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HØRINGSBREV - NY FORSKRIFT OM FORBUD MOT Å TJENESTEGJØRE I
RUSPÅVIRKET TILSTAND FOR LUFTFARTSPERSONELL
Politidirektoratet viser til ovennevnte høringssak.
Direktoratet støtter forslaget om å gjøre luftfartsloven § 6-11 – 6-13 gjeldende for flyteknisk
personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten. Direktoratet har ikke merknader
til forslått detaljregulering av hvem som omfattes av bestemmelsen.
Administrative og økonomiske konsekvenser
I tidligere høring fra Luftfartstilsynet i juni i år om endringer i forskrift om luftoperasjoner for
gjennomføring av felleseuropeiske regler om motvirkning av rus som sikkerhetsrisiko i
luftfartsoperasjoner (deres ref. 16/10239-11), er det omtale av politiets kontrollvirksomhet på
Oslo lufthavn rettet mot besetningsmedlemmer i medhold av luftfartsloven § 6-13 første ledd
nr. 3, samt et prøveprosjekt om tilsvarende kontroller ved enkelte andre lufthavner. Det
uttales at det ut fra foreliggende opplysninger, antas dette arbeidet dekket innenfor rammene
av politiets allerede tilgjengelige ressurser, at en vellykket gjennomføring krever at politiet
setter av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet og at det etableres et samarbeid mellom
politiet og Luftfartstilsynet. Et slikt samarbeid er allerede opprettet i forbindelse med
prøveprosjektet nevnt ovenfor.
En utvidelse som foreslått i nærværende høring av det personellmessige virkeområdet for
luftfartsloven § 6-11 og 6-12, later til å kunne medføre en betydelig økning i antall subjekter
som omfattes av politiets kontrollmyndighet etter luftfartsloven § 6-13 første ledd nr. 3.
Formentlig vil det også bli en økning i kontrollsteder. Dette kan gjøre rutinemessig
kontrollvirksomhet med en viss grad av hyppighet ressursmessig utfordrende for politiet.
Politidirektoratet understreker at rusmiddelkontroll i medhold av luftfartsloven § 6-13 første
ledd nr. 3, er gjøremål politiet i planlegging og operativ styring må tilpasse ivaretakelsen av
mange høyt prioriterte ansvarsområder og oppgaver innenfor de til enhver gjeldende budsjettog rammebetingelser. For politiet vil det innenfor de mulighetene politiet har til å planlegge
kontroller og avsette operative ressurser, være påkrevet å foreta en nøye vurdering av
kontrollfrekvens og hvilke grupper innen luftfartsvirksomheten som bør ha prioritet.
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Politidirektoratet forutsetter at nevnte forhold tas hensyn til i Luftfartstilsynet samarbeid og
dialog med politiet om kontroller i medhold av luftfartsloven § 6-13 første ledd nr. 3.

Med hilsen

Steffen Ousdal
seksjonssjef

Einar Stahl
politiinspektør
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