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Informasjons- og høringsbrev om gjennomføring av forordning 83/2014: flyge- og
tjenestegjøringsregler for CAT med fly

Parat og Parat luftfart har gjennomgått Luftfartstilsynets høringsbrev. Vi har følgende tilbakemelding:

1. Spørsmålet om hvilken kategori av enten «early type» eller «late type» som skal gjelde for Norge.
Tilsynet har ikke problematisert de ulike kategoriene i særlig grad utover det at EASA hevder at de
«kulturelle» forskjellene mellom ulike land i Europa er så store at det nå må reflekteres i regelverket.
Høringsbrevet gir etter vårt syn lite informasjon, og da dette er et forhold som har kommet inn helt i
sluttfasen av utformingen av regelverket hadde det vært ønskelig med en noe grundigere
gjennomgang fra myndighetenes side.
Ut fra den informasjon vi har tilgang på, så mener Parat og Parat luftfart at det er kategorien «late
type» som må gjelde for Norge.
Vi antar at det er kategorien «late type» som best avspeiler det norske samfunnet for øvrig og at
regelverket for flygende bør - så langt det er mulig - legges opp mot dette. Et generelt prinsipp om å
følge samfunnsutviklingen kan også utledes av arbeidsmiljøloven § 4-1.

2. Spørsmålet om Norge bør utsette gjennomføringen om de nye reglene om hvile om bord.
Parat og Parat luftfart kan ikke se at spørsmålet om å utsette gjennomføringen av akkurat disse
reglene vil ha noen stor praktisk betydning. Reglene kan derfor gjennomføres uten utsettelse.
Det er forverringen av ansattes vilkår over tid – i forhold til norsk og nordisk nivå – som er
avgjørende og bekymringsfullt. Hvile om bord er p.t. dekket av tariffavtaler og presset mot disse vil
være konstant fremover uavhengig av om en bestemt regel innføres i Norge nå, eller ett år senere.
Ta kontakt om noe er uklart eller om man ønsker en videre dialog rundt disse spørsmålene.
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