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ATO - Vedtak om unntak fra bestemmelsene i artikkel 14 (4), Basic 
Regulation 216/2008 - unntak fra ORA.GEN.130 - treningsprogrammer 

 
Bakgrunn 
Med bakgrunn i de nasjonale tiltakene innført av norske myndigheter for å håndtere 
koronasituasjonen, kan treningsprogrammer til ATOer som innebærer undervisning i 
klasserom og/eller andre steder hvor en er i nærkontakt med større grupper, ikke foregå 
som vanlig. Dersom ATOer skal fortsette med undervisning, må derfor dette skje via 
andre kanaler, for eksempel online eller videoopptak. Endring av treningsprogrammer 
krever forhåndsgodkjenning fra Luftfartstilsynet.  
 
Regelverk 
Forskrift 28. november 2015 nr. 1365 om sertifisering av besetningsmedlemmer 
gjennomfører forordning (EU) nr. 1178/2011. ORA.GEN.130 krever 
forhåndsgodkjenning fra Luftfartstilsynet av endringer i treningsprogrammer. 
 
Basisforordning (EF) nr. 216/2008 er gjennomført i Norge gjennom forskrift 26. februar 
2013 nr. 219 EASA-forskriften. Forordningens artikkel 14(4) gir en stat hjemmel til å 
gjøre unntak fra bestemmelser i forordningen og gjennomføringsforordninger som 
forordning (EU) 1178/2011 når det oppstår uforutsette og presserende driftsforhold eller 
driftsbehov av begrenset varighet, forutsatt at sikkerhetsnivået ikke påvirkes. 
 
Vurdering 
Godkjente flyskoler (ATO) har treningsprogrammer hvor deler av undervisningen 
foregår i klasserom eller andre steder hvor en er i nærkontakt med større grupper. Dette 
gjelder spesielt teoriundervisning, men kan også omfatte andre former for undervisning. 
Med bakgrunn i de nasjonale forskriftene som er vedtatt, og Helsedirektoratets vedtak 
og rådene for øvrig, kan slik undervisning ikke foregå som normalt.  
 
I henhold til ORA.GEN.130 skal alle endringer i et treningsprogram på forhånd 
godkjennes av Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet har gjennom forordning (EF) nr. 
216/2008 artikkel 14 (4) mulighet til å gi unntak fra en bestemmelse ved uforutsette og 
presserende driftsforhold eller driftsbehov av begrenset varighet, forutsatt at unntakene 
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ikke påvirker sikkerhetsnivået (safety) negativt. Luftfartstilsynet vurderer at vilkårene for 
å gi et unntak er oppfylt.  
 
Luftfartstilsynet vil legge til rette for ordninger som gjør at ATO-ene kan tilpasse deler av 
sin undervisning i henhold til nasjonale forskrifter, Helsedirektoratets vedtak og rådene 
som er gitt av FHI. Dette tilsier at ATO-er må få anledning til å tilpasse 
undervisningsmetodene slik at de ikke gjennomfører undervisning i klasserom. Det 
forutsettes at en tilsvarende kvalitet på utdanningen opprettholdes. 
 
Luftfartstilsynet krever at alle endringer i innhold i treningsprogrammer skal varsles i 
henhold til prosedyre for endringer som ikke krever forhåndsgodkjenning, jfr. 
ORA.GEN.130(c). 
 
Vedtak  
Med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 14 nr. 4 gir Luftfartstilsynet unntak 
til ATO-er med norsk godkjenning, slik at treningsprogrammer kan endres uten 
forhåndsgodkjenning, slik at teoriundervisning og annen undervisning i klasserom 
unngås. For å ivareta at en tilsvarende utdanningskvalitet opprettholdes, krever 
Luftfartstilsynet følgende: 
 

 Før endring av treningsprogrammet skal ATO foreta en risikovurdering, samt 
gjennomføre kompenserende tiltak der dette anses nødvendig. 

 Risikovurderingen og kompenserende tiltakene må dokumenteres og sendes til 
Luftfartstilsynet i henhold til prosedyre som skolen har godkjent for endringer som ikke 
krever forhåndsgodkjenning.  

 
Dette unntaket fra bestemmelsene i ORA.GEN.130 gjelder fra 13. mars 2020 t.o.m. 13. 
mai 2020. 
 
Klageadgang 
Dette vedtaket kan påklages av parter (de som vedtaket direkte retter seg mot) eller de 
som har rettslig klageinteresse. En klage må sendes til Luftfartstilsynet innen 3 uker fra 
vedtaket er publisert. Mer informasjon om klageadgangen finnes her: 
https://luftfartstilsynet.no/om-oss/saksbehandling/. Du kan også ta kontakt med 
Luftfartstilsynet for å få mer informasjon om klageadgangen.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Wenche Olsen Erik Hammer 
avdelingsdirektør seksjonssjef  
Fagavdelingen  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur. 
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