
VELKOMMEN !!  
Fagseminar 2018 

Skolesjefer & instruktører – Operative ledere - Flytryggingsledere 



Hvem er vi i dag? J 
•  Instruktører 
•  Skolesjefer 
•  Operative ledere 
•  Flytryggingsledere 

•  Representanter fra Motorflyseksjonen 
 
•  Stian Kultorp 

•  PPL(A) i Follo Flyklubb i 2002 
•  FI(A) siden 2006 
•  Prosjektstilling i NLF (Utdanning, sikkerhetssystem & Flytjenesten) 
•  Flyger i Thomas Cook Airlines Scandinavia – A321 & A330 
•  Kontrollant siden 2010 
•  Skolesjef  i Flyklubben Øst 



Hvordan var dagen i går? 

La oss fortsette med den aktive dialogen! 



Praktisk info 
 

•  Søndag 18.11 
•  Operativt seminar inkl FI-refresher 09.00 – 16.00  (Luftfartsskolen &NLF) 

•  Hjemreise 16.00 – 

•  Utsjekk 
•  Parkering 
•  Pauser – Forfriskninger og frisk luft 
•  Toaletter 
•  Rømningsveier 
•  Husk å sette på lyden på telefonen i pausene.... ;)  



Program 



Part-DTO 02.09.2018 
Declared Training Organisation  



Filosofien bak nytt regelverk 
•  Tanken er at et enklere regelverk skal gi økt flysikkerhet! 

ü  Det vil kreve eierskap og disiplin fra oss som aktører. 
  

•  Regelverket baseres på en høy grad av internkontroll og kontinuerlig 
flysikkerhetsarbeid. 
•  DTOen skal vise for LT at man utfører internkontroll og 

kontinuerlig flysikkerhetsarbeid. 
•  Det er krav til at hver DTO har sin egen flytryggingsplan. 
•  Luftfartstilsynet kommer til å gjennomføre tilsyn med hyppigere 

frekvens enn tidligere. (6år) 

•  Luftfartstilsynet kan stoppe trening om man ikke tilfredsstiller kravene i 
regelverket / identifiserer faktorer som påvirker flightsafety negativt.  

 



EASAs - Regelverksstruktur 





Status for implementering i Norge. 



AMC & GM til Part- DTO 14.09.2018 
Samsvarsregler og Veiledningsmateriale 



Hvilken trening kan gjøres i en DTO? 
•  Teoretisk og praktisk trening til:  

•  LAPL(A) 
•  PPL(A) 

•  Trening for klasserettighet: 
•  SEP(land) 
•  SEP(sea) 
•  TMG 

•  Trening for: 
•  Natt 
•  Aerobatic 
•  Moutain 
•  Sailplane & banner towing 



Hvordan bli DTO?  
•  Flyklubben skal sende Declaration (egenerklæring) til Competent 

Authority (Luftfartstilsynet) før oppstart av DTO/trening.  

•  I utgangspunktet ingen adgangskontroll (inspeksjon), MEN 
Luftfartstilsynet skal verifisere og godkjenne at treningsprogrammene 
tilfredsstiller kravene i Part-FCL, og gi en skriftlig tilbakemelding om 
dette.  

•  NLF utarbeider manualer, elektroniske løsninger og en tjeneste for 
hendelsesrapportering som flyklubbene kan benytte for å bli DTO. 



Deklarering til Luftfartstilsynet 
•  Deklareringen skal sendes inn via skjema publisert av Luftfartstilsynet: 

ü  Navn, adresse, kontaktdetaljer etc. 
ü  Personell; Representant, Skolesjef, og Ass. skolesjef. 
ü  Hvilken type trening som skal drives. 
ü  Flyplasser hvor DTOen skal ha både permanent- og midlertidig opphold 

og drive skolevirksomhet.  
ü  Flytyper, for eksempel PA 28, C172 etc (Individer nevnes først i årsrapport) 
ü  Treningsprogram, referanse om forhåndsgodkjent. 
ü  Bekreftelse på at DTO har- og vil følge flytryggingsplan. 
ü  Bekreftelse på at DTO oppfyller krav i regelverket. 



”Veien videre” 
•  Flyklubbenes RF er gyldig til 8.april 2019. 
•  Siste frist for å bli DTO er da 9.april 2019. 

•  Målet er at alle som ønsker er DTO før den tid.  
•  En forutsetning er at regelverket er implementert i Norge. 

•  NLF jobber med utarbeidelse av manualer og treningsprogram som 
klubbene kan benytte ifm deklarering til DTO. 
•  Elektronisk løsning. 

•  Treningsprogrammene fra NLF skal være forhåndsverifisert/godkjent av 
Luftfartstilsynet slik at man referer til dem i deklareringen. 
•  NLF kommer til å orientere Luftfartstilsynet om alt manualverk selv 

om det kun kreves verfisering/godkjenning av treningsprogram.  



Momenter for DTO 
  

•  Må ha representant for DTO og skolesjef, dette kan være samme person. 

•  Det må være en ass.skolesjef  for hver tilleggsbase. (Sekundærbase) 

•  Fasiliteter må minimum ha lokale for flightplanning, briefing og hvile. 
•  Samme krav til fasiliteter for hver tilleggsbase som for hovedbase.  

•  Det skal hvert år gjennomføres en intern gjennomgang av aktiviteten og 
utarbeides en aktivitetsrapport som sendes Luftfartstilsynet. 
•  Fokuserer både på treningseffektivitet og flysikkerhet.  

•  Ikke berettiget til å drive trening om DTO har vært inaktiv i 36 mnd. 



Momenter for DTO 
•  Hver DTO må ha en flytryggingsplan; 

•  Identifisere risikoområder. 
•  Analysere graden av risiko 
•  Tiltak for å redusere risiko. 
•  Følge opp implementering og effektivitet. 
•  Fokus på ”Just culture” 

•  DTO må ha et hendelsesrapporteringssystem for obligatorisk- og frivillig 
rapportering som tilfredsstiller EASAs rapporteringsforordning. 
•  ORS – Observarsjons Registrerings System 

ü  Elektronisk portal med enkelt brukergrensesnitt. 
ü  Behandles av oppnevnt uavhengig person.  
ü  E5X – Et ”EASAformat” som kan gå direkte til LT.        



Just culture - rapportering 
•  Rapportering av luftfartsulykker og -hendelser er til for at vi skal lære av 

hendelsene, ikke straffe dem som gjør feil. Bare på denne måten kan vi 
bedre arbeidet med flysikkerheten. 

•  En rettferdighetskultur (Just culture) danner basisen for godt 
sikkerhetsarbeid. 

  
•  En rettferdighetskultur preges av at operatører og andre i fremste linje 

ikke straffes for handlinger, unnlatelser eller beslutninger når disse står i 
rimelig forhold til deres erfaring og utdanning, men der grov uaktsomhet, 
forsettlige overtredelser og destruktive handlinger ikke tolereres. 

•  https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/rapportering/just-culture/ 











Strukturen på manualverket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Tanken er en felles struktur på manualverket som kan fungere     
for alle grener i organisasjonen. 



Manualer 



Manualer 



Manualer 


