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NORSKE BESETNINGSMEDLEMMERS VERN OG RETTIGHETER
INNLEDNING
Norske besetningsmedlemmer er unntatt kapittel 10 i aml, men opplever ikke likeverdig vern og eller
rettigheter gjennom enkelte arbeidsgiveres tolkning av særforskriften som erstatter aml kapittel 10.
Likelydende henvendelse er sendt til Arbeids og Sosialdepartementet siden departementet er
myndighet ift. Arbeidsmiljøloven og dens forskrift om unntak.

PROBLEMSTILLING
Norske besetningsmedlemmer/arbeidstakerorganisasjoner opplever at arbeidsgiver mener at
unntaket fra AML kapittel 10 gir rett til å unnta disse fra de rettighetene arbeidsmiljøloven gir øvrige
yrkesgrupper i Norge. Forbundet mener at det er underforstått at en særforskrift skal gi likeverdig
vern og rettigheter selv om dette ikke eksplisitt går frem av forskriften.

BAKGRUNN
En av våre medlemsforeninger opplever at arbeidsgiveren (SAS) ikke mener tillitsvalgte har rett til
innsyn i overtid slik AML 10-7 åpner for. Forbundet har tidligere hatt lignende forespørsler fra
medlemsforeninger og mener dette må avklares.
Arbeidsgivers mener å ha rett til å nekte vern og innsyn med henvisning til gjengitte forskrift :
«Jeg refererer til Arbeidsmiljølovens §8 hvoraf følgende fremgår:

«Forskrift om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. for sivil luftfart.
Arbeidstid.
§ 8.Arbeidsmiljøloven kap. 10, med unntak av § 10-2 fjerde ledd, gjelder ikke for
flyvende personell.
Samferdselsdepartementet eller den det bemyndiger, kan fastsette bestemmelser
om arbeidstid.»
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…… «Bestemmelser om overtid m.m., herunder tilgang på lister for dette, er regulert i aml
Kapittel 10. Det er ikke noe grunnlag for å kreve noe i henhold til dette for vårt flygende
personale.»

GJELDENE LOVVERK
1.1 ASD: LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)
AML er relevant for vern og rettigheter og er gjeldende unntatt som følger:
Det er unntak fra AML kapitel 10, dog ikke 10-2 fjerde ledd, for flygende personell (heretter
besetningsmedlemmer). Forbundet mener 10-2 fjerde ledd ikke er relevant i saken.

1.2 ASD: FORSKRIFT OM ARBEIDERVERN OG ARBEIDSMILJØ M.V. FOR SIVIL LUFTFART.
§8 er gjeldende og er korrekt gjengitt under arbeidsgivers syn over, dog mener forbundet
tolkningen er mangelfull og dermed uriktig.

1.3 SD: FORSKRIFT OM ARBEIDSTID MED MER FOR BESETNINGSMEDLEMMER I SIVILE
LUFTFARTØYER (BSL D 2-4)
§1 Formål.
Forskriftens §1 er eksplisitt på at besetningsmedlemmers arbeidsmiljø og sikkerhet skal
ivaretas, jf. "Forskriftens formål er å bidra til et godt arbeidsmiljø for besetningsmedlemmer i
luftfartøyer og ivareta den enkeltes sikkerhet og helse.", og av kommentaren til §1 om at
"Arbeidsmiljøloven kapittel X om arbeidstid gjelder ikke for flygende personell, og BSL D 2-4
skal derfor sikre at besetningsmedlemmer ivaretas på linje med andre yrkesgrupper".
Forbundet mener dette bør være tilstrekkelig argumentasjon for at besetningsmedlemmer
skal ha samme rettigheter og vern som andre yrkesgrupper, men vi gjengir øvrige paragrafer
som kan tenkes å være relevante i gjeldene sak.
§2 Virkeområde
Forskriftens §2 gir her føringer for at det er to retninger man kan forfølge ift. arbeidstid. Denne
forskrifts innehold eller forordning (EU) nr. 965/2012. I gitt tilfelle kommer denne forordning
til anvendelse, men de generelle betraktninger og andre paragrafer i selve forskriften forstår
forbundet gjelder alle besetningsmedlemmer da det er kun forskriftens §4 og §5 det er unntak
fra.
§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder for arbeid som utføres av besetningsmedlemmer som tjenestegjør hos
norske luftfartsforetak som driver ervervsmessig luftfart,
Forskriftens § 4 og § 5 gjelder likevel ikke luftfartsvirksomhet som omfattes av arbeids- og
hviletidsreglene i forordning (EU) nr. 965/2012 vedlegg (annex) III, kapittel FTL, gjennomført i
forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.
Til §2 virkeområde angir følgende:
«De øvrige bestemmelsene i BSL D 2-4, som anses å ivareta sosiale/arbeidsmiljømessige
forhold, skal imidlertid fortsette å gjelde også for ervervsmessig lufttransport med fly.»
Forbundet mener at dette understreker at man skal ha likeverdige rettigheter.
Side 2 av 3
Norsk Flygerforbund, Drammensveien 43, 0271 Oslo

