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Bakgrunn
Samarbeidsforum for droneskoler inngår som en del av samarbeidet
mellom Luftfartstilsynet og skoler som har inngått samarbeidsavtale.
Hensikten er å etablere et rammeverk for å fremme bruk av skoler til
opplæring i luftfart med droner. Samarbeidet skal medvirke til erfaringsog kunnskapsutveksling med mål om å forbedre partenes arbeid innenfor
området. Samarbeidet vil dessuten forberede skolene på de kommende
krav til skoler i det felleseuropeiske regelverket som beskrevet i
samarbeidsavtalen med vedlegg.

Formål
•

Samarbeidet for droneskoler skal fremme standardisering av skoling i
dronesegmentet

•

Samarbeidet for droneskoler skal bidra til erfaringsutveksling og
bedring av sikkerheten i opplæring og skoling i dronesegmentet

•

Samarbeidet for droneskoler vil være kompetansebyggende for
Luftfartstilsynet og skolene som driver opplæring i dronesegmentet

Deltagere
Antall deltagere i gruppen bestemmes av inngåtte samarbeidskontrakter.
Deltakelse i samarbeidsfora er frivillig. Det bør tas hensyn til behovet for
å inkludere den nødvendige kompetanse til å utføre de oppgavene som
er spesifisert i oppdragsbeskrivelse. Medlemmene i samarbeidsforumet
oppdateres hvert kvartal, som utgangspunkt februar, juni, september og
desember.
Det er viktig å ha kontinuitet blant gruppens medlemmer og i
møtevirksomhet. Samarbeidsforumets medlemmer blir utpekt av de
respektive droneskolene samt av seksjonssjef for ubemannet luftfart.
Deltagerne i samarbeidsforumet kan endres i tilfelle medlemmer ikke kan
oppfylle sin rolle eller ytterligere kompetanse er nødvendig for å utføre
oppgavene i gruppen. Gruppens leder har mulighet til å be om ny deltager
fra medlemmet dersom representanten ikke bidrar til arbeidet i gruppen.
Medlemmer:
•

For Luftfartstilsynet:
•

Kristian Gundersen Skjefstad, flyoperativ inspektør ubemannet
luftfart (vara: Kjell-Sture Johansen, fagansvarlig ubemannet
luftfart)

•
•

Eventuell annen representant fra Luftfartstilsynet

For droneskoler:
•

Én – to representant(er) per skole som inngår i samarbeidet

Administrative forhold
Samarbeidet mellom droneskoler og Luftfartstilsynet ledes av seksjon
for ubemannet luftfart v/ Kristian Gundersen Skjefstad. Skjefstad har
anledning til å trekke inn flere ressurser ved behov, særlig juridisk bistand
eller annen bistand ved gjennomføring av samarbeidsfora. Leder av
samarbeidet er ansvarlig for effektiviteten av gruppen og oppfyllelsen av
dets mandat, samt for følgende oppgaver:
•

Mottak og behandling av dokumentasjon fra skoler som ønsker å inngå
i samarbeidet

•

Tilrettelegging for erfaringsutveksling skolene i mellom, og
Luftfartstilsynet og skolene i mellom

•

Planlegging, organisering og gjennomføring av samarbeidsfora

Henvendelser som egner seg for behandling i samarbeidsfora skal videre
bringes medlemmene via deltakerne. Det skal skrives referat fra møter og
samarbeidsfora som lagres i saksbehandlingssystem.

Myndighet
•

Erfarings- og informasjonsutveksling, samt diskusjoner om
standardisering – best practice.

•

Flysikkerhet;
•

«pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører, ta opp
problemstillinger som har betydning for RPAS sikkerheten og følge
opp med forslag om konkrete tiltak.»

•

Regelverksutvikling;
•

«diskutere utvikling og tolkning av et internasjonalt regelverk for
RPAS operasjoner for å bidra til å skape en ramme for en sikker og
bærekraftig ny luftfartsindustri.»
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