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TILMÆLI 

 

 

Flugöryggi og starfsskilyrði í flugi  

Með vísan í 45. og 56. gr. Helsingforssamningsins samþykkti 
Norðurlandaráð þann 19. apríl 2016 eftirfarandi tilmæli eftir tillögu 
norrænu hagvaxtar- og þróunarnefndarinnar. 
 
Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna  

að þær taki frumkvæði að því að endurskoða starfsskilyrði í 
flugsamgöngum með hliðsjón af flugöryggi, ráðningarkjörum og 
sanngjarnri samkeppni og  
 
að þær taki sameiginlega frumkvæði að því að vekja athygli á 
flugöryggi og starfsskilyrðum á vettvangi norræns, evrópsks og 
alþjóðlegs samstarfs. 

 
 
Ósló, 19. apríl 2016 

Henrik Dam Kristensen 

Forseti Norðurlandaráðs 

Britt Bohlin 

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs 
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Fylgiskjal 
 
Nefndarálit norrænu hagvaxtar- og 
þróunarnefndarinnar um 

 

þingmannatillögu 
um flugöryggi og starfsskilyrði í flugi 

Tillaga 

Norðurlandaráð beinir þeim tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna  

að þær taki frumkvæði að því að endurskoða starfsskilyrði í 
flugsamgöngum með hliðsjón af flugöryggi, ráðningarkjörum og 
sanngjarnri samkeppni og  
 
að þær taki sameiginlega frumkvæði að því að vekja athygli á 
flugöryggi og starfsskilyrðum á vettvangi norræns, evrópsks og 
alþjóðlegs samstarfs. 

 

Forsaga 

Rótgróin flugfélög eiga í sívaxandi samkeppni við ný félög sem bjóða lægri 
fargjöld, en því miður einnig verri starfsskilyrði. Með óhefðbundnum 
aðferðum við rekstur og ráðningar sniðganga nýju flugfélögin gildandi 
kjarasamninga í þeim löndum sem flogið er á milli. Breyttir 
ráðningarhættir flugfélaganna geta ógnað flugörygginu. 
 
Á Norðurlöndum er hefð fyrir því að tryggja réttindi starfsfólks og vanda til 
starfsskilyrða þess. Öll norrænu löndin eiga að beita sér fyrir því að 
tryggja starfsskilyrði og félagslegt öryggi á vinnumarkaðnum eins og hann 
leggur sig, og þá einnig meðal starfsfólks hjá flugfélögum. Frjáls för milli 
landa er af hinu góða, en þá verða einnig að gilda sameiginlegar leikreglur 
þar sem samkeppni er háð á sanngjörnum og jöfnum forsendum. Frjáls för 
fólks á milli landa á ekki að gera flugfélögum kleift að ráða til sín  
starfsfólk frá láglaunalöndum þar sem starfsskilyrði eru slæm og án 
eftirlits. 
 
Starfsfólk sem vinnur við leiguflug fyrir milligöngu starfsmannaleigu gerir 
lággjaldaflugfélögum kleift að sniðganga kjarasamninga og bjóða lakari 
kjör og lægri laun en samningar kveða á um. Einnig er hægt að komast 
upp með að bjóða starfsfólki lakari kjör og lægri laun með því að reka 
starfsemina á nafni dótturfélags þar sem fyrirtækjasamningar gilda. Þá 
eru dæmi þess að starfsemi fari fram undir „hentifána“ í því skyni að halda 
launakostnaði fyrirtækisins í lágmarki. 
 
Á Norðurlöndum er hefð fyrir því að aðilar vinnumarkaðarins eigi með sér 
samráð og nái samkomulagi sem er öllum til hagsbóta. Samningar þessir 
eru virtir af öllum málsaðilum. Illu heilli skjóta sífellt upp kollinum fleiri 
flugfélög sem starfa ekki á þennan hátt. Á Norðurlöndum eru jafnvel dæmi 
um rótgróin flugfélög sem neita að virða kjarasamninga, en leigja 
starfsfólk eða færa rekstur yfir á dótturfélög til að draga úr launakostnaði. 
Þessa vanda gætir víðar á vinnumarkaðnum. En þegar um flugsamgöngur 
er að ræða er flugöryggið í húfi. Háskólinn í Ghent hefur látið vinna 
skýrslu (2015) sem byggir á viðtölum við flugmenn, en þar kemur fram að 
óhefðbundnir ráðningarhættir ógna flugöryggi. 
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Norsk Cockpitforbund, stéttarfélag flugmanna í Noregi, hefur tekið saman 
helstu niðurstöður Ghent-skýrslunnar, en hún er 300 síður að lengd. 
Helstu niðurstöður skýrslunnar eru sem hér segir: 
 

 Eingöngu 53 af hundraði þeirra flugmanna sem starfa fyrir 
lággjaldaflugfélög eru ráðnir hjá sama félagi og þeir fljúga hjá. 
Hinir starfa eftir ýmiss konar samningum. 15% þeirra eru 
sjálfstætt starfandi, 17% eru leigðir gegnum starfsmannaleigur og 
11% fljúga fyrir flugfélag gegnum annað félag og bera því minni 
ábyrgð en ella. 

