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Flugfreyjufélag Islands

ReykjavÍk, 16. febrúar 2022

Efni: Umsögn um 186. mál; frumvarp til laga um loftferðir

Í frumvarpi því sem nú er endurflutt á 152. löggjafarþingi 2021-2022 hefur verið tekið tillit til margra 
þeirra athugasemda sem Flugfreyjufélag Íslands (FFÍ) gerði í upphaflegri umsögn sinni og er því 
fagnað. Hins vegar ítrekar FFÍ þá skoðun sína að ganga þurfi lengra en nú er gert í fyrirliggjandi 
lagafrumvarpi hvað vinnuvernd flugverja varðar.

Það er óásættanlegt að áhafnir loftfara njóti lakari réttarstöðu gagnvart vinnuvernd en aðrir sem lög 
nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum taka til. FFÍ ítrekar það sjónarmið 
sitt að vænlegra er að flugverjar geti byggt beinan rétt á lögum nr. 46/1980 með einhvers konar 
takmörkunum í ljósi sérstöðu flugsins.1

Nái frumvarpið fram að ganga í óbreyttri mynd er gríðarlega mikilvægt að núgildandi reglugerð nr. 
680/1999 um ráðstafanir er stuðla að bættu öryggi og heilsu flugverja verði endurskoðuð í heild sinni 
og vinnuvernd áhafna tryggð þannig að áhafnir njóti sömu réttarverndar og aðrar starfsstéttir.

Eins og segir í fyrri umsögn FFÍ er innan félagsins að finna hóp sem lent hefur í alvarlegum 
loftgæðaatvikum um borð í íslenskum loftförum sem leitt hefur til þess að margir hverjir eru 
óvinnufærir vegna veikinda sinna. Afleiðingarnar eru í mörgum tilfellum alvarlegur langvarandi 
heilsubrestur og alls óvíst hvert framhaldið verður. FFÍ ítrekar mikilvægi þess að málum sem þessum 
verði fundinn ásættanlegur farvegur og lagaramminn sé þess eðlis að mál verði rannsökuð með 
fullnægjandi hætti og viðeigandi úrræði tryggð, verði áhafnir fyrir slíkum atvikum.

Að lokum tekur FFÍ undir umsögn Alþýðusambands Íslands við fyrirliggjandi frumvarp og leggur 
áherslu á að komið verði í veg fyrir frekari félagsleg undirboð í flugrekstri hér á landi.

Þá áskilur FFÍ sér rétt til að koma að frekari athugasemdum og sjónarmiðum til nefndarinnar við 
meðferð frumvarpsins. Félagið er einnig ávallt reiðubúið að veita frekari upplýsingar um framkomnar 
athugasemdir sé þess óskað.

Fyrir hönd Flugfreyjufélags Íslands,

Guðlaug Líney Jóhannsdóttir, formaður FFÍ.

1 Sjá nánar umsögn FFÍ um 586. mál til umhverfis- og samgöngunefndar dags. 15. apríl 2021.
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