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Agenda

• Regler

• Utveckling tillsynsprogram

• Hur påverkar det er organisation?
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ARO.GEN.305 - Oversight planning cycle

• För organisationer som har certifierats av den behöriga myndigheten ska 

en planeringscykel för tillsynen på högst 24 månader tillämpas. 

– Jfr tidigare tillståndsperiod 24 månader

• Planeringscykeln för tillsynen får reduceras om det kan styrkas att 

säkerhetsprestandan för organisationen har minskat. 

• Planeringscykeln för tillsynen får förlängas till högst 36 månader…

• Planeringscykeln för tillsynen får förlängas ytterligare till högst 48 

månader…
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Varför förändra? Och vad medför det?

• VK12/VK24-begreppen är föråldrade

– Stämmer inte med möjlighet att ändra planeringscykel för tillsyn

• Mer fokus på ledning och styrning inom respektive avdelning

• Skillnad inspektion och audit

• Oförändrat antal tillsyner per planeringscykel

– Vid enstaka fall kan betingade tillsyner förekomma

• Dubbla tillsynssystem under implementeringsperiod



Planeringscykel (std)

Linjeinspektion (LI)

Linjeinspektion (LI)

OPC-inspektion (OPCI)

Temainspektion (TI)

Temainspektion (TI)

Manualinspektion (MI)

Ground Training Inspektion (GTI)

Manualinspektion (MIR) 

Linjeinspektion och/eller Basinspektion (BLIR)

Ground Operations Management Audit (GOMA)

Crew Training and Checking Management Audit

(CTMA)

Flight Operations Management Audit (FOMA)

Management System Audit (MSA)

Hur ser en ny planeringscykel ut?
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Nya begrepp

• MSA – Management System Audit

• FOMA – Flight Operations Management Audit

• CTMA – Crew Training and checking Management Audit

• GOMA – Ground Operations Management Audit
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Övrig tillsyn som ändras

• Manualinspektioner

– En per planeringscykel fokuserar på manualinnehåll och struktur

– En per planeringscykel fokuserar på implementering av nya regler i 

manualverket och verksamheten

• Basinspektion

– Utgår som enskild inspektion, men kommer att integreras vid behov i 

samband med linjeinspektion

• Beroende på antal typer och antal baser
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Hur påverkar det er organisation?

• Beroende på var er organisation är i nuvarande 

planeringscykeln så kan begrepp för tillsynerna komma att 

ändras

– Några befinner sig i nya systemet redan

• Möjlighet till ändrad längd på planeringscykel för tillsyn

– Ändrad planeringscykel baseras på ARO.GEN.305



SLUT

Frågor?
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