epost: nf@flyger.no tlf. 67 10 26 10

Member of ECA and IFALPA

www.flyger.no

1.4 EU DIREKTIV 2000/79/EF
EU direktivet gir etter forbundets syn ikke grunn for å senke nivået av vern for arbeidstakerne i
luftfarten, jf Artikkel 2: "Gjennomføringen av dette direktiv skal ikke under noen omstendighet
utgjøre en gyldig grunn til å senke det generelle nivå for vern av arbeidstakerne på de områder
som omfattes av dette direktiv, uten at det berører medlemsstatenes og/eller partene i
arbeidslivets rett som følge av en endring i situasjonen, til å vedta andre lover, forskrifter og
avtalebestemmelser enn dem som foreligger når dette direktiv vedtas, forutsatt at
minstekravene fastsatt i dette direktiv overholdes."
I Direktivets vedlegg § 5 angir man dessuten at "Mobilt personell i sivil luftfart skal sikres et
nivå for vern av helse og sikkerhet som er tilpasset arbeidets art." og §6 angir «det skal treffes
nødvendige tiltak for å sikre at en arbeidsgiver som planlegger å organisere arbeidet etter en
viss rytme, tar hensyn til det alminnelige prinsipp om at arbeidet skal tilpasses mennesket».
Noe forbundet mener gir tillitsvalgte rett til innsyn i arbeidstider etc. på lik linje som AML gir
andre yrkesgrupper, hvis ikke vil man ikke kunne ivareta direktivets mening og den enkeltes
vern.
KONKLUSJON
Arbeidsgiver henviser til en begrenset del av regelverket og dermed unnlater å se på lovens,
forskriftens og direktivets fulle bokstav. Forbundet ser ikke at tillitsvalgte kan følge opp
besetningsmedlemmer på en likeverdig måte eller i henhold til det gitte lovverkets pålegg uten
likeverdige rettigheter som andre yrkesgrupper i Norge.
1. Forbundet ber om en vurdering av konklusjonen, herunder en begrunnelse ved en annen
tolkning en den forbundet har kommet frem til.
2. Kan arbeidsgiver nekte tillitsvalgte for besetningsmedlemmer i sivil luftfart innsyn i arbeidstid
og overtid med henvisning til unntaket fra AML kapitel 10?
3. Hvis myndighetene finner at besetningsmedlemmer ikke har de samme rettigheter, ber
forbundet myndighetene om en klargjøring ift. våre tillitsvalgtes plikt til å sikre den enkelte
sikkerhet og helse, samt hvordan man kan ivareta den enkelte på lik linje med andre
yrkesgrupper.

Med vennlig hilsen

Yngve Carlsen (Sign)
Forbundsleder

Ole Knutsen (Sign)
2. nestleder.
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