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Kapittel 0 – Innledning 
0.1 Om NLF Flytjenesten 

NLF Flytjenesten kan levere sivil statsluftfart for utøvelse av toll-, politi- og søk og redningsvirksomhet, samt 
brannbekjemping, grensekontroll, kystvaktvirksomhet eller lignende aktiviteter eller tjenester som er underlagt 
statlig kontroll og ansvar, og som utføres i offentlig interesse eller på vegne av et organ med offentlig 
myndighet.  

Formål: 

• Å tilby det offentlige samfunnsnyttige flytjenester utført av klubbfly og med frivillige mannskaper.
• Å gi flyklubbenes medlemmer mulighet til å bruke flyfaglige utdanning og erfaring til frivillig

samfunnsgagnlige tjenester.
• Å bedre utnytting av flyklubbens fly og dermed gi klubbene mulighet til å opprettholde og utvikle tilbud i

lokalsamfunnet.
• Å organisere de flytjenester som flyklubbene utfører for offentlig myndighet.
• Å arbeide for å tilføre tjenestene best mulige ressurser i form av personell, utstyr og økonomi.
• Å sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med fly klubbene disponerer (klubbfly).
• Å spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes

betydning for samfunnet.
• Å arbeide for å utvikle og tilby nye flytjenester som det vil være naturlig å utføre i NLF Flytjenesten.

Norsk Luftsportforbund kan trekke sine linjer tilbake til Norsk Luftseiladsforening som ble stiftet i 1909. Roald 
Amundsen var formann i luftseilasforeningen da han i 1928 la ut på redningsekspedisjonen etter Alberto Nobile. 
På mange måter kan vi si at denne sosiale siden av luftseilasforeningen, og senere også Norsk Aero Klubb, ble 
fortsatt etter andre verdenskrig, da blant annet flyklubben i Kirkenes drev med ambulanseflyging med Piper 
Cub. 

Det er en forutsetning at fly i NLFs Flytjeneste ikke brukes i konkurranse med kommersielle selskaper, med 
mindre bruk av klubbfly i den aktuelle situasjonen synes å være mer tjenlig og økonomisk for samfunnet. 
Kostnadene for samfunnet ved å bruke klubbfly vil kun være en brøkdel av hva det koster å sette inn et 
helikopter. 

Fly som brukes i NLF Flytjenesten har baser over hele landet slik at det i de fleste tilfeller er kort flytid frem til 
relevante områder.  

0.2 Om håndboken 

NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem er gyldig for NLF Flytjenesten sentralt og alle flykorps lokalt. 

NLFs Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem er godkjent av Luftfartstilsynet, og skal følges for å sikre at 
operasjoner i NLF Flytjenestens regi er standardiserte og har et akseptabelt sikkerhets- og kvalitetsnivå.  
Luftfartstilsynet kan suspendere, endre eller oppheve godkjennelsen. Dersom omfanget av aktiviteten endres 
utover det som er beskrevet i sikkerhets- og kvalitetssystemet, kreves det ny godkjenning. 
Håndboken beskriver hvordan NLF Flytjenestens skal sikre kvalitet i sine operasjoner og er ment for den sentrale 
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ledelsen, lokale flykorps og den enkelte fartøysjef. Håndboken gjøres tilgjengelig for NLF Flytjenestens avtale- og 
interessepartnere etter behov. 

Alle som deltar i NLF Flytjenesten skal ha inngående kunnskap om sikkerhets- og kvalitetssystemet og de plikter 
og ansvar den enkelte har. Håndboken er inndelt som følger: 

Kapittel 0 Innledning og generelt, omfang og mål. 
Kapittel 1 Administrativt. 
Kapittel 2 Operativt. 
Kapittel 3 Kompetanse og opplæring. 
Kapittel 4 Materiell og vedlikehold 
Vedlegg. 

I denne håndboken brukes 

• «skal» for å angi et krav 
• «bør» for å angi en anbefaling 

0.3 Distribusjon, revisjon og kontroll 
 

Ved behov revideres håndboken en gang i året – med mindre endringen er av en slik art at det trenges en 
umiddelbar rettelse. Alle involverte kan komme med forslag til endringer, men alle endringer skal godkjennes av 
Flytjenestens ledelse sentralt.  

Håndboken er elektronisk tilgjengelig i pdf.format og ligger i en egen bibliotekmappe i NLF Flytjenestens 
elektroniske portal. Leder i lokalt flykorps er ansvarlig for å sørge for at det kun brukes oppdaterte versjoner av 
håndboken i flykorpset.  

