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Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - markedstilsyn for droner,  
responsmiljø for digitale hendelser og endringer i bevilgningene 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev til Luftfartstilsynet (LT) for 2022. Dette 
brevet gjelder nærmere presiseringer om plassering av ansvar for markedstilsyn for droner, 
arbeid med å etablere responsmiljø for digitale hendelser i luftfartssektoren, samt Stortingets 
budsjettvedtak om endringer i bevilgningen for 2022, bl.a. finansiering av merutgifter til 
Kartverkets gjennomføring av prosjekt om nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). 
 
1. Markedstilsyn for droner   
Samferdselsdepartementet viser til vårt oppdragsbrev 11. januar 2022 fra der LT sammen 
med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bes utrede hensiktsmessig 
plassering av ansvaret for markedstilsyn med droner. 
 
Anbefalingen i utredningen fra DSB og LT 10. mars 2022 er at oppgavene knyttet til 
markedstilsyn for droner legges til LT. Samferdselsdepartementet, i samråd med Justis- og 
beredskapsdepartementet, slutter seg til denne anbefalingen. LT skal derfor ha ansvaret for 
oppgavene knyttet til markedstilsyn med droner. Departementet viser til at det i 
tildelingsbrevet for 2022 er lagt til grunn at LT setter av 2,5 mill. kroner av den økte 
bevilgningen til markedstilsyn med droner. 
 
2. Responsmiljø for digitale hendelser i luftfartssektoren 
Departementet viser til at det i tildelingsbrevet for 2022 ble lagt til grunn at LT skal fortsette 
arbeidet med å vurdere mulige løsninger for etablering av et responsmiljø for håndtering av 
større digitale hendelser i luftfartssektoren. 
 
Med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i det digitale trusselbildet, 
ber Samferdselsdepartementet LT om å prioritere igangsetting av etablering av et digitalt 
responsmiljø for luftfartssektoren i 2022. 
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Departementet viser til at LT høsten 2021 fikk gjennomført en utredning av hva slags 
responsmiljø som bør etableres for å håndtere digitale hendelser i luftfartssektoren samt 
etterfølgende dialog med LT om oppfølging av utredningen. I brev 15. desember 2021 
anbefaler LT at responsmiljøet (luftcert) bør etableres som en såkalt ISAC (information 
sharing and analysis centre) og at dette etableres som en del av LTs organisasjon. 
Departementet slutter seg til LTs anbefaling som utgangspunkt for videre arbeid med å 
etablere et digitalt responsmiljø for luftfartssektoren. Utgiftene til dette dekkes innenfor 
gjeldende bevilgning. 
 
3. Endringer i bevilgningen for 2022 
Stortinget vedtok 17. juni 2022 endringer og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2022, jf. 
Prop. 115 S (2021–2022) og Innst. 450 S (2021–2022).  
 
Bevilgningen på kap. 1313, post 01, økes med 3,78 mill. kroner, til 272 564 000 kroner.  
 
I bevilgningsøkningen inngår 4,5 mill. kroner for å dekke deler av merutgifter til Kartverkets 
gjennomføring av prosjekt om nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Resterende 5 mill. 
kroner dekkes innenfor gjeldende bevilgning på kap. 1313, post 01. Videre er bevilgningen 
redusert med 720 000 kr knyttet til forventede budsjettgevinster fra endrede jobbreisevaner 
som følge av pandemien. Det vises til omtalen i Prop. 115 S (2021–2022). 
 
Samferdselsdepartementet vil utarbeide en belastningsfullmakt til Kartverket. LT må påse av 
Kartverkets belastning er innenfor gitt fullmakt. Kartverket vil i den forbindelse bli bedt om å  
rapportere til LT og Samferdselsdepartementet om bruk av midlene innen 31. januar 2023. 
LT skal rapportere om belastningsfullmakten i årsregnskapet for 2022, og bes i tillegg om å 
rapportere på status i 2. tertialrapport for 2022. 
 
Under henvisning til dette og § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller 
Samferdselsdepartementet med dette til disposisjon for LT bevilgningen som er omtalt i dette 
punktet. 
 
Med hilsen 
 
Randi Hovde (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 
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