Til: Transport- og kommunikasjonskomiteen
Fra: Landsorganisasjonen i Norge

Innspill til budsjettproposisjon nr. 1S 2022 for Samferdselsdepartementet
Luftfartsformål
Luftfarten har vært hardt rammet av koronapandemien, og det er behov for et budsjett som bidrar
til å utvikle en robust luftfartsnæring med trygge jobber og forutsigbare rammevilkår.
LO er glad for den satsingen på luftfart som beskrives i Hurdalsplattformen, og vi har forventninger
om at flere av disse vil bli fulgt opp av regjeringen i tilleggsproposisjonen for neste statsbudsjett.
Solberg-regjeringen friskmeldte norsk økonomi i sitt forslag til statsbudsjett. Men fortsatt kaster
koronapandemien lange skygger over luftfarten, og det mener vi den nye regjeringen i langt større
grad må synliggjøre. Luftfarten har stått i sin verste krise, og næringen sliter fortsatt. Vi oppfordrer
komiteen til å tydeliggjøre i statsbudsjettet at den har ambisjoner for en samfunnskritisk næring.
LO mener at situasjonen i luftfarten i sterkere grad må adresseres, ved å vise til at mange
luftfartsansatte fortsatt er arbeidsledige - og at en sterkt konkurranseutsatt bransje er mer utsatt for
sosial dumping og økt press på ansattes vilkår. Derfor er det viktig å vise til at det fortsatt skal
fokuseres på arbeidsledige. Arbeidsmarkedstiltak og kompetansehevende tiltak, som for eksempel
sertifikatstøtte til piloter, vil gjøre veien tilbake til arbeid lettere for flygende personell.
Politikk for luftfarten må være tuftet på bærekraft. Den må underbygge finansiell bærekraft, da vi
trenger en næring som evner å bære sine kostnader; bidra til sosial bærekraft for å forhindre at
ansatte må betale prisen for uvettig og uansvarlig konkurranse og bidra til klimamessig bærekraft
ved å satse på klimatiltak og motvirke uønsket forbrukeratferd.
Flyselskapene sliter fortsatt økonomisk. Regjeringen Solberg kompenserte ikke flyselskapene til noen
av de økonomiske tapene de har hatt, til tross for Stortingets vedtak. En lite gjennomtenkt
håndtering av en næring som ble nedstengt som følge av pandemien har da bidratt til at
nettverksselskap som eksempelvis SAS nå står i en svært krevende situasjon som vil kunne få
dramatiske konsekvenser for en fungerende norsk luftfartsinfrastruktur om ikke målrettede tiltak
iverksettes.
Å videreføre avgiftsfritak i flypassasjeravgiften frem til denne kan legges om til en avgift som har
miljøeffekt vil avhjelpe den økonomiske situasjonen, men vi mener at regjeringen også bør
signalisere at de nå vil gå i dialog med næringen om dette og andre fremadrettede tiltak for å
avhjelpe en svært krevende situasjon for en bransje som fortsatt vil være rammet av pandemien i
lang tid.
LO mener at gjenoppbyggingen av norsk luftfart i et sterkt redusert marked må sikres gjennom
ansvarlige aktører med samfunnsansvar, og ikke til virksomheter som kapitaliserer på en global krise
ved å undergrave ansattes rettigheter både i arbeid og til å bli re-ansatt til arbeid. Stortinget bør