DISTRIBUSJONSLISTE: 

• Luftfartstilsynet 
• Oppdragsgivere / interessepartnere  
• Alle flykorps 
• NLF ved Generalsekretæren 

Når håndboken revideres, vil ny versjon av hele håndboken bli tilgjengelig i NLF Flytjenestens elektroniske 
portal. Ved revisjon skal flykorpsene varsles på e-post. 
Flytjenestens leder eller den han/hun utpeker skal sørge for at: 

• Flykorpsene informeres om revisjoner. 
• Eventuelt relaterte interne dokumenter og prosesser oppdateres i samsvar med håndbokens revisjoner. 
• Endrede versjoner er tydelig merket, endringer identifiseres med rettestrek og gyldig versjonsnummer 

påføres rettelsen. 

Dokumentendringer registreres og oppbevares for sporbarhetsformål til ny revisjon foretas. 

Versjonstabell: 

Versjonsnummer: Dato: Revisjonsansvarlig: 
1.0  16.12.2020 Kjersti Melling (KM) 
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Følgende endringer trenger ikke godkjennelse fra Luftfartstilsynet: 

• Retting av språklige og grammatiske feil og endring av håndbokens format og inndeling. 
• Oppdatering av liste med forkortelse og definisjoner. 
• Revisjon av punkter i en prosess 

Tabell over effektive sider: 

Kapittel/Side: Dato: Kapittel/Side: Dato: Kapittel/Side: Dato: 
0/0 16.12.20 2/0 16.12.20 4/0 16.12.20 

1 16.12.20 1 16.12.20 1 16.12.20 
2 16.12.20 2 16.12.20 2 16.12.20 
3 16.12.20 3 16.12.20 3 16.12.20 
4 16.12.20 4 16.12.20 4 16.12.20 
5 16.12.20 5 16.12.20   
6 16.12.20 6 16.12.20   
7 16.12.20 7 16.12.20   
8 16.12.20 8 16.12.20   
9 16.12.20 9 16.12.20   

10 16.12.20 10 16.12.20   
11 16.12.20 11 16.12.20   
1/0 16.12.20 12 16.12.20   

1 16.12.20 13 16.12.20   
2 16.12.20 14 16.12.20   
3 16.12.20 15 16.12.20   
4 16.12.20 16 16.12.20   
5 16.12.20 17 16.12.20   
6 16.12.20 18 16.12.20   
7 16.12.20 19 16.12.20   
8 16.12.20 20 16.12.20   
9 16.12.20 21 16.12.20   

10 16.12.20 3/0 16.12.20   
11 16.12.20 1 16.12.20   
12 16.12.20 2 16.12.20   
13 16.12.20 3 16.12.20   
14 16.12.20 4 16.12.20   
15 16.12.20 5 16.12.20   
16 16.12.20 6 16.12.20   
17 16.12.20 7 16.12.20   
18 16.12.20 8 16.12.20   
19 16.12.20 9 16.12.20   
20 16.12.20 10 16.12.20   

  11 16.12.20   
      

 

NLF Flytjenestens håndbok for sikkerhets- og kvalitetssystem kontrolleres og revideres som beskrevet i prosess 
0.3. 

Prosess REVISJON finnes i vedlegg 0.3 
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0.4 Juridiske rammer 
 
NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem (NFS) er overordnet basert på krav i Forskrift om sivil 
statsluftfart med offentligrettslig formål mv. og relevante deler av ISO 9001:15 ledelsessystem for kvalitet. 
Operativt inneholder systemet kravspesifikasjon i samsvar med bestemmelsene i BSL F 1-1 («del SERA»), BSL D 
1-1 («del NCO og NCO.SPEC») og BSL C 1-1 («del FCL og MED») og fra «Håndbok for redningstjenesten nivå 1 og 
2». 

0.5 NLFs sikkerhetsmålsetning 
 
NLFs sikkerhetsmålsetning er fastsatt av Luftsportstinget:  

Ingen alvorlige skadde eller omkomne som følge av utøvelse av våre luftsportsaktiviteter. 

0.6 NLF Flytjenestens sikkerhetsmålsetning 
 
Flytjenestens mål er ingen ulykker eller skader som følge av vår aktivitet. 

Vi skal: 

• Opprettholde sikkerhet som vår førsteprioritet 
• Sikre at alle gjør sitt ytterste for å forhindre ulykker og hendelser 
• Oppmuntre til en åpen sikkerhetskultur 

Siden sikkerhet er prioritet nummer én, gjelder følgende i Flytjenesten: 

1. Alle skal søke å oppnå høy sikkerhet ved å følge nedfelte prosedyrer og regler innen forberedelser til 
flyging og under flyging. 

2. Vår organisasjon skal ledes slik at de nedfelte prosedyrene følges og at rapportering av 
sikkerhetsmessige forhold foretas. 

3. Vi følger kontinuerlig opp egne sikkerhetsstandarder og risikovurderinger for å unngå ulykker og 
hendelser. 

4. Vi støtter en positiv sikkerhetskultur gjennom kunnskap samt læring av egne feil. 
5. Vi oppfordrer vårt personell til å rapportere hendelser, farer og feil uten frykt for straff. 

