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Vad?

• Varför EASA-audit

• Vad blev resultatet

• Vad ger den för konsekvenser för oss och er?
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Varför kommer de hit???

• Finns givetvis en förordning som styr detta
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Vad säger den (i korthet)

• EASA ska övervaka medlemsländerna genom

– Insamling och analys av data

– Bedömning av behöriga myndigheters förmåga

– Baserat på bedömningen, genomföra inspektion(er)

• Comprehensive; täcker in en hel domän, t.ex. FCL

• Focused; Specifika områden inom en domän, t.ex. kontrollanttillsyn

• Ad hoc; utredning av enskilda saker (ibland större) 
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Vad var omfattningen för oss?

• Comprehensive inspection på FCL och FSTD

• Tog en hel vecka, där man granskade bl.a.

– Ledningssystemet, vår kompetens och resursplanering

– Certifikatshantering

– Tillståndshantering och tillsyn av ATO, DTO, FSTD och 

kontrollanter (inklusive besök vid två ATO:er)

– Teoriexamination

– Hantering av undantag
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Vad blev resultatet?

• Vi fick fem findings (anmärkningar)

– En som rörde internrevision

– Fyra som rörde vår ATO-tillsyn

1. Ändringshantering, MoC, är bristfällig hos TS och ATO:er

2. Bristfällig granskning av ATO:er, framförallt av ansvar och 

befogenheter, hantering av OSD samt regelimplementering

3. För tidigt avslut av tillsyn

4. Felaktigt utfärdad ATO-bilaga
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Vad blir konsekvenserna?

• Vi måste hantera dessa anmärkningar med

– Grundorsaksanalys

– Korrigerande åtgärd 

– Åtgärdsplan

• Känns det igen? 
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Vad blir konsekvenserna för er?

• Vi kommer att kräva att följande beskrivs bättre i 

manualerna

– Management of Change

– Fördelning av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

– Hantering av OSD

– Regelefterlevnad
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Management of Change
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Management of Change

• Det som behöver beskrivas är

– Förändringar som kräver förhandsgodkännande av TS

• Vilka är det?

• Hur är processen för att genomföra dessa?

– Förändringar som inte kräver förhandsgodkännande av TS

• Vilka är det?

• Hur är processen?

• Hur och när informeras TS?
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MoC – Identifiera vanliga ändringar, t.ex.

• Nya processer eller procedurer

• Nya leverantörer, luftfartyg, simulatorer, lokaler

• Framtagande av AltMoC

• Ändringar i organisationen

• Nya kurser

• Ändringar i regler

TS godkännande eller inte?
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MoC - omfattning

• Riskanalys; säkerhet, ekonomi, mm.

• Ändrade dokument, manualer, SOP etc.

• Vem gör vad och när?
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MoC – När kan ändringen införas?

• Förhandsgodkännande krävs

– Efter erhållet beslut från TS

• Inget förhandsgodkännande krävs

– Hur tas beslutet?

– Hur kommuniceras förändringen?

– Vilket datum gäller?
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Beskrivning av NP-roller

• Det behöver framgå

– Vem som har ansvaret

– Vem som gör uppgiften

– Vem som får ta beslutet

• T.ex. om man har en HT och en deputy HT, eller om 

man har HT och CFI på typ eller liknande uppdelningar

• Att tänka på: Vilken erfarenhet krävs?
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Ex. HT med SP och CFI med MP

• Vem gör vad?
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Integrering av 

utbildning

Övervakning 

av elever

Standardisering 

av instruktörer

Skriva 

manualer

Kontakt med 

TS

Säkerställa 

lämplighet av 

FSTD/luftfartyg

HT CFI

Ansvaret?

Befogenheten?

Vem gör det praktiskt?

Vem rapporterar till vem?

Erfarenhetskrav?

Avskiljning av 

elev?

SP / MP
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Vad blir konsekvenserna för er?

• Avvikelsehantering: Vi kommer inte att avsluta en VK 

innan åtgärdsplanen är genomförd, dvs. VK:n kommer 

att vara öppen längre och vi måste ha ett tydligare kvitto 

på åtgärderna. 

• OSD: Rörande OSD kommer det att krävas att OSD-

version framgår av manualen. Det ska också vara 

tydligt hur TASE-punkter omhändertas

• Några av er får smärre justeringar på ATO-bilagan
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Vad blir konsekvenserna för er?

• Regelimplementering
Identifiera 

applicerbara 
regler

Analysera 
behov av 

förändring 

Implementera 
förändring

Kontrollera 
förändring
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Vad blir konsekvenserna för er?

• När det gäller regelimplementering kommer vi ta fram 

en översikt av vad som förväntas. T.ex.

– Lista över samtliga regler som skolan berörs av

– Tydlig process för övervakning (inte prenumeration på TS)

– Process för hur regler införlivas i verksamheten

– Tydliga riktlinjer för internrevision
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Tidslinje

Idag 30 april

Info till 

branschen

TS har 

uppdaterat 

ATO-dokument 

och TM-mallar

Uppföljning vid verksamhetskontroll under året

Augusti 

TS har tagit fram 

”expectation paper” 

för 

regelimplementering

December 

Alla manualer är 

uppdaterade



Frågor?
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