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Gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett - Høring 

Vi viser til brev av 13. januar 2016 med vedlegg om ovennevnte. 

 

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underligge etater – Jernbaneverket, 

Kystverket, Luftfartstilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Statens havarikommisjon 

for transport, Statens jernbanetilsyn og Statens vegvesen Vegdirektoratet. 

 

Vedlagt oversendes uttalelse fra Luftfartstilsynet som viser til sitt tilsynsansvar innenfor 

luftfarten og stiller seg positive til et økt fokus på håndheving og etterlevelse av lønns- og 

arbeidsvilkårene til utsendte arbeidstakere. 

 

Samferdselsdepartementet har for øvrig ingen merknader. 

 

Med hilsen  

 

Gyri Solnørdal Jenssen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Kjersti Nikolaysen 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett - høringskommentar 
fra Luftfartstilsynet 

 
Luftfartstilsynet viser til høring om forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av at direktiv 
2014/67/EU (Håndhevingsdirektivet) skal gjennomføres i norsk rett.  
 
Luftfartstilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at aktørene i luftfarten overholder 
arbeidsmiljøloven, så langt det gjelder besetningsmedlemmer med base i Norge. Gjennom vår 
utøvelse av tilsynsmyndighet etter arbeidsmiljøloven har vi et tett samarbeid og dialog med 
Arbeidstilsynet for å ivareta grensesnitt og vårt tilsynsansvar på en best mulig måte.  
 
Luftfartstilsynet er positive til et økt fokus på håndheving og etterlevelse av lønns- og 
arbeidsvilkårene til utsendte arbeidstakere. Vi har for øvrig ingen kommentarer til de foreslåtte 
endringene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Nina B. Vindvik Åsa Markhus 
avdelingsdirektør juridisk seniorrådgiver  
Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
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