0.7 Sikkerhets- og kvalitetssystemets omfang 
 

ICAO definerer sikkerhet som en tilstand hvor muligheten for skade på personer eller materiell reduseres eller 
opprettholdes på et akseptabelt nivå gjennom en kontinuerlig prosess med identifisering av farer og 
sikkerhetsrisikostyring. 

NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem gjelder: 

• Styring og ledelse av organisasjonen 
• Utdanning og trening. 
• Operativ aktivitet 
• Vedlikehold og utvikling i NLF Flytjenesten  



6 

NLF Flytjenestens sikkerhetssystem skal danne og opprettholde en strukturert ledelsesmetode på alle plan for å 
kontrollere den sikkerhetsrisiko som ligger i driften.  

Sikkerhetssystemet er utgangspunkt for revisjon både internt og fra luftfartsmyndighetene. 

Utførte prosesser skal arkiveres på relevant område i elektronisk portal for NLF Flytjenesten, og skal oppbevares 
i minst to år.  

0.8 Forkortelser og definisjoner 

AGL Above ground level. Over terrenget. 

AFM Aeroplane flight manual. Flyets handbook. 

Aksjon Oppdrag NLF Flytjenestens tjeneste. 

AMC Acceptable means of compliance. Samsvarsregler EASA/EU. 

AMSL Above mean seal level. Over middelvannstand.  

Ansvarshavende oppdragsleder Den person som er utpekt som ansvarlig for et gitt oppdrag. 

Avtalepartner («kunde») Den instans som det er inngått avtale med. 

Bakkesikt Ground visibility. Sikten på en flyplass angitt av en godkjent 
observatør eller av automatiske systemer. 

Beredskapsplan Plan som inneholder informasjon om en gitt beredskap. 

Beredskapstid  Tiden fra varsel mottas til fly er klart for avgang. 

Beregnet ankomsttid ETA. «Estimated time of arrival». For VFR-flyvninger den tid det er 
beregnet at luftfartøyet vil komme over flyplassen. For IFR-
flyvninger den tid det er beregnet at flyet starter innflyging til en 
flyplass. 

Beregnet avgangstid ETD. «Estimated time of departure». Tidspunktet det beregnes at 
flyet vil ta av. 

Besetning Fartøysjef med observatør/navigatør og eventuell oppgavespesialist. 

Bestiller, godkjent De(n) stilling(er) /person(er) hos avtalepartner som er godkjent for å 
bestille tjenester fra Flytjenesten. Også kalt oppdragsgiver. 

CAT Category. Kategori. 

Del-FCL Sertifikatbestemmelser. 

Del-MED Flymedisinske bestemmelser. 

Del-NCO Operative bestemmelser for ikke kommersiell flyging med ikke 
komplekse luftfartøy. 
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DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 

ELT Emergency locator transmitter». Nødpeilesender. En 
nødpeilesender ELT(S) er en sender som er bærbar og som kan tas 
med fra flyet i en hendelse/ulykke. 

Fagleder Den som på sentralt nivå har ansvar for faglig utvikling og 
vedlikehold av kompetanse på sitt fagområde.   

Fartøysjef Den flyger som er ansvarlig for flygingens- og de ombordværendes 
sikkerhet under en flyvning 

Feil Errors. Handlinger eller inaktivitet av besetningen som fører til avvik 
fra organisasjonens eller besetningens intensjoner og forventninger. 

FT Flytjenesten. 

Flykorps, lokalt En gruppe i en lokal flyklubb som er godkjent av klubbens styre og 
som har de ressurser som kreves for å være en del av NLF 
Flytjenesten. Se statutter for NLF Flytjeneste § 4. 

Flykorpsleder Leder av et lokalt flykorps. 

Flysikt Flight visibility. Sikten forover fra førerkabinen i et luftfartøy under 
flyging. 

Flytjenesteoppdrag Et oppdrag i NLF Flytjenesten. 

FORF Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. 

FPL Flight Plan 

FPL, ATS Air Traffic Services Flight Plan. Reiseplan til lufttrafikktjenesten. 

FPL, OPR Operational Flight Plan. Operativ flygeplan. 

GM Guidance material. Veiledningsmateriale EASA/EU. 

GP God prakis.   

HRS Hovedredningssentral. Består av Stavanger HRS Sør-Norge (SN) og 
Bodø hovedredningssentral Nord-Norge (NN). 

ICAO International Civil Aviation Organisation. FNs sivile 
flysikkerhetsorganisasjon.  

IFR Instrumentflygeregler. 

IMC Instrument meteorological conditions – værforhold for 
instrumentflyging. 

