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Høring om endring i arbeidsmiljøloven 
 
Norsk Flygelederforening (NFF) takker for å ha mottatt høringsdokumentene i sakens 
anledning. Vi har følgende innspill vedrørende forslag til endring av arbeidsmiljøloven 
(AML). 
 
NFF er av den oppfatning at AML slik den foreligger i dag, samt slik den vil foreligge etter 
denne høringen uavhengig av om endringsforslagene blir tatt til følge eller ikke, er veldig 
generell og på en tilstrekkelig måte ivaretar den generelle arbeidstakeren. 
 
Vi mener derimot at AML slik den foreligger i dag, samt slik den vil foreligge etter denne 
høringen uavhengig av om endringsforslagene blir tatt til følge eller ikke, ikke på en 
tilstrekkelig måte ivaretar de utfordringene vi opplever er gjeldende for norske flygeledere.  
 
For en yrkesgruppe som gjennom flere tiår har vært utsatt for betydelig slitasje som følge av 
blant annet en betydelig underbemanning, som følge av flere tiår med dispensasjoner fra lov 
og regulatorisk regelverk samt helsemessige- og sosiale konsekvenser av hyppig 
søndagsarbeid etter mangeårig videreføring av midlertidige forskrifter, er det nå viktig at det 
blir etablert lovverk og rutiner som ivaretar den respektive arbeidstaker på en skikkelig måte. 
 
NFF mener det vil være naturlig at flygeledernes arbeidsforhold reguleres av et 
styringssystem som en del av sikkerhetsstyringssystemet til virksomheten som forvalter og 
leverer flysikringstjenester. Gjennom å etablere et slikt system vil man på en fornuftig måte 
kunne ivareta særegenheten knyttet til yrket og utførelsen av den sikkerhetstjenesten norske 
flygeledere forvalter. Slike system er etablert og svært velfungerende i andre land. Systemene 
ivaretar de menneskelige aspektene, har rom for variasjoner knyttet til variabler som 
åpningstid, tjeneste på natt, hyppighet av søndagstjeneste osv.,  samt at det på samme tid 
ivaretar flysikkerheten. 
 
Vi ønsker også å benytte anledningen til å påpeke at vi mener det er unaturlig at det er 
Arbeidstilsynet (AT) som har et overordnet tilsynsansvar for flygeledernes arbeidstidsforhold. 
En slik regulatorisk myndighet burde, slik NFF vurderer det, ligge hos det organet som har 
god kompetanse på faget samt bredest erfaring med luftfart; Luftfartstilsynet (LT) – gjerne i 
tett samarbeid med AT, men med hovedansvaret liggende hos LT.  
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NFF er av den oppfatning at LT vil kunne gjøre en bedre og mer uavhengig jobb, og at 
nettopp det vil være en betydelig faktor i arbeidet med å til enhver tid forvalte, bygge og alltid 
sørge for at flysikkerheten har den absolutte prioritet. 
 
Til slutt ønsker vi å påpeke viktigheten av at høringer på generelt grunnlag blir behandlet på 
en ryddig og god måte. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal 
få si sin mening og for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan 
den utfører sine oppgaver. Det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme 
offentlig politikk, og deltagelse i høringer skaper en bredere forankring og letter 
gjennomføringen og implementeringen av tiltak og potensielle endringer. Forvaltningsloven 
sier også at saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes. 
 
Med bakgrunn i dette er NFF av den oppfatning at det er svært uheldig at statsråden i media, 
tre dager før høringsfristen på denne høringen går ut, garanterer for endringer som faktisk er 
en del av høringen. NFF mener at slike handlinger på sikt kan være svært skadelig for et 
samarbeid som man er helt avhengig og som er en av flere grunnsteiner i et demokratisk 
oppbygget samfunn.  
 
Eventuelle spørsmål i sakens anledning kan rettes til undertegnede.  
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