandertinternasjonaltfor å møte den globalekonkurransenog vil
starte interkontinentaleflygningeri 2013. SelskapetNorwegianLongHaul og de
interkontinentaleflygningenevil ha crewbase i Bangkok,med lokaltansatte.
Personaletpå disseflygningenevil bo og leve i sitthjemlandog kun hvilei Norge
mellomflygningene—i tråd med internasjonalereglerfor luftfartenog på samme
måte som når utenlandskpersonalei andre selskaperhvileri Norge. Slik sett vildet
også være en storforskjellsbehandlingom Norwegiansom norskselskapskulle
måtte forholdeseg til andre reglerfor vårt crew sammenlignetmed crew på
utenlandskregistrertefly. Den konkretebestemmelseni utlendingsforskriften§ 1-1
sier at det gjelderet unntakfra kravet om oppholdstillatelsekun forpersonellpå
utenlandske fly.

Nærmere om synspunkter fra fagforeninger og konkurrenter

Vi har registrertkritikkfra fagforeningsholdnår det gjelderen forskriftsendring.Vi vil
på det sterkestetilbakeviseat internasjonalekspansjonog vekst utenforSkandinavia
er «sosialdumping».Det er heller ingentingved ansettelsesforholdenesom på noen
måte faller inn underet sliktbegrep,slikdet er deflnerti regjeringensegen
handlingsplan(StatsministerJens Stoltenberg14.11.2012: «Det anses som sosial
dumpingbåde hvis utenlandskearbeidstakereutsettesfor bruddpå helse-, miljø-og
sikkerhetsreglerog tilbyslønn som er uakseptabeltlav.»)

Med hensyntil arbeids-og hviletidskal for eksempel Norwegianscrew følge det
europeiskeflysikkerhetsorganetEASAs regelverk.Selv om ikke alle andre
flyselskaperfølger EASA, er arbeids-og hviletidgenereltgodt regulerti internasjonal
luftfartog praktiseringenovervåkesav luftfartsmyndighetene.

Hos Norwegianhar personaletgode, konkurransedyktigelokale lønnsbetingelserut
fra hvorde er stasjonert,enten det er på baser i Skandinavia,Europafor øvrigeller i
Asia.

Det er ogsåfremsattpåstanderom at utenlandskeansatte på de internasjonale
flygningenevil ta arbeidfra nordmenn.Langdistanseselskapettil Norwegianskal ha
base i Asia og betjeneflygningertil en rekkedestinasjoneri og utenforSkandinavia.
Plasseringener valgtog etablertut fra en forventningom fremtidigetrafikkstrømmer
og det har aldrivært snakk om «bortfallav arbeidsplasser»for nordmenn.Dette er ny
vekst og en ny etableringsom vil gi store, positiveringvirkningerfor etablerte
arbeidsplasseri Skandinaviaog innenfordet tariffområdetsom nå eksempelvisParat
uttrykkersin bekymringfor. Det villevært umuligå kreve at en utenlandskbase i en
annen verdensdelskal bemannesmed norskearbeidstakerebosatti Norge. De
ansatte må ha tilknytningtil basen og være bosattlokalt,men alle nasjonalitetervil
være velkommentil å søke. Et sterktinternasjonaltselskapmed hovedkontori Norge
er imidlertidden beste forsikringman i flybransjenkan ha nettoppfor å ivareta
eksisterendearbeidsplasserog etablere nye. Det vil også være den beste forsikring
både i forholdtil å beholdesolidflyfagligkompetanseog tilsynsarbeidsplasseri
Norge.



Selskapsom selv ikke har posisjonertseg for den internasjonalekonkurransenselv
vil kunnehevde at en likebehandlingmed utenlandskeselskapervil ramme dem og
deres skandinaviskeansatte, og dermed gi dem en konkurranseulempe.Norwegian
vil påpeke at flybransjener sterktkonkurranseutsattog selskapsom ikke evner å
konkurrerevil før eller sidenmåtte gå konkurs,noe vi har sett en rekke eksemplerpå
i europeiskluftfartden senere tiden.Vi mener den beste måten å sikreskandinaviske
arbeidsplasserpå sikter å legge til rette for konkurranseog dermed lønnsomhet.

Fagforeningersom er opptattav å skjermesine skandinaviskegoder og høye
lønnsnivåmener myndighetenemå opprettholdereglersom skjermerskandinaviske
arbeidsplasserfra konkurranseutenfra.Konsekvensenav en slikpolitikkville i så fall
være at ingenflyselskaperhjemmehørendeutenforSkandinaviavil kunne lande i
Norge med sittpersonale.En skal ikke lengerenn til våre europeiskenabolandfør
lønnsnivåeter adskilliglavere enn i Skandinavia.I dagens luftfart,hvorkonkurransen
er global,er dette selvsagtikke mulig.Et annet muligutfallfor Norwegianvillevære å
fly langdistanserutertil andre, planlagtedestinasjoner,men fjerne OSL fra rutekartet.

Norwegianvilvidere påpeke at det også er fulltmuligå gjennomføreen
likebehandlingi forskriftsform utenat det berører innenriksflygningereller
arbeidstakernesfremforhandlederettigheterinnenfortariffområdeti Norge. Det kan
konkretpresiseresat unntaketi forskriftengjelder«personellpå fly i
utenlandstrafikk»,dvs mellom«utenlandskedestinasjonertil og fra Norge». Det kan
ytterligerepresiseresog forsterkesved at oppholdetpå norskjord skal være knyttet
til lovbestemthviletidmellomflygninger.

Vi er kjentmed en diskusjonom at personellsom går inn underet unntakikke bare
skal være forhindretfra å fly innenriksi Norge—noe vi er fulltut innforståttmed —
men at dette også skullegjelde innenforEØS/EU. En slikreguleringi norsklovville i
så fall innebæreen inngripeni andre landsregelverksom går langt utoverdet norsk
lov bør regulere.Vi stillerspørsmålstegnved om dette formeltsett er holdbart,men
presisererat det i praksisvil være tilnærmetumuligå håndheve. Blantannet kan
dette bety at man ikkevil kunne mellomlandei et EØS/EU land på interkontinentale
flygningeruten at dette utløseret krav om oppholdstillatelse.

Forslag til løsning

Vi vil konkretanmode departementetom at forskriftenjusteres i tråd med dagens
konkurransesituasjoni luftfarten,ved at norskregistrertefly likebehandlesmed
utenlandsregistrerte.Det kan skjeved å fjernereferansentil «utenlandske»fly ved
at ordlydeni forskriftens1-1 bokstavh endresf.eks. til å gjelde "utenlandskpersonell
på fly i internasjonaltrafikk",alternativtkan «utenlandske»fiernesog erstattesmed
«fly i internasjonaltrafikk».En tilstrekkeligløsningkan være å presisereat crew om
bordpå internasjonaleflygningertil og fra Norge ikke anses som «å ta arbeid i riket».
Er myndighetenere_ r at dette kan mistolkes,kan man presisereat arbeids-og
oppholdstillatelse ves for «arbeid i Norge»,dvs, praksissom i Sverige.
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