Interessepartner  En organisasjon eller enhet/etat som har interesse i søk- og redning 
og skogbrannvakt, men som ikke nødvendigvis er en avtalepartner. 
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Internrevisjon En uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har 
til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift. 
Internrevisjonen skal bidra til at organisasjonen oppnår de mål den 
har satt ved systematisk og strukturert å evaluere og å forbedre 
organisasjonens styremåte og prosesser for risikostyring og kontroll. 

Internrevisor En person i organisasjonen, eller en enhet (person) som leies inn fra 
eksterne fagmiljøer, og som skal rapportere til øverste ledelse. 
Vedkommende skal være objektiv og uavhengig av resten av 
organisasjonen og områdene han/hun reviderer. 

Internt- og eksternt regelverk Kvalitets- og sikkerhetsplan med vedlegg. Flytjenestens Statutter. 
BSL F 1-1 («del SERA»), BSL D 1-1 («del NCO og NCO.SPEC») og BSL C 
1-1 («del FCL og MED») og fra «Håndbok for redningstjenesten nivå 
1 og 2. 

Kontaktbrannvesen Det brannvesen som representerer oppdragsgiver innen et 
overvåkingsområde. 

Kvalitet Evnen som et sett med iboende kjennetegn til et produkt, system 
eller prosess har til å innfri krav til kunder og andre interessenter,  
hvor krav er behov eller forventning som er: 

 Uttalt 
 Vanligvis underforstått 
 Obligatorisk – e.g. lovpålagt 

K = R/F Det vil si: Kvalitet er resultatet slik kunden oppfatter det, 
delt på forventninger 

Ledelsens gjennomgang Et formelt møte som har til hensikt å sikre at kvalitets- og 
sikkerhetsplanen i organisasjonen fungerer etter intensjonen, samt 
sikre at organisasjonen når fastsatte mål og driver innenfor vedtatte 
rammer. Fokus skal rettes mot forskrifter og lovverk, kvalitets- og 
sikkerhetskriterier og de krav til kontinuerlig forbedringsarbeid som 
er fastsatt i organisasjonens interne og tilknyttede eksterne 
regelverk  

Leder for Flytjenesten Flytjenestens leder sentralt. 

Ledergruppe Leder Flytjenesten, fagledere og utdanningsansvarlig. Ledergruppen 
forestår den daglige drift av flytjenesten. Se statutter for NLF 
Flytjenesten §3. 

LRS Lokal redningssentral. 

NFS NLF Flytjenestens sikkerhetssystem. 

NLF Norges Luftsportforbund. 
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NLF Flytjenesten sentralt Ledergruppe i sentral organisasjon, bestående av leder flytjenesten, 
fagledere og utdanningsansvarlig. 

Null-vinds flygeplan Operative flygeplaner for flyvninger som følger fastlagt rute og er 
gjentagende, eksempelvis skogbrannvakt. Det oppgis ikke vind, men 
sann, magnetisk og kompass-trekk. Besetningen må selv korrigere 
disse for aktuell vindforhold. 

Oppdragsgiver De(n) stilling(er) /person(er) hos avtalepartner som er godkjent for å 
bestille tjenester fra Flytjenesten. Også kalt godkjent bestiller. 

Oppdragsleder Ansvarlig leer for et oppdrag. 

Oppgavespesialist Task specialist. En person utpekt av NLF Flytjenesten eller av 
redningstjenesten/brannvesenet som utfører oppgaver på bakken 
direkte tilknyttet en spesialisert oppgave, eller utfører spesialisert(e) 
oppgave(r) om bord i flyet. 

OBSREG NLFs observasjons- og registreringssystem. 

PDCA-syklus Plan, do, check, act.  Planlegge, utføre, kontrollere og korrigere. 

P-FLY P-FLY er en ordning som gjør det mulig for kvalifiserte flygere å 
bruke noen av Avinors flyplasser utenom åpningstid. 

PLB Personal locator beacon». 

POB People onboard. Antall personer ombord.  

Posisjoneringsflyging Flyging med det formål å flytte flyet fra baseflyplass til en flyplass 
hvor et oppdrag i Flytjenesten skal begynne. 

Prosess Et sett med aktiviteter og oppgaver som gjentas og som bruker 
ressurser for å få i stand en omdannelse av innsatsfaktorer til 
resultater, oppfattes som en prosess. 

PPR Prior permission required. Det er nødvendig med forhåndstillatelse. 

SEAO Søk etter antatt omkommet. 

SERA Standardiserte europeiske luftttrafikkregler. 

Skogbrannvakttjeneste En tjeneste som skal sikre mennesker, dyr og materiell mot brann, 
begrense skader og tap når det først brenner, og forebygge, 
forhindre eller avdekke risikofylt bruk av åpen ild i friluft.  

SOP Standard operasjonsprosedyrer. 

Spesialutstyr Utstyr som kommer i tillegg til flyoperativt utstyr i luftfartøyet. 

