Til
Samferdselsdepartementet
v/ Statsråd Knut Arild Hareide

Vår ref: YC/EA

Deres ref:

Dato: 15. januar 2021

Nødvendige tiltak for å sikre like konkurransevilkår og forhindre brudd i regelverket på
luftfartsområdet
Innledning
Den europeiske flygerorganisasjonen European Cockpit Association (ECA) og Norsk Flygerforbund har over flere
år varslet både europeiske og norske myndigheter om at utviklingen i konkurransesituasjonen i norsk og
internasjonal luftfart er uakseptabel. Vi er glade for at norske myndigheter viser forståelse for de utilsiktede
konsekvensene av ubalanserte konkurransevilkår, men oppfordrer til å utvise større handlekraft for å stoppe slik
konkurranse, samt sosial dumping i luftfarten.
Det er viktig å påpeke at passivitet fra ulike tilsynsmyndigheter i dag bidrar til at norsk og internasjonalt regelverk
på luftfartsområdet brytes. Intensjonene i det felleseuropeiske regelverket er tuftet på prinsippet om rettferdig
konkurranse. Dette oppnås ikke ved å tillate at et selskap tilegner seg konkurransefordeler ved å omgå viktige
prinsipper i norsk arbeidsliv og den nordiske modellen, samt utnytter arbeidskraft i krevende tider ved å undra
seg samfunnsansvar og frata sine ansatte viktige sosiale rettigheter. En slik modell muliggjøres gjennom å utnytte
gråsoner og uklarheter i regelverk, samt uklarheter rundt hvilke myndigheter som har det faktiske ansvaret for å
føre tilsyn. Resultatet av dette blir at de norske selskapene som forholder seg til norsk regelverk og den norske
arbeidslivsmodellen stilles overfor en umulig konkurransesituasjon.
Sosial dumping er dessverre et økende problem i norsk og europeisk luftfart. Målsettingen om å bekjempe sosial
dumping i luftfarten er i dag prioritert på EU-nivå. Vi opplever dog at norske myndigheter har en viss bekymring
for at eventuelle grep som tas vil bli utfordret av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Da Norge er et av verdens mest
velutviklede velferdssamfunn, er det slik forbundet ser det helt naturlig at norske myndigheter er offensive i
arbeidet med å forhindre og bekjempe sosial dumping i luftfarten.
EU- kommisjonen og sosial standard
I 2017 lanserte EU-kommisjonen “The European Pillar of Social Rights”, med mål om å forbedre arbeids- og
levevilkår i Europa. (European Commission, u.å.) Her understrekes det bl.a at det skal jobbes for anstendige
arbeidsvilkår og inkluderende og beskyttende sosiale forhold. Det har også vært publisert en rekke rapporter
som peker på at det er enorme utfordringer knyttet til ansettelsesmodeller og kreativ utnyttelse av regelverket
i europeisk luftfart. Noen eksempler er Ghent-studien, rapporten fra Steer Davies Gleave og Ricardo-studien.
(DeConinck et al. 2015; Steer Davies Gleave, 2015; Brannigan et al. 2019) Den 9. desember 2020 publiserte også
EU sin “Sustainable and Smart Mobility”-strategi som understreker betydningen av å skape like konkurransevilkår
(level playing field) og promotere sosialt ansvarlige jobber i europeisk luftfart. (European Commission, 2020)
EU har altså vedtatt en helt tydelig agenda om at sosial dumping skal bekjempes.
EU-direktiv 96/71/EC – Posting of workers
I 2019 lanserte EU-kommisjonen sin strategi for europeisk luftfart. (European Commission, 2019) Rapporten sier
blant annet følgende om utsending av arbeidstakere, såkalte «posted workers»:
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The Ricardo study considers that the Posting of Workers Directive is in principle applicable to the transnational
provision of services by temporary employment agencies or placement agencies. It considered two additional
situations that could fall within the scope of this Directive: wet leasing and the temporary assignment of aircrews
to an operational base outside their home base. (European Commission, 2019, s. 11)
Det har tidligere vært ulike oppfatninger på europeisk nivå til hvorvidt EU-direktiv 96/71/EC også er gjeldende
for flybesetninger. Vi henviser i denne sammenheng til rapporten fra Van Olmen & Wynant vedrørende direktiv
96/71/EC, som understreker at fem kriterier må være oppfylt for å kunne foreta utsending av arbeidstakere.
(Busschart & Pecinovsky, 2019). Basert på denne rapporten mener Norsk Flygerforbund, at direktiv 96/71/EC
også er gjort gjeldende for en operasjon der utenlandske flybesetninger/bakkemannskap er midlertidig
stasjonert til en base i Norge. Dette harmonerer også med EU-kommisjonens strategi for luftfart.
