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Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping,
telefon 0771-503 503
Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov av att
informera verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och har inte
bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens hemsida som finns på
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/

Kvalifikationer för personal som genomför utbildning och kontroll av
kabinbesättningsmedlemmar
Bakgrund

Det saknas inom EU idag vägledning (AMC/GM) för vad som kan anses vara en acceptabel
kompetensnivå för personal som genomför utbildning och kontroll av kabinbesättningsmedlemmar,
samt för personal som skapar berörda utbildningsprogram.
ICAO har vid en standardiseringsaudit av svensk myndighet funnit att innehållet i berörd EUförordning behöver förtydligas för att sedan återspeglas i flygbolagens manualverk, främst OM-A
kapitel 5.4.
ICAO motiverar enligt följande: Cabin crew training managers, training programme developers,
instructors and examiners are integral to successful training programmes and the development of
competent cabin crew members. These professionals should possess a good understanding of the
learning process and how to positively influence human behavior. Training development and
continued evaluation of training programmes are also needed to obtain quality training. Therefore,
operators should establish qualifications for key personnel and implement a process for the continuous
improvement of training programmes.
Detta MFL syftar till att ge ramar för denna uppdatering enligt internationella normer.
Notera även förändrade regler gällande CRM-instruktörer som innefattar kabinbesättningspersonal,
se under rubriken referensdokument nedan.
Berörda regler och förordningar

Den målbaserade förordningstext som berörs är följande:

TSL2001, v1.0, 2014-08-12

ORO.CC.115 Utförande av utbildning och tillhörande kontroll
a) Operatören ska upprätta ett detaljerat utbildningsprogram och en kursplan för varje utbildning i
enlighet med de tillämpliga kraven i detta kapitel, samt i bilaga V (Del-CC) till förordning
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(EU) nr 1178/2011 i tillämpliga fall, i syfte att omfatta de uppgifter och ansvarsområden som
ska fullgöras av kabinbesättningen.
b) Varje utbildning ska omfatta teoretisk och praktisk undervisning samt individuella eller
gemensamma praktiska övningar, beroende på vad som är relevant för varje kursämne, för att
kabinbesättningsmedlemmen ska uppnå och upprätthålla lämplig kompetensnivå i enlighet med
detta kapitel.
c) Varje utbildning ska
1. genomföras på ett strukturerat och realistiskt sätt, och
2. utföras av personal som har lämplig kompetens för det ämne som ska innefattas.

AMC3 ORO.MLR.100, OM-A kapitel 5, Qualification requirements
(…..)
5.4 Training, checking and supervision personnel:
(a) for flight crew; and
(b) for cabin crew.
En likvärdig text finns även i Förordning (EU) nr 1178/2012 CC.TRA.215 (b), avseende personal som
genomför initial utbildning hos utbildningsorganisationer.
Vad behöver göras?

För att säkerställa internationell standard på personal som genomför utbildningar respektive kontroll av
kabinbesättningsmedlemmar behöver två saker genomföras i flygbolagens verksamhet:
1. Kontrollera/uppdatera OM-A kapitel 5.4 för att säkerställa att kvalifikationer finns
specificerade för
a. initiala kompetenskrav personal som genomför CC-utbildning respektive kontroll
b. utbildning av personal som genomför CC-utbildning respektive kontroll
c. bedömning av personal som genomför CC-utbildning respektive kontroll
d. repetitionsutbildning av personal som genomför CC-utbildning respektive kontroll
2. Genomföra eventuella uppdateringar av utbildningsprogram i OM-D samt, vid behov,
genomföra kompletterande utbildningar.
Bilagorna 1, 2 och 31 redovisar vägledande material som ger stöd för vad lämplig kompetens omfattar,
inklusive struktur, över vad ORO.CC.115(c)(2) bör innefatta.
Operatören ska i sitt handbokssystem ange kabininstruktörens kvalifikation, grundutbildning,
kompetensbedömning och repetitionsutbildning.

1

Bilagorna hämtade från ICAO Cabin Crew Safety Training Manual, bilaga till kapitel 14.
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Referensdokument
Primärt berörs dessa referensdokument för CC instruktör initial/company/recurrent:



ICAO Doc 10002 Cabin Crew Safety Training Manual, bilaga till kapitel 14



Förordning (EU) nr 965/2012, ORO.CC.115 (c)(2)

Även dessa referensdokument berörs för att säkerställa kompetensnivå CC CRM instruktör:



Förordning (EU) nr 965/2012, AMC3 ORO.CC.115 (b) Qualification CC CRM trainer



Förordning (EU) nr 965/2012, AMC3 ORO.CC.115 (c) Training of CC CRM trainer



Förordning (EU) nr 965/2012, AMC3 ORO.CC.115 (d) Assessment of CC CRM trainer



Förordning (EU) nr 965/2012, AMC3 ORO.CC.115 (e) Recency and renewal CC CRM trainer

Berör personal som tjänstgör hos utbildningsorganisation som tillhandahåller grundläggande
utbildning av kabinbesättningsmedlemmar.


Förordning (EU) nr 1178/2012 CC.TRA.215 (b)

Övrigt

Uppföljning av detta MFL genomförs vid kommande tillsynsaktiviteter.
Vid frågor, kontakta er OPS Principal Inspector (PI)

Kontaktperson: Staffan Söderberg
Telefon: 010-495 38 08
E-post: staffan.soderberg@transportstyrelsen.se
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Bilaga 1 – Cabin Crew Instructor
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Bilaga 2 – Cabin Crew Examiner
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Bilaga 3 – Training Programme Developer
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