sørge for at det ved alle støtte- og låneordninger til flyselskapene stilles krav om sosial ansvarlighet,
at arbeidsplasser skal bevares og ansattes rettigheter sikres.
Rutetilbudet på det regionale kortbanenettet må styrkes, med norske lønns- og arbeidsvilkår. LO er
svært uroet over Samferdselsdepartementets nye praksis for anbudsutlysninger på kortbanenettet
(FOT-ruter), som har ført til at operatører kan legge inn tilbud sammen med datterselskap. Dette
bidrar til at operatører kan fly med utenlandske ansatte som har langt dårligere lønns- og
arbeidsvilkår, som vi så ble gjort på anbudet på ruten Oslo-Florø. Dette setter også i høyeste grad
norske arbeidsplasser i fare. I forslaget til statsbudsjettet bør det derfor tydeliggjøres at i alle
anbudskonkurranser skal tidligere praksis legges til grunn, slik at operatøren som får tildelt
anbudskontrakten også gjennomfører flyvningene - og ikke underliggende selskap.
I statsbudsjettet for luftfart vil LO gjerne se en større offensiv i kampen for arbeidstakerrettigheter
og mot kreative selskapsstrukturer og sosial dumping i luftfarten. Forretningsmodeller som
ødelegger rettferdige konkurransevilkår og ansattes arbeids- og lønnsvilkår må bekjempes. Særlig i
lys av koronaepidemien er det viktig å ha en offensiv holdning til at aktører forsøker å oppnå
konkurransefordeler på bekostning av ansattes rettigheter. Hovedårsaken til at aktører driver
useriøst er at det er lønnsomt. Derfor må Stortinget gjøre alt det kan for at useriøsitet ikke skal være
lønnsomt. Handlingsrommet i EØS-avtalen må også brukes for å utvikle en rettferdig, seriøs og
bærekraftig luftfart.
LO mener at det er behov for en sterkere beskrivelse av at regjeringen vil sikre norske arbeidsplasser
i luftfarten og retten til fagorganisering. Det bør også fremkomme at det skal tas initiativ til regelverk
som sikrer ansatte faste stillinger direkte hos flyselskapet, og at hjemmebasereglene klart definerer
arbeidsgiveransvaret.
LO er svært godt fornøyd med at våre anbefalinger er fulgt, og at stortingsflertallet i forrige periode
vedtok at det skal legges frem en stortingsmelding om nasjonal luftfartsstrategi. Dette er et viktig
arbeid i 2022, og det må være tuftet på et sterkt partssamarbeid og bred involvering. Dette bør
presiseres i beskrivelsen av stortingsmeldingen.
Avinor
I statsbudsjettet for 2021 varslet regjeringen at de ville følge opp situasjonen for Avinor, og sette inn
nødvendige tiltak for finansiering. Avinor har som følge av pandemien hatt sviktende inntekter, og
har i perioden fått tilført kapital av staten. Usikkerheten som ligger i finansieringsgrunnlaget for
Avinor, gir også økt usikkerhet for flyselskapene. LO mener det er særdeles viktig at ikke
flyselskapene påføres en større belastning i tiden fremover.
Helikoptersikkerhet
LO har i mange år foreslått at statsbudsjettet må beskrive tiltak for å bedre helikoptersikkerheten for
den ulykkeutsatte innlandssektoren. Vi er veldig godt fornøyde med formuleringen fra
Hurdalsplattformen om at offentlige innkjøpere skal stille konkrete flysikkerhetskrav ved kjøp av
innlands helikoptertjenester, og ber også at dette fremkommer i forslaget til statsbudsjett.
Tilsyn
Det er positivt at Luftfartstilsynet gis økte midler til tilsyn med droneaktivitet. LO mener dog at
Luftfartstilsynet bør styrkes ytterligere for å kunne gjøre nødvendig tilsynsaktivitet også i andre deler
av luftfarten. Luftfartstilsynet må få tydelig beskjed om å prioritere utsatt tilsynsaktivitet som følge
av pandemien. Vi anmoder derfor om å øke bevilgningen til Luftfartstilsynet for å kunne øke både

anmeldte og uanmeldte inspeksjoner, og slik kontrollere at flysikkerheten er godt nok i varetatt og at
arbeids- og lønnsregler følges. Dette vil gi en positiv effekt ved at useriøsitet i luftfarten blir redusert
og flysikkerheten enda bedre ivaretatt.