 
 98% flugmanna sem starfa fyrir hefðbundin flugfélög eru ráðnir 

hjá sama félagi og þeir fljúga hjá. 
 

 Ungir flugmenn eiga mest á hættu að verða fyrir óöruggum 
starfskjörum. Hjá lággjaldaflugfélögum eru flugmennirnir oft mjög 
ungir eða á milli tvítugs og þrítugs. Nærri 40% ungu 
flugmannanna eru ekki fastráðnir hjá sama félagi og þeir fljúga 
hjá. Sum flugfélög bjóða ungum flugmönnum svonefndan „pay to 
fly“-samning, en þá borga flugmennirnir fyrir að fá að fljúga. Mikið 
skilur á milli ungra og reyndra flugmanna á vinnumarkaðnum. 

 
Margar reglugerðir, sem gilda um flug, eru á höndum alþjóðlegra 
stofnana. Í því felst að stjórnvöld eru ekki alltaf í stakk búin til að grípa 
inn í aðstæður. Einnig er á brattann að sækja fyrir stéttarfélög að tryggja 
réttindi starfsfólks flugfélaga. Við svo búið verður ekki unað.  
 
Einn af grunnþáttum norræna líkansins er reglufesta á vinnumarkaði, sem 
byggir á kjarasamningum milli aðila vinnumarkaðarins. Á Norðurlöndum 
hafa stjórnmálamenn ætíð lagt áherslu á öryggi og gott starfsumhverfi. 
Þetta hefur aukið samkeppnisforskot Norðurlanda og bætt ímynd þeirra á 
alþjóðavettvangi. Við teljum að stjórnvöld eigi að ráðast í greiningu á 
stöðu mála og áhættuþáttum í flugsamgöngum og grípa síðan til aðgerða 
með því að taka ákvarðanir heima fyrir en einnig beita sameiginlegum 
þrýstingi á alþjóðavettvangi.  
 
Löndin þurfa í sameiningu að skilgreina og skýra hugtakið „heimahöfn“, 
svo að skera megi úr um gildandi reglur og skyldur og jafnframt 
lágmarkskröfur til starfsumhverfis innan ESB með það fyrir augum að 
fyrirtæki geti stundað samkeppni á jöfnum forsendum. Með 
lágmarkskröfum getum við komið í veg fyrir að fyrirtæki nýti sér slæm 
starfsskilyrði sem samkeppnisforskot og ennfremur dregið úr miklum 
veikindafjarvistum, einkum meðal starfsfólks í farþegarými. 
 
Helsinki, 26. janúar 2016 

Arto Pirttilahti (cent) 
Juho Eerola (saf) 
Katri Kulmuni (cent) 
 

Orla Hav (S) 
Pyry Niemi (S) 
Ruth Mari Grung (A) 
 

 
Fyrirvari 
 
Í þingmannatillögunni er gert ráð fyrir að tengsl séu á milli flugöryggis og 
ráðningarfyrirkomulags hjá flugfélögum. Engar rannsóknir hafa bent til 
þess að öryggi hjá þeim flugfélögum, sem skipta við starfsmannaleigur, sé 
lakara en annars staðar. Flugöryggisyfirvöld í löndunum telja heldur ekki 
að samhengi sé þar á milli. Þau flugfélög sem hafa haslað sér völl á 
Norðurlöndum undanfarna áratugi koma jafn vel út í alþjóðlegum 
samanburði á flugöryggi og félög sem starfað hafa lengur. Engar þeirra 
rannsókna, sem gerðar hafa verið á þessu sviði, skjóta stoðum undir þá 
fullyrðingu sem sett er fram í þingmannatillögunni.  
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Flugöryggismál lúta alþjóðlegum samningum. Það eiga þau að gera áfram, 
svo að fyllsta öryggi sé tryggt, hvar í heiminum sem flogið er. Flugöryggi 
hefur aukist stöðugt á undanförnum áratugum, en þrátt fyrir að 
flugumferð hafi aukist hefur dregið hlutfallslega úr flugslysum. Sú 
staðhæfing að flugöryggi hafi versnað með tilkomu nýrra flugfélaga styðst 
engan veginn við rök.   
  
Á Norðurlöndum er hefð fyrir því að hlúa að frjálsri verslun og samkeppni, 
gildum sem eru undirstaða velferðarsamfélaga okkar. Fjölgun flugfélaga 
sem fljúga innan Norðurlanda sem og til annarra landa hefur verið 
norrænum neytendum til hagsbóta, svo og flugmönnum og starfsfólki í 
farþegarými, sem geta nú valið á milli fleiri vinnustaða. Fjölgun flugfélaga 
og flugleiða hefur ennfremur skapað atvinnu í greininni. 
  
Tillaga: 
 
Norræna hagvaxtar- og þróunarnefndin leggur til  

að Norðurlandaráð fylgi ekki eftir þingmannatillögu A 1647/näring um 
flugöryggi og starfsskilyrði í flugi. 

 
Helsinki, 26. janúar 2016 

Juhana Vartiainen (Saml) 
Lena Asplund (M) 
 

Siri A. Meling (H) 
Tom E.B. Holthe (FrP) 
 
 

 
 
 
 