Det medfører at nevnte personell skal sikres lokale arbeidsvilkår i henhold til direktivets artikkel 3, punkt 1:
«Member States shall ensure that, whatever the law applicable to the employment relationship, the undertakings
referred to in Article 1 (1) guarantee workers posted to their territory the terms and conditions of employment
covering the following matters which, in the Member State where the work is carried out, are laid down:
- by law, regulation or administrative provision,…» (Posting of Workers Directive, 1996, artikkel 3, pkt 1)
Arbeidstilsynet fremhever en del av det samme på sine nettsider. (Arbeidstilsynet, u.å.)
Rettferdig konkurranse krever at arbeidsvilkårene er utjevnet i den delen av markedet der konkurransen foregår.
Det betyr at hensikten rent faktisk må være å hindre at utenlandske selskap/arbeidstakere kommer inn på det
norske markedet og underbyr og utkonkurrerer norske bedrifter og arbeidstakere ved hjelp av sosial dumping,
utnyttelse av arbeidskraft, unndragelse av samfunnsansvar.
Den 01.12.2020 falt dommen i sak C-815/18 i European Court of Justice (EUCJ) vedrørende en sjåfør i
langtransportindustrien. (European Court of Justice, 2020) Saken omhandlet mobile arbeidstakere og deres
tilknytning til Posting of Workers Directive. Dommen slår fast at slike arbeidstakere omfattes av
utsendingsdirektivets bestemmelser. Konsekvensen av dommen, er at det ikke lenger er tvil knyttet til om
direktiv 96/71/EC også gjelder for flygende personell. Dette begrunnet i at arbeidsmønsteret for sjåfører i
langtransportnæringen er sammenfallende med det besetninger om bord i fly har. Dommen fra EUCJ fastslår at
direktivet er gjeldende for internasjonale transportarbeidere. Det innebærer, slik Norsk Flygerforbund vurderer
det, at dette også må gjelde for flygende personell. Denne tolkningen understøttes også av European Cockpit
Association som uttaler følgende i lys av nevnte dom: «The posting of workers directive applies to all workers
except the merchant navy. All includes obviously aircrew».
LOs jurister vurderer det også slik at flygende personell ikke er unntatt fra det norske utsendingsdirektivet, som
er en del av gjennomføringen av Direktiv 96/71/EC i norsk lov: «Hvis et selskap etablerer egen virksomhet i Norge
og sender ansatte i fra for eksempel Polen til Norge, vil de kunne anses som utsendte jf aml § 1-7»
En utfordring ligger dog i direktivets ordformulering, som i utgangspunktet krever at den utsendte
arbeidstakeren må være sendt til «et forretningssted eller virksomhet i Norge som inngår i konsernet», for å
være gjeldende for arbeidstakeren. Spørsmålet blir derfor om dette rent faktisk er en gråsone flyselskaper kan
utnytte for å sende utenlandske arbeidstakere inn til Norge, uten å måtte hensynta lokale lønns og arbeidsvilkår.
Direktiv 96/71/EC er gjennomført i norsk lov i arbeidsmiljøloven og utsendingsdirektivet. (Regjeringen, 2020)
Sosial dumping i Norge
Det ungarske selskapet Wizz Air startet opp flygninger på det norske innenriksmarkedet den 5. november 2020.
Norske flyselskap er ansvarlige aktører med faste ansatte og tariffavtaler for ansatt personell. Wizz Airs
operasjonsmodell utgjør et eksempel på virksomhet som undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår. Norsk
Flygerforbund understreker at også norske flyselskaper og store norske offentlige etater benytter eller har
benyttet underleverandører av flytjenester som undergraver norske lønns- og arbeidsvilkår ifm. innleie (wet
lease).
Informasjon fra Wizz Air til norske myndigheter viser at Wizz Air bemanner sin norske operasjon gjennom å rotere
polsk besetning ca. hver tredje måned. Forbundet antar at løsningen er valgt for å komme rundt kravet om å
søke om norsk oppholdstillatelse, slik det fremkommer av regelverket:
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«EU/EØS-borgere må registrere seg når de skal være i Norge i over tre måneder. EU/EØS-borgere må ha et
oppholdsgrunnlag i Norge, altså være enten arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student
eller ha egne midler til å forsørge seg selv.” (Utlendingsdirektoratet, u.å.)
Samtidig ser det ut til at Wizz Air tar det for gitt at utstasjonerte flybesetninger i Norge ikke er underlagt Direktiv
96/71/EC, eller dets gjennomføring i norsk lov. Dette er slik forbundet vurderer det i beste fall en utnyttelse av
gråsoner i regelverket, da selskapet rent konkret ikke har etablert et forretningssted eller virksomhet i Norge,
