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Supplerende tildelingsbrev nr. 1 - fellesføringer i tildelingsbrevet 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2022 for Luftfartstilsynet, der det er gitt 
to fellesføringer. Rundskriv H-1/2022 av 17.01.2022 fra Kommunal- og 
distriktsdepartementet orienterer nærmere om fellesføringene og oppfølgingen av disse. 
Rundskrivet følger vedlagt. Luftfartstilsynet skal legge til grunn fellesføringene slik de er 
formulert i tildelingsbrevet, pkt. 4.8. 
 
Departementet vil følge opp fellesføringene i etatsstyringsdialogen i 2022. Vi legger opp til at 
Luftfartstilsynet skal redegjøre for konsulentbruken og hvordan dere vil følge opp 
fellesføringene på etatsstyringsmøtene. Vi presiserer følgende om oppfølgingen: 
 
Fellesføring om konsulentbruk 
Det fremgår av rundskrivet at det er et mål at virksomhetene innhenter en sammenstilling av 
alle konsulentkjøp i 2021. Kommunal- og distriktsdepartementet vil komme tilbake med et 
mer konkret opplegg for hvordan dette skal gjennomføres. Luftfartstilsynet behøver ikke 
starte dette arbeidet før det kommer nærmere konkretiseringer. Det samme gjelder 
rapporteringen av etatens tiltak for å redusere konsulentbruken i årsrapporten for 2022. 
 
Videre fremgår det at Kommunal- og distriktsdepartementet har regnet ut konsulentbruk i 
forhold til lønnsutgifter basert på statsregnskapet for 2020. Samferdselsdepartementet med 
underliggende etater hadde en konsulentandel som varierte mellom 7,6 pst. og 56,6 pst. For 
Luftfartstilsynet var andelen 19,6 pst.  
 
Basert på regnskapstallene for 2021 vil Samferdselsdepartementet be etaten redegjøre for 
konsulentbruken og konsulentbruk i forhold til lønnsutgifter på etatsstyringsmøtet om 
årsrapporten 8. april. 

Luftfartstilsynet 
Postboks 243 
8001 BODØ 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2585-4 

Dato 

11. februar 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring arbeider nå med retningslinjer for 
konsulentbruk i staten. Når retningslinjene foreligger, vil departementet vurdere videre 
oppfølging overfor underliggende etater.  
 
Fellesføring om lærlinger 
Det fremgår av rundskrivet at departementene skal følge opp hvordan etatene gjennomfører 
fellesføringen. Samferdselsdepartementet vil be Luftfartstilsynet redegjøre for sin oppfølging i 
etatsstyringsmøtene i 2022, herunder om det f.eks. er satt mål for antall lærlinger og hvordan 
etaten informerer om satsingen i sin virksomhet. Departementet vil også be etaten redegjøre 
for oppfølging i anskaffelser der det stilles krav om lærling, hvis dette har vært aktuelt. 
Informasjonen vil brukes som grunnlag for erfaringsutveksling mellom etatene underlagt 
Samferdselsdepartementet. 
 
Vi ber samtidig Luftfartstilsynet vurdere om det er virksomheter i samme geografiske område 
eller med et tilsvarende ansvarsområde som det kan være naturlig å samarbeide med (slik at 
lærlingen kan oppnå kompetansemål i læreplanen) eller etablere nettverk sammen med.  
 
Vi ber for øvrig Luftfartstilsynet merke seg punktet i rundskrivet om ytterligere informasjon og 
veiledning. 
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Randi Hovde (e.f.) 
Konstituert avdelingsdirektør 
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