SWOT Strength, weakness, opportunity og threats. Styrker, svakheter, 
muligheter og farer. 
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System Et sett med prosesser og funksjoner som er avhengige av hverandre 
og samarbeider med hverandre for å nå et felles mål, kaller vi et 
system. 

Søk- og redningstjeneste Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere 
for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte 
ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt 
opprettede organer eller ved særlige tiltak. 

TEM Threat and error management. Styring av trusler og feil. 

TMS Training Management System. 

Transportflyvning Transport av gods og mennesker, eksempelvis medisin, hundeførere 
eller helsepersonell. 

Trusler Hendelser eller feil som oppstår utenfor flybesetningens påvirkning 
og som øker den operasjonelle kompleksiteten og derfor må styres 
for at sikkerhetsmarginene skal kunne opprettholdes. 
 

UAS Undesired aircraft states. Utilsiktet flysituasjon. Utilsiktet flystilling 
eller hastighet på grunn av besetningens handlinger, feil bruk av 
flyets kontroller eller feil systemkonfigurasjon som gir en reduksjon 
av sikkerhetsmarginene. 

Ugjestmildt område Hostile environment. Et område hvor en sikker landing ikke kan 
utføres på grunn av terrengets beskaffenhet, et område hvor søk- og 
redningsmulighetene ikke er tilstrekkelige for hva man kan forvente 
å utsettes for, eller et område hvor det er en uakseptabel risiko for 
fare for personer eller eiendommer på bakken. Uansett følgende 
områder: 

a) For operasjoner over vann: Åpent havområder nord for 45 
grader nord og sør for 45 grader sør, med mindre noen av 
områdene er definert som ikke ugjestmilde av ansvarlig 
myndighet i staten der operasjonene foregår, og 

b) De delene av bebygget område hvor det ikke er tilstrekkelige 
nødlandingsplasser. 

Vakthavende i korpset Det medlem i et flykorps som er satt opp på tjenesteplanen som 
ansvarlig for utrykning i en gitt periode. 

Varslingsplan En plan som viser hvem som skal varsles, og rekkefølgen det skal 
varsles i. 

VFR   Visuelle flygeregler. 

VIS   Visibility. Sikt. 

VMC   Visual meteorological conditions - visuelle meteorologiske forhold. 
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Vedlegg 0.3 Endringer i sikkerhets- og kvalitetssystemet 

Versjon 1.0 
Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosessnummer: 0.3 

Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
Sende inn en forespørsel om 
endring 

- Sjekke om det er nødvendig å endre
håndbok

- Sende inn forespørsel om endring

Alle involverte 

Vurdere, validere eller avvise 
forespørsel om endring 

- Sjekke relevanse
- Validere forespørselen opp mot:

1. Gjeldende regelverk og standarder
2. Andre relevante dokumenter

- Validere eller avvise forespørselen

Flytjenestens 
ledelse ved leder 
eller den han/hun 
utpeker 

Oppdatere sikkerhets- og 
kvalitetssystemet 

- Gjøre relevante endringer i
sikkerhetssystemet

- Spore endringene
- Oppdatere versjonsnummer, dato for

rettelse og publisere den nye versjonen
- Varsle flykorps om ny versjon og
- Fjerne tidligere versjon

Flytjenestens 
ledelse ved leder 
eller den han/hun 
utpeker 

Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 0.3
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Kapittel 1 – Administrativt 
1.1 Innledning 

1.1.1 Sikkerhets- og kvalitetssystem 

NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem skal bidra til at organisasjonen og det enkelte flykorps vil: 

• Levere tjenester som er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
• Levere tjenester som er i samsvar med relevante kvalitets- og flytryggingskrav.
• Levere tjenester som tilfredsstiller avtale- og interessepartnernes krav og forventninger.

Sikkerhet og kvalitet skapes på tre nivåer i NLF Flytjenesten: 

• På felles nasjonalt nivå gjennom organisering, systemer og tilrettelegging.
• På lokalt nivå i flykorps gjennom ressurs- og kompetansestyring.
• På individuelt nivå (operativt personell) gjennom risikovurdering- og styring.

Det overordnede sikkerhetskonseptet på felles nasjonalt nivå består av ledelsens vurdering av ytre og indre 
trusler, samt organisasjonens styrke, svakheter og muligheter, og hvordan styre dette.  

Sikkerhets- og kvalitetssystemet er i hovedsak strukturert etter en risikobasert tilnærming og følgende punkter. 

• Planlegging («plan»).  Fastsette mål samt bestemme hvilke prosesser som må til for å nå definerte mål
og for å levere resultater i samsvar med avtalepartnerens krav samt med organisasjonens planer. Det
tas samtidig hensyn til risiko og muligheter.

• Utføre («do»). Sette prosessene ut i livet.
• Kontrollere («check») Overvåke og måle prosessene og resultatene opp mot planer, mål og krav.

Rapportere resultater.
• Korrigere («act») Iverksette om nødvendig tiltak til forbedring og / eller endring.

