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Avtale om datamateriell fra Flight Data Recorders og Voice Recorder 
 
 
Denne avtale gjelder anvendelse av data registrert ved hjelp av Flight Data Recorders (FDR, 
QAR, AIDS, ACMS eller tilsvarende) og utrustning for taleinnspilling, Voice Recorder. 
 
Avtalen gjelder under operasjon og håndtering av fly og flysystemer, uavhengig av eierforhold og 
registrering, på bakken utført av autorisert NFO-personell ansatt i flyselskap tilsluttet NHO 
Luftfart. 
 
Personell som utfører bakkehåndtering av luftfartøy er ansvarlig for at omtalte 
registreringssystemer (Flight Data Recorders og Voice Recorder) er aktivert i henhold til flyets 
"CHECK-LIST" eller Maintenance Manual. 
 

  1.  Informasjon fremskaffet ved hjelp av Flight Data Recorders og Voice Recorder montert 
i fly skal anvendes til analyser i forbindelse med: 

 
  1.1 Nærmere undersøkelser for å finne årsak til en incident eller accident. 
 

     Med incident eller accident menes: 
 

      a. Dødsfall eller personskade. 
 

      b. At flyet får skader som følge av kollisjon med annet fly, kjøretøy eller bygning 
ved operasjon på bakken med motor(er) i gang. 

 
    c. At flyet får skade på motor eller systemer under bakkeoperasjon. 
 
 
  1.2 Nærmere undersøkelser for å finne årsaken til en teknisk hendelse. 
 
    Med teknisk hendelse menes: 
 

     Teknisk feil som ikke kan analyseres tilfredsstillende ved anvendelse av innsamlet 
vedlikeholdsdata som er ledd i selskapets ordinære prosedyrer. 

 
   2.  Informasjon hentet fra Voice Recorder skal bare anvendes som bidrag til utredning 

av incident/accident, jfr. § 1.1. 
 
 

   3.  Dersom det er nødvendig for å klargjøre årsak til incident/accident/teknisk hendelse, 
vil arbeidsgiver kunne innhente en nærmere redegjørelse fra den/de av det sertifiserte 
personell som har forårsaket hendelsen. 

 
         Angjeldende sertifisert personell skal i slike tilfeller kunne la seg bistå av tillitsvalgt. 
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   4.  Representant for arbeidsgiver kan ikke uten at angjeldende sertifisert personell er 

tilstede, og/eller at en representant fra NFO er til stede: 
 
   4.1 Videreformidle datainformasjon fra flyets Flight Recorders eller Voice Recorder i 

den hensikt å vurdere mulige rettslige, disiplinære eller autorisasjonsmessige tiltak. 
 
 

   4.2 Videreformidle datainformasjon til offentlig myndighet til bruk i straffesaker eller 
sertifikat/sertifiseringsaker, med mindre dette er hjemlet i lovverket. 

 
     Arbeidsgiver skal i slike tilfeller alltid varsle angjeldende sertifisert personell og 

NFO.  På anmodning fra disse parter eller deres representanter, skal arbeidsgiver 
fremskaffe kopi av alt materiale som er gjort tilgjengelig for offentlig myndighet i 
sakens anledning. 

 
  4.3 På annen måte gjøre datainformasjon tilgjengelig for andre parter, selskaper o.l. med 

mindre dette på forhånd er avtalt skriftlig mellom arbeidsgiver og NFO. 
 

   5.  Arbeidsgiver kan ikke iverksette kontrolltiltak eller nærmere oppfølging dersom 
analysen av hendelsen avdekker mulige faglige svakheter, uten av NFO og 
angjeldende sertifisert personell er orientert. 

 
   6.  Ovennevnte datainformasjon skal slettes senest tre måneder etter at saken er endelig 

avsluttet. 
 
   7.  Alt datamateriell skal behandles konfidensielt av partene.  Partene erkjenner 

viktigheten av at sertifisert personell som er involvert i ovennevnte beskrevne 
forhold, har krav på konfidensialitet både ovenfor sine arbeidskollegaer og andre. 

 
  8.  Denne avtale har samme varighet som Flyteknikeroverenskomsten, jfr. 24.   
 