men kun opererer med to erklærte baser; Oslo og Trondheim. Operasjoner som drives på denne måten må da
bli å anse som virksomhet i Norge. ECAs jurister begrunner dette i følgende: “An operational base is an
establishment if there are planes sleeping there, if there is a crewroom and stable operations from there.” Det må
derfor legges til grunn at Direktiv 96/71/EC er gjeldende for Wizz Airs flybesetninger utstasjonert til Norge.
Wizz Air opererer med fly stasjonert på Oslo Lufthavn og Trondheim Lufthavn, Værnes har regelmessige
ruteavganger fra disse lufthavnene. I tillegg er vi kjent med at Wizz Air leier lokaler til gjennomføring av 'briefing'
for besetningen stasjonert på flyplassen. Dette må anses for å være et besetningsrom(crewroom). Forbundet er
dog ikke kjent med hvordan Wizz Air løser dette på OSL. Uavhengig av dette mener forbundet at all tilgjengelig
informasjon peker i retning av at selskapet benytter en operasjonsmodell som faller inn under direktiv 96/71/EC.
I henhold til EU-direktiv 883/2004 – Coordination of Social Security system, skal videre en utstasjonert
arbeidstaker som avløser en annen utstasjonert arbeidstaker, underlegges trygdesystemet i det landet
vedkommende utstasjoneres til. I lys av at de ansatte i Wizz Air skal være underlagt direktiv 96/71/EC skal en
besetning som roteres med en annen besetning, da omfattes av det norske trygdesystemet.
Koronapandemien har etter 11 måneder brakt norsk luftfart i knestående. Norsk Flygerforbund mener at Wizz
Airs operasjonsmodell i Norge, inkludert de vilkår som tilbys ansatte og innleide, ikke harmonerer med europeisk
og norsk rett på området. Selskapets tilstedeværelse blir da en direkte trussel mot den norske modellen og
norske arbeidsplasser da de norske flyselskapene risikerer å tape i en svært ubalansert konkurranse. Norsk
Flygerforbund mener derfor at norske myndigheter må være offensive, samt utnytte hele handlingsrommet i
EØS avtalen for å stoppe en praksis der utenlandske operatører utkonkurrerer norske flyselskap ved å tilby
flybilletter til dumpingpriser, subsidiert gjennom å importere langt lavere lønns og arbeidsvilkår til sine
innenriksoperasjoner i Norge.
Artikkel 3, nr. 8 i direktiv 96/71/EC hjemler at staten, hvis den ønsker det, kan basere seg på tariffavtaler som er
inngått mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene på nasjonalt plan, og som anvendes på hele det
nasjonale territorium. «Regelen i direktivets artikkel 3 innebærer at lønns- og arbeidsvilkår som følger av
almengjorte tariffavtaler skal gjelde for utsendte arbeidstakere uavhengig av bransje. Det følger av artikkel 3 nr.
8 at staten hvis den ønsker det, kan basere seg på tariffavtaler som er inngått av de mest representative
arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene på nasjonalt plan, og som anvendes på hele det nasjonale
territorium» Direktiv 96/71/EC hjemler også at staten i de tilfeller der tariffavtaler ikke er allmenngjort, kan
basere seg på de kollektivavtaler som er generelt gyldige for alle lignende selskaper i det geografiske området og
den industrien det er snakk om. Det innebærer at regjeringen kan beslutte at de mest representative
kollektivavtalene skal legge føringer for hvilke vilkår som må være gjeldende under håndhevingen av dette
direktiv, i fravær av almengjorte tariffavtaler.
Dette kan hjemle tiltak der målet bør være å sikre rettferdig konkurranse og bekjempe sosial dumping i norsk
innenriks luftfart. Dette kan sikres ved å håndheve og forbedre gjeldende lover/forskrifter, samt utvise politisk
handlekraft overfor selskaper med forretningsmodeller som direkte underbyr sosiale arbeidslivsstandarder.
Forbundet legger merke til at samferdselsministeren i sitt svar på spørsmål nr. 768 til skriftlig besvarelse fra
stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (AP), åpner for å vurdere dette. «I siste instans er målet mitt å
få klarhet i hvilken grad et EØS-land kan verne om sin historisk etablerte standard for et godt arbeidsliv, og på en
måte som sikrer at de flyselskapene som respekterer disse spillereglene vinner frem i konkurransen. Om
nødvendig vil jeg ta initiativ til at både norske og europeiske regler blir endret.»
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Nødvendige tiltak
For å forhindre sosial dumping som allerede forekommer på luftfartsområdet i Norge anbefaler Norsk
Flygerforbund følgende:
•

