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Veiledning  

 
Skjemaet brukes ikke av de Part-147 organisasjoner som har tilsvarende endringsskjema/logg ved innsending av forslag til 
revisjon av MTOE. 
 
Retningslinjer for bruk av skjema ved revisjon til MTOE: 
Når revisjoner til Exposition blir gjennomført, er det viktig å informere og forklare hvorfor endringer er gjennomført, og hvor 
endringene er gjort. Samtidig er det viktig at det fremkommer at det er foretatt en vurdering om endringene ligger innenfor 
regelverkskravene. Når slike opplysninger fremkommer på søknad om endringer i MTOE, vil dette forkorte tiden for 
saksbehandling av søknaden. 

 

Revisjonspunkt 
 

MTOE 
side 

MTOE 
kapittel 

Forklaring til endring 
 

Ref. regelverk 
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Eksempel: 
Innholdet i de hvite rubrikkene nedenfor er kun ment som eksempel og retningslinjer for hvordan skolen beskriver endringer i 
innsendt utkast til MTOE. 

Revisjonspunkt 
 

MTOE 
side 

MTOE 
kapittel 

Forklaring til endring 
 

Ref. regelverk 
 

Statement fra ansvarlig 
leder 

10 1.1 Obligatorisk ved endring av MTOE 147.A.140(a) 1 

Adresse endring NN -
147 skole 

20 1.6 Flytting/endring av lokaler 147.A.15(b) og 
147.A.150 

Personalendring:  
 

15 og 18 1.3 og 1.4 Referer til tidligere innsendt EASA Form 4 
søknad og evt vedtaksbrev om akseptering 
av NN som... 

147.A.105 
147.A.105(a eller b) 
 

Treningsprosedyre - 
teoriundervisning 

26 2.3 og 4.1 
skjema 
4.1.X 

Oppdatert tekst, jf. Korrigerende tiltak til 
avvik nr. 2 i Luftfartstilsynets rapport nr. 
000x-yyyy 

147.A.115(c)AMC pkt. 
2  

Kvalifisering av 
Examiners 

60 3.7.X og 
4.1 skjema 
4.1.XX 

Eks.Oppdaterte kvalifiseringskrav til 
examiners til å omfatte årlig 
tilleggsopplæring, jf. Internavvik nr. 4 i 
skolens rapport nr. xxyy201z 

147.A.105(g)GM 
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