11. august 2020

Arbejdsmiljørådet for Luftfart
Årsberetning 2019
Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transport-, bygnings- og boligministeren i medfør af §
40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017. Rådet består af en uvildig
formand, 4 repræsentanter for besætningsmedlemmerne og 4 repræsentanter for arbejdsgiverne.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt Arbejdstilsynet deltager i rådets arbejde hver med en
repræsentant uden stemmeret jf. luftfartslovens § 40 h. Rådet kan stille forslag om, kan medvirke
ved udarbejdelsen af og skal udtale sig om forslag til nye eller ændrede regler om arbejdsmiljø for
de flyvende besætningsmedlemmer. Rådet behandler herudover de enkelte sager, som Transport, bygnings- og boligministeren eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forelægger for rådet.
Arbejdsmiljørådets forretningsorden fremgår af BL 5-46, der kan ses på Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens hjemmeside. Rådet holder sædvanligvis 3 møder om året. Rådet har i 2019 afholdt
3 ordinære møder henholdsvis den 26. februar, 21. maj og den 27. november. Derudover har
rådet afholdt en arbejdsmiljøkonference for dansk luftfart den 16. januar 2019.
Størsteparten af rådets medlemmer er i oktober 2019 beskikket for en ny 3-årig periode af
Transport-, bygnings- og boligministeren. Rådets formand og det af Atlantic Airways P/F udpegede
medlem er dog begge beskikket i 2018 og sidder derfor frem til foråret 2021.

Rådets sammensætning i 2019 var følgende:
Formand:
Fhv. luftfarsinspektør Henrik Sandum

Repræsentanter for arbejdsgiverne:
Miljøleder Anne-Mette Filippson, SAS
Generalsekretær Dan Banja, Erhvervsflyvningens Sammenslutning
Arbejdsmiljøleder (HSE) Georg Sudurgard, Atlantic Airways P/F
Cabin Manager Susanne Melms, Sunclass

Repræsentanter for arbejdstagerne:
Air Purser Lars Skov, CAU, Cabin Attendants Union
Pilot, Monica Koester, Dansk Pilotforening
Formand Thilde Waast Mortensen, Flyvebranchens Personale Union, kabinerepræsentant
Pilot Lars Bækgaard Andersen, Flyvebranchens Personale Union. Cockpitrepræsentant. Lars
Bækgaard Andersen er pr. 1. oktober erstattet af Pilot Martin Clemmesen.
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Ved Kontorchef Per Schmock
Arbejdstilsynet: Ved Fuldmægtig Chris Bahne
Rådets sekretær: Luftfartsinspektør Mike Pieske
------------------Arbejdsopgaver i 2019
Arbejdsmiljørådet afholdt den 16. januar 2019 en arbejdsmiljøkonference for hele luftfartsbranchen. Baggrunden for konferencen var flerstrenget.
Intentionen var dels at introducere den digitale database udarbejdet af Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på baggrund af den gennemførte
spørgeskemaundersøgelse.
Derudover at få arbejdsgivernes- og arbejdsmiljørepræsentanternes holdning og kommentarer til
4 udvalgte fokusområder, hvor der var opstillet en række hypoteser:
•
•
•
•

Fysisk arbejdsmiljø: Støj, kulde/træk og crewmad.
Psykisk arbejdsmiljø: Arbejdspres, tid til opgaverne, tid til at spise, stress og balance
mellem arbejdsliv og privatliv.
Psykisk arbejdsmiljø: Ledelseskvalitet og samarbejde, modsat rettede krav og tillid til
ledelsen, skænderier/konflikter og mobning.
Arbejdspladsens prioritering: Arbejdspladsens prioritering af arbejdsmiljøet, involvering af
arbejdsmiljørepræsentanter samt arbejdsskader.

Endelig var intentionen, at sætte fokus på den enkelte deltagers egne planer for arbejdsmiljøet i
eget selskab.
Med assistance fra arbejdsmiljøkonsulenter fra henholdsvis Team Arbejdsliv og Arbejdsmiljøcentret fik deltagerne lejlighed til at arbejde med emnerne i forudbestemte workshops.
Dagen sluttede med en oplistning af konklusionerne fra de forskellige workshops.
Rådet har på sine efterfølgende møder arbejdet med de indkomne forslag til fremtidige fokusområder for arbejdsmiljørådet. I første omgang er forslagene blevet yderligere konkretiseret,
vurderet, og der er foretaget en endelig prioritering. Rådet har udvalgt de første 2 indsatsområder, hvor der er udarbejdet projektbeskrivelser og udformet ansøgning om støttemidler. Der er
tale om følgende indsatsområder:
•
•

APV elektronisk
Revision af den foreliggende vejledning omkring gennemførelse af den årlige
arbejdsmiljødrøftelse

Endelig har rådet igangsat en vurdering af behovet for en opdatering af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
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Rådet har derfor foranstaltet, at rapporten nu er oversat til engelsk og kan hentes på Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Sidst på året kunne rådet glædeligvis konstatere, at der er givet tilsagn om økonomisk støtte fra
Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til de 2 ansøgte projekter. Rådet vil herefter
igangsætte arbejdet.

Andre arbejdsopgaver
Rådet har afholdt et møde med repræsentanter fra Søfartens arbejdsmiljøråd – Sea Health and
Welfare med henblik på at indsamle erfaringer omkring deres årlige arbejdsmiljøkonference og
”gå hjem møder”.
I december har rådet svaret på den fremsendte høring over udkast til forslag til lov om ændring af
lov om luftfart (offentliggørelse af nationalregisteret, arbejdsmiljø samt indberetning af
begivenheder).
Rådet har noteret sig, at der er fremkommet nye krav til indrapportering af kosmisk stråling med virkning
fra 2020. Rådet vil efterfølgende vurdere, om der er behov for udarbejdelse af nyt vejledningsmateriale.

Rådet har besluttet at afvikle en intern udviklingsdag i 2020 for rådets medlemmer. Der er derfor
igangsat et arbejde med henblik på at få fastlagt dato, forløb og emner.
Rådet har indgående drøftet rapporten “High-flying Risks Variations in working conditions, health, and
safety behaviours among commercial airline pilots in relation to safety climate”, udarbejdet af forskere på
Gøteborg Universitet. En rapport der i modsætning til rapporten fra NFA kun omfatter piloter. På baggrund
af denne drøftelse har rådet besluttet, at invitere den ene af rapportens forfattere Marika Melin til den
kommende interne uddannelsesdag.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for besætningsmedlemmer.
Der har i 2019 kun været behov for afvikling af 1 kursus.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse.
Det har desværre heller ikke vist sig muligt, at skabe tilstrækkelig interesse for at gennemføre
specifikke supplerende kurser i 2019.

Udvikling i antallet af arbejdsskader
Rådet har på sit møde den 21. maj 2019 drøftet den af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
udarbejdede oversigt over indrapporterede arbejdsskader i 2018. Der er i alt registreret 21
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faldet for 4. år i træk. Statistikken kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Det fremtidige arbejde
Rådets primære opgave i 2020 vil være, at arbejde videre med de modtagne input fra den i januar
2019 afholdte arbejdsmiljøkonference herunder aktivt at følge arbejdet med de igangværende
projekter.

Henrik Sandum

Mike Pieske

Formand

Sekretær