Vedta at Direktiv 96/71/EC også er gjeldende for flygende personell i Norge, og at det innføres en
forskrift som presiserer at dette også gjelder flygende utenlandsk personell som er utstasjonert ved
baser i Norge. At et selskap ikke har forretningssted eller virksomhet i Norge kan ikke være
premissgivende for at forhold som ellers samsvarer fullstendig med direktivet, unntas. Dette innebærer
at den norske gjennomføringen av direktivet i Arbeidsmiljøloven og Utsendingsdirektivet må gjøres
gjeldende.

•

Videre må et eventuelt slikt vedtak sikre at alle former for utplassering av utenlandske flybesetninger i
Norge krever at ansatte har vilkår som tilsvarer det norske arbeidstakere har. Hensikten med dette er å
sikre at det å utstasjonere ansatte som underbyr lokal arbeidskraft ikke utgjør et konkurransefortrinn.

•

Wizz Air og eventuelle andre kommende utenlandske operatører som etablerer operasjoner i Norge,
må underlegges tilsyn fra norske myndigheter, og vurderes i lys av relevante lovverk. Hensikten med
dette er å hindre praksis som bidrar til sosial dumping, underbyr lokal arbeidskraft, samt utnytter
smutthull som gir konkurransefordeler det er svært vanskelig for norske flyselskap å konkurrere mot.

•

Vurdere forbud mot bruk av akkordlønn eller annen type insentivlønn eller fordeler for flygende
personell som motiverer til gjennomføring av flyving, da dette kan påvirke flysikkerheten negativt.

•

Sikre at alle ansatte i luftfarten som opererer inn til og mellom norske flyplasser, har sosial sikring og
arbeidsavtaler som er utformet på en slik måte at man ikke motiveres til å gå på jobb syk. Dette
innebærer blant annet at arbeidsavtalen spesifiserer løsninger for sykdom av kortere varighet.

•

Gjennomføre snarlige og uanmeldte arbeidstilsyn av utenlandske selskaper som opererer inn til og
mellom norske flyplasser, i den hensikt å avdekke praksis som ikke harmonerer med intensjonene
beskrevet over.

Avslutningsvis
Koronapandemien er den største krisen luftfarten har opplevd siden 2. verdenskrig. At enkeltselskap benytter
krisen til å ta markedsandeler i et ikke fungerende marked truer nå norske flyselskapers eksistens og derav norske
arbeidsplasser. Mye tyder på at Wizz Airs operasjonsmodell i Norge, inkludert de vilkår som tilbys ansatte, ikke
harmonerer med europeisk og norsk rett på området. Det er derfor behov for at norske myndigheter utnytter
hele handlingsrommet i EØS avtalen for å sikre rettferdig konkurranse i det norske luftfartsmarkedet.
Utformingen av europeisk regelverk på området har slik forbundet vurderer det aldri hatt intensjon om å
fasilitere for praksis som bidrar til ubalanse i markedskonkurransen. Det innebærer at bruk av ansatte fra land
med klart lavere lønns- og arbeidsvilkår, som utstasjoneres på en slik måte at de underbyr og utkonkurrerer lokal
arbeidskraft, heller ikke er tilsiktet i europeisk luftfart. Nødvendige tiltak som kan hindre uhensiktsmessig
konkurranse og sosial dumping i norsk luftfart er derfor påkrevet. Vi ber om et møte med
Samferdselsdepartementet og norske luftfartsmyndigheter der overnevnte problemstillinger kan utdypes.

Med vennlig hilsen,
Yngve Carlsen (sign.)
Forbundsleder

Endre Antonsen (sign.)
Organisasjonsrådgiver

Kopi: Luftfartstilsynet v/ luftfartsdirektør Lars Kobberstad
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