
 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep. 

0030 OSLO 

 

Att:  

   
Deres ref. Vår ref. Dato: 

15/583 15/1490-11   654.30/SVVE Oslo, 12.10.2015 
 

 

 

Høring - gjennomføring av forordning (EU) nr. 376/2014 om rapportering 

av luftfartshendelser mv. - endring av luftfartsloven kapittel XII 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til deres brev vedr. ovennevnte høring. 

 

LO er positiv til "Rapporteringsforordningen" (EU) nr. 376/2014 som etablerer et felles 

regelverk innen EU/EØS, men med mulighet til å beholde eksisterende og strengere nasjonale 

regler. 

LO har likevel noen kommentarer knyttet til regelverket, lovbestemmelsene og anvendelsen 

av disse. 

 

"Non-punitive reporting" og "Just Culture" er hjørnesteiner i den sikkerhetskultur som 

flybransjens operative praksis bygger på, og som aktørene i bransjen har bygget opp og 

investert i gjennom mange tiår. En forutsetning for at denne sikkerhetskulturen ikke 

undergraves er opprettholdelse av ansvarlige ansettelsesmodeller (piloter må være direkte 

ansatt i flyselskapet), vitenskapelig dokumenterte forsvarlige tjenestegjøringsbestemmelser, et 

effektivt tilsyn og et samordnet regelverk i EU. 

 

LO er av den oppfatning at selv om man nå får et bedre regelverk hvor man sidestiller ansatte 

og kontraktører, så vil det være aktører som likevel ikke vil bli omfattet av regelverket. 

Kontraktører innleid fra bemanningsselskaper utenfor EU/EØSs grenser vil i realiteten ikke ha 

beskyttelse mot sanksjoner fra "arbeidsgiver" ved rapportering av forhold som kan ha 

sikkerhetsmessige konsekvenser. De leies bare ikke inn lenger og dette underbygger det som 

tidligere nevnt knyttet til "Forsvarlige ansettelsesmodeller". 

 

Departementet oppfordrer høringsinstansene til å uttale seg om hvilke sanksjoner som er mest 

hensiktsmessig overfor selskaper/organisasjoner som bryter med pliktene i å etablere et internt 

rapporteringssystem, fastsette interne prinsipper for "Just Culture" og å ikke sanksjonerer 

personer som gir opplysninger om forhold og hendelser. LO har ingen sterke formeninger om 

hva som er et hensiktsmessig overtredelsesgebyr i den enkelte overtredelsen, men et slikt 

gebyr må ligge i en størrelsesorden som ikke bare blir et symbolgebyr. 
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Når det gjelder departementets spørsmål om rapporteringsplikt for mikroflygere og for førere 

av ubemannede luftfartøy, mener LO at dette er områder som må underlegges de samme 

forpliktelser som for luftfarten for øvrig. Det kan avgrenses i den grad disse opereres innenfor 

spesifiserte områder avsatt for formålet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Are Tomasgard  
(sign.) 

 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Svein Vefall 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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