Bruk av denne tilnærming gjør NLF Flytjenesten i stand til å sikre at de forskjellige delene har tilstrekkelig styring 
og ressurser og at mulighetene til forbedring og endring blir identifisert.  

Figur 1.1.1 Planlegging, utføring, kontrollere og korrigere 

2



1.1.2 Virksomhet og utviklingsmål 

NLF Flytjenesten sentralt setter utviklingsmål for tjenesten sammen med de enkelte flykorps. Dette vil gjøre at 
tjenesten er i stadig positiv utvikling når det gjelder kvalitet og sikkerhet, er med på å hindre at det oppstår 
selvtilfredshet («complacency») og en mulig negativ utvikling.  

Utviklingsmålene skal følges opp, oppdateres som nødvendig og oppbevares som dokumentert informasjon. De 
skal gjennomgås i ledelsens årlige gjennomgang og oppsummeres i NLFs årsrapport. 

1.2 Organisasjonen  

1.2.1 NLF Flytjenestens organisasjon sentralt 

 

Figur 1.2.1 NLF Flytjenestens organisasjon 

1.2.2 Roller og ansvar i NLF Flytjenesten sentralt 

NLF Flytjenesten sentralt består av: 

1. Leder Flytjenesten / ledergruppe. Har overordnet ansvar for at NLF Flytjenestens sikkerhets- og
kvalitetssystem blir implementert, benyttet og for:

a) Daglig ledelse av NLF Flytjenesten og ansvar for sikkerhets- og kvalitetssystemet sentralt.
b) Koordinere og fordele arbeid innen ledergruppen, herunder delegere ansvar for å følge dem opp
c) Utarbeide sammen med ledergruppen standard avtaleverk og annen aktuell dokumentasjon til bruk

for oppdragsgivere.
d) Å koordinere og fordele tjenesteområder og oppdrag mellom flykorpsene, herunder pålegge

begrensninger i aktivitet.
e) At relevante rapporter og dokumentasjon blir ført og levert innen gitte tidsrammer.
f) Å planlegge og holde informasjonsmøte med lokale flykorpsledere en gang per år.

Informasjonsmøtet kan eksempelvis inneholde oppdatert informasjon om internt og eksternt

NLF Luftsportstyret 

NLF 
Motorflyseksjonen 

Lokale flykorps med 
ledere 

NLF Flytjenesten 
ledergruppe: 

Leder FT 
Fagleder SAR 

Fagleder brannvakt 
Utdanningsansvarlig Lokale flyklubber ved 

klubbens styre 
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regelverk, samt forelesninger om faglige emner. Ledelsens gjennomgang kan være en del av dette 
møtet som kan foretas ved hjelp av strømningstjenester på nettet. 

g) At ledelsens gjennomgang blir avholdt som beskrevet i denne håndboken.
h) Å representere NLF Flytjenesten utad og arbeide for å utvikle nye tjenestetyper i tjenesten.

2. Fagledere innenfor søk- og redningstjenesten og skogbrannvakttjenesten

Hver fagleder er ansvarlig for faglig utvikling og vedlikehold av kompetanse for det personell som
utfører oppdrag innenfor det aktuelle fagfeltet.
Fagleder har ansvar for å:

a) Vedlikeholde prosesser og prosedyrer på sitt fagområde i dialog med avtale- og interessepartnere.
b) Holde faglig kontakt med avtale- og interessepartnere på sentralt nivå
c) Koordinere, lede og ha tilsyn over faglig aktivitet på sitt definerte ansvarsområde, samt overvåke at

de aktuelle tjenestene blir utført i samsvar med inngåtte avtaler.
d) Søke, vurdere og foreslå teknologi som kan bedre tjenestene på fagområdet.
e) Lage fagkurs for egen tjeneste, inkludert bruk av spesialutstyr
f) Legge opp til og gjennomføre regionale og lokale øvelser i samsvar med vedtatte planer.

3. Utdanningsansvarlig

Utdanningsansvarlig skal sørge for å:

a) Utvikle og å vedlikeholde et grunnkurs for flygere som skal tjenestegjøre i NLF Flytjenesten.
b) Utvikle og å vedlikeholde system for årlig trening, inkludert tema og emner som skal tas opp.
c) At alle flygere i tjenesten gjennomgår et grunnkurs i flytjeneste.
d) Å legge opp fagkurs for alle typer tjenester sammen med fagledere.
e) Planlegge øvelser.

Fagledere og utdanningsansvarlige rapporterer til leder for Flytjenesten. 

Prosess ROLLER OG ANSVAR SENTRALT finnes i vedlegg 1.2.2 a) 

Prosess UTVIKLING finnes i vedlegg 1.2.2 b) 

1.2.3 Roller og ansvar i NLF Flytjenesten lokalt 

NLF Flytjenesten lokalt består av et flykorps som er underlagt den lokale flyklubbens styre. Klubbens ledelse ved 
styret og lederen av flykorpset skal sørge for at korpset får de ressurser det trenger i samsvar med de oppgaver 
som skal utføres. 

