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Svar på høring av ny forskrift om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand 
for luftfartspersonell - 16/13174 

1 Bakgrunn 

Forslag til ny forskrift om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, 
personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten er sendt ut på høring fra Luftfartstilsynet.  

Sjef Luftforsvaret (SJ L) er gjennom instruks delegert myndighet som militær luftfartsmyndighet. Sjef 
Luftoperativt inspektorat (SJ LOI) ivaretar iht. instruks militær luftfartsmyndighet på vegne av SJ L, 
med unntak av militær luftdyktighetsmyndighet, og er således bemyndiget til å svare på denne 
høringen. 

Den foreslåtte forskriften utvider virkeområdet for §§ 6-11 til 6-13, ved at flere personellgrupper 
omfattes av reglene. Dette innebærer blant annet at politiet gis myndighet til å utføre tester av 
ruspåvirkning også i tilfeller hvor det ikke foreligger slik mistanke, samt at personellet blir underlagt 
strengere regler om pliktmessig avhold og forsøk på å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand. 
Høringsuttalelser sendes Luftfartstilsynet senest 28. september 2018, og merkes referansenummer 
16/13174. 

2 Drøfting 
Militær luftfartsmyndighet er positiv til tiltak som har til hensikt å oppnå forbedret flysikkerhet, og 
imøteser den presisering som forslaget innebærer knyttet til personkategorier som bør omfattes av 
rusmiddelbestemmelsene. 
 
Den foreslåtte forskriften har hjemmel i luftfartsloven §§ 4-11 og 7-4 a, jfr. forskrift 10. desember 1999 
nr. 1273 og forskrift 14. august 2017 nr. 1639. De nevnte forskriftene gir Luftfartstilsynet myndighet til å 
utstede forskrifter i medhold av henholdsvis Luftfartsloven §§ 7-4 a og 4-11. Den foreslåtte forskriften vil 
således ikke gjelde for militær luftfart, jfr. luftfartsloven § 17-7. Sistnevnte bestemmelse slår fast at det 
kun er forskrifter gitt i medhold av §§ 7-3, 7-4 og 9-1 som gjelder for militær luftfart. I høringsskrivet fra 
Luftfartstilsynet vises det spesifikt til den sikkerhetsmessige faren rusmidler utgjør for sivil luftfart. 
Forskriftsutkastets liste over personellkategorier omfattet av forbudet er heller ikke treffende for 
militært personell og krever betydelig endring for å kunne omfatte relevante kategorier militært 
personell. Det anses etter dette klart at det angjeldende utkastet til forskrift ikke vil være direkte 
gjeldende for militær luftfart.  
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Det vises videre til Luftfartslovens (lfl) § 17-6 fastsetter at; De bestemmelser som er gitt foran i §§ 5-8, 6-
11, 6-12, 6-13, §§ 7-12 til 7-22, §§ 7-24, 11-1 og 13-1, gjelder tilsvarende for norsk militær luftfart.  
 
Etter forskrift om militær luftfartsmyndighet, § 1, første ledd, annen setning skal; Den militære 
luftfartsmyndigheten skal tre i stedet for den sivile luftfartsmyndigheten ved håndheving og forvaltning av 
de bestemmelser i lovens første del som kommer til anvendelse på norsk militær luftfart.  
  
I denne sammenheng mener militær luftfartsmyndighet det er hensiktsmessig å foreta reguleringer 
som sikrer at personellkategorier innen militær luftfart som er tilsvarende målgruppen for forskriften, 
blir underlagt tilsvarende bestemmelser. Dette for å sikre klare regler for pliktmessig avhold før og 
under tjenestetiden for militært personell som tilsvarende for forskriftsforslaget.  En slik regulering 
krever vurderinger av de hjemler som foreligger for Forsvaret hva gjelder pliktmessig avhold og testing, 
for de personell grupper som ikke er omfattet av lfl §§ 6-11 – 6-13. Det foreligger egne hjemler for 
pliktmessig avhold og rusmiddeltesting for personell som tjenestegjør i Forsvaret, eksempelvis i 
forsvarsloven § 63.  

3 Konklusjon 
Militær luftfartsmyndighet vurderer den foreslåtte forskriften som formålstjenlig for å øke 
flysikkerheten. 
 
På bakgrunn av hjemmelsgrunnlaget til den foreslåtte forskriften, legger militær luftfartsmyndighet til 
grunn at militært personell ikke er omfattet av virkeområdet til den foreslåtte forskriften.  
 
Militær luftfartsmyndighet vil iverksette et internt arbeid for å sikre at relevante kategorier militært 
personell blir omfattet av et forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand tilsvarende det som er 
foreslått i forskriften, og forøvrig følger av forskriftsforslagets formål.  

   

Rolf Folland 
Brigader 
Sjef Luftoperativt inspektorat 

  

 
Dokumentet er elektronisk godkjent, og har derfor ikke håndskreven signatur. 


	1 Bakgrunn
	2 Drøfting
	3 Konklusjon

