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Rapport om konkurranseutsetting av flysikringstjenester - Samferdselsdepartementet 

ber om innspill 

I regjeringens politiske plattform går det fram at den ønsker å konkurranseutsette 

flysikringstjenester. Flysikringstjenester er teknologisk og markedsmessig kompliserte 

tjenester, og Samferdselsdepartementet ønsket å starte prosessen med en utredning av ulike 

sider ved konkurranseutsettingen.  

 

Etter en anbudskonkurranse ble det britiske konsulentselskapet Helios valgt til å forestå 

utredningen, som nå er ferdigstilt. Utredningen har vært delt i to, med én del som ser på 

hvilke flysikringstjenester som egner seg for konkurranse og hvordan konkurransen bør fases 

inn, og én del som ser på organisatoriske rammebetingelser og hva som må endres for å få til 

effektiv konkurranse. Arbeidet er dokumenter i to rapporter som finnes på 

Samferdselsdepartementets hjemmeside (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/study-

into-air-navigation-services-to-be-opened-to-competition-in-norway-part-1/id2465804/ og 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/study-into-air-navigation-services-to-be-opened-

to-competition-in-norway-part-22/id2473770/).  

 

Arbeidet har blitt fulgt av en referansegruppe der Samferdselsdepartementet, Luftforsvaret, 

Avinor og Luftfartstilsynet har deltatt og kommet med innspill, men rapportenes anbefalinger 

står for Helios' regning. Samferdselsdepartementet ber med dette om eventuelle kommentarer 

til utredningen og anbefalingene innen 1. april. Avinor vil gi sine kommentarer i forbindelse 

med selskapets §10-plan.  

 

Med hilsen  

 

Øyvind Ek (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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 Anne Brendemoen 

 seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

Kopi: Avinor AS 

Adresseliste 

TORP Sandefjord Lufthavn AS    

Rygge Sivile Lufthavn AS    

Forsvarsdepartementet    

Helse- og omsorgsdepartementet    

Kommunal- og moderniseringsdepartementet    

Justis- og beredskapsdepartementet    

Luftfartstilsynet    

NHO Luftfart    

Parat Luftfart    

Hovedorganisasjonen Virke    

Norsk Flygelederforening    

Norsk Flygerforbund    

Norsk Flyoperatør Forbund    

Norsk Flytekniker Organisasjon    

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening    

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO    

Norsk Helikopteransattes Forbund    

Statstjenestemannsforbundet - STAFO    

LO Luftfart    

Junit    
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