Leder i lokalt flykorps har ansvar for at NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystemet blir implementert og 
benyttet i det lokale flykorpset, og skal: 

a) Bemanne og føre kontroll med flykorpsets ressurser
b) Godkjenne fartøysjefer til flyging i NLF Flytjenesten
c) Oppfølging av operasjonene
d) Planlegge og holde informasjonsmøter med flykorpsets medlemmer minst én gang per år.

Informasjonsmøtene kan eksempelvis inneholde oppdatert informasjon om lokale forhold,
internt og eksternt regelverk, samt forelesninger om faglige emner. 4



e) Sørge for at system for årlig trening i Flytjenesten blir innført og fulgt opp.
f) Lage og oppdatere beredskapsplaner.
g) Lage og oppdatere bemanningsplan.
h) Motta og fordele oppdrag.
i) Godkjenne flymateriell sammen med klubbens ledelse.
j) Ha oppsyn med korpsets eiendeler og materiell.
k) Delta ved NLF Flytjenestens ledelses gjennomgang.
l) Rapportere i samsvar med NLF Flytjenestens sikkerhets- og kvalitetssystem
m) Sørge for at korpsets base framstår som ryddig og ordentlig, og at dokumentasjon og nødvendig

utstyr ellers er tilstede, i orden og oppdatert.

Leder lokalt flykorps kan også ta rollen som lokal flygesjef dersom ansvarsdeling er beskrevet og risikovurdert. 

Prosess ROLLER OG ANSVAR LOKALT finnes i vedlegg 1.2.4 

Prosess UTVIKLING finnes i vedlegg 1.2.2 b) 

1.2.4 Operative roller og ansvar 

1. Oppdragsleder for flytjenesteoppdraget. Det skal være utpekt en ansvarlig leder for oppdraget.
Normalt er dette fartøysjefen, men andre kan også ta rollen hvis ansvarsdelingen med fartøysjefen
er beskrevet og risikovurdert. Ansvar: At oppdraget blir gjennomført i samsvar med bestilling fra
oppdragsgiver, god praksis og gjeldene internt og eksternt regelverk.

2. Fartøysjef. Skal sørge for at flyvningen foregår i samsvar med god praksis samt internt og eksternt
regelverk. Fartøysjefen er selv alltid juridisk ansvarlig for enhver konsekvens av sin egen flyaktivitet
og skal alltid prioritere sikkerhet for fly og mannskap over utførelsen av et oppdrag.
- Fartøysjefen skal selv og i samråd med besetningen vurdere hvert enkelt oppdrag, – men skal

selv ta den endelige avgjørelsen om et oppdrag skal påbegynnes eller avbryte pågående
oppdrag.

- Før flyvningen påbegynnes skal fartøysjefen ha planlagt aktiviteten i samsvar med internt og
eksternt regelverk, og ha innhentet autorisasjon for flyvningen av korpsets leder. Fartøysjefen er
ansvarlig for at det utføres en risikoanalyse for den planlagte flyvningen.

- Fartøysjefen er ansvarlig for at flyet er luftdyktig, at påkrevde dokumenter og utstyr er om bord
og fungerer, og at alle krav og begrensninger i interne og eksterne regelverk overholdes.

- Fartøysjefen er ansvarlig for at det sendes reiseplan til lufttrafikktjenesten.
- Under flyvningen er fartøysjefen ansvarlig for flyet og de ombordværendes sikkerhet. Han eller

hun kan, om det anses nødvendig, når som helst avbryte oppdraget.
- Rapportere oppdraget etter gjeldende rutiner etter endt flyging

3. Besetning: Observatør / navigatør. Skal bistå fartøysjefen med observasjoner og navigasjon, og
andre oppgaver som delegeres og sørge for at flyvningen foregår på en sikker måte i samsvar med
god praksis, og med internt og eksternt regelverk.

4. Oppgavespesialist: Ansvarlig for korrekt utførelse av egne plikter. Oppgavespesialistens plikter
kommer frem av relevant sjekkliste

Prosess OPERATIVE ROLLER OG ANSVAR finnes i vedlegg 1.2.4. 
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1.2.5 Organisatorisk kultur og holdninger 

Siden NLF Flytjenesten er organisert under NLF Luftsportstyret og NLF Motorflyseksjonen sentralt, mens det 
lokale flykorpset lokalt er underlagt flyklubbens styre, vil denne organiseringen kunne ha en innvirkning på NLF 
Flytjenestens evne til konsekvent å levere de tjenester som er avtalt.  

NLF Flytjenesten sentralt vil derfor følge med og gjennomgå informasjon om de lokale flykorpsene og klubbenes 
styre. Det gjøres ved NLF Flytjenestens ledelses gjennomgang og skal dokumenteres (se kapittel 1.6).  

1.3 Oppdragsgivere (avtalepartnere). 

1.3.1 Godkjente bestillere / oppdragsgivere 

For å sikre kvaliteten på rekvirering av NLF Flytjenestenes tjenester, er det kun godkjente 
stillinger/organisatoriske enheter som kan melde dette inn. Det er avtalepartnerne som er ansvarlig for å utpeke 
og informere NLF Flytjenesten sentralt om hvem som er godkjente bestillere / oppdragsgivere for den aktuelle 
tjenesten, samt oppdatere NLF Flytjenesten ved endringer.  

Avtalepartnerne melder inn godkjente bestillere til NLF Flytjenesten sentralt som igjen formidler dette videre til 
det enkelte lokale flykorpset. Oppdragsledere i korps knyttet til NLF Flytjenesten kan kun utføre oppdrag som 
kommer fra godkjente bestillere.  

Prosess 1.3.1 GODKJENTE BESTILLERE finnes i vedlegg 1.3.1 

1.3.2 Søk- og redningstjeneste 

Søk- og redningstjenesten innebærer søk etter, og bistand til personer som er i nød eller overhengende fare. 
Norge har en integrert redningstjeneste som omfatter redningsaksjoner på land, sjø og i luften. 
Redningstjenesten ivaretar et samfunnsansvar i fredstid, under kriser, i væpnet konflikt og i krig. 

Redningstjenesten i Norge utføres av: 

• Politiet
• Redningssentralene
• Brannvesenet
• Andre offentlige hjelpeinstanser
• FORF

Hovedoppdragsgivere er de to hovedredningssentralene (HRS) i Stavanger og Bodø som leder og koordinerer 
virksomheten i hver sin del av landet.  

Lokale redningssentraler (LRS) som ledes av politimester og lokal operasjonssentral kan også være 
oppdragsgiver, enten i samarbeid med, eller etter pålegg fra en hovedredningssentral. En hovedredningssentral 
kan også pålegge lokale redningssentraler å lede redningsaksjoner også utenfor eget distrikt. Redningstjenesten 
er organisert som følger av organisasjonskartet som viser den norske redningstjenesten på nasjonalt og lokalt 
nivå. 

På begge nivåene er frivillige en del av ledelsen. Den norske redningstjenesten utøves som et samvirke mellom 
offentlige etater, frivillige rednings- og beredskapsorganisasjoner og private virksomheter. Dette felleseiet sikrer 
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bredde, kvalitet og forankring av beredskapen i befolkningen. 

1.3.3 Skogbrannvakttjeneste 

Oppdrag knyttet til skogbrannovervåking utføres i samarbeid mellom skogbruksmyndigheter, fylkeskommuner 
og kommuner, samt med Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. 

Oppdragsgiver i et overvåkingsområde vil i hovedsak være brannvesenet som er valgt som kontakt for det gitte 
geografiske området. Dette brannvesenet inngår skriftlig standardisert avtale om skogbrannovervåking med 
flykorps i området.  

Selve beredskapen administreres av brannsjefene ved de brannstasjonene som har overordnet ansvar, eller 
regional brannsentral (110-sentralen). Beredskapen kan også bli underlagt lokal redningssentral i gjeldende 
politidistrikt. Ved innledning til «brannvaktsesongen» vil det utarbeides ruter, høyder og tidsfrekvenser for 
flyging. 

1.3.4 Transporttjenester 

Reservert 

1.3.5 FORF 

Reservert 

1.3.6 Andre typer oppdrag fra samvirkepartene i redningstjenesten 

Offentlige samvirkepartnere i redningstjenesten kan bestille andre typer oppdrag som eksempelvis beredskaps- 
og overvåkningsoppdrag, såfremt dette ikke er i konkurranse med kommersielle aktører. 
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1.4 Interessepartnere 

Siden avtale- og interessepartnerne kan ha en innvirkning på NLF Flytjenestens evne til å levere de tjenester som 
er avtalt, vil krav og behov fra disse partnerne være relevante deler i sikkerhets- og kvalitetssystemet 

NLF Flytjenesten er derfor representert i både FORF og skogbrannutvalget, og vil følge med og gjennomgå 
informasjon om avtale- og interessepartnerne og deres relevante krav og forventninger. Dette gjøres sentralt og 
lokalt ved ledelsens gjennomgang, og skal dokumenteres i referatform. 

1.4.1 FORF 

NLFs Flytjenesten er en del av det nasjonale samarbeidet mellom frivillige organisasjoner i redningstjenesten – 
FORF – Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum – www.forf.no  

FORF er en paraplyorganisasjon for den frivillige redningstjenesten i Norge og består av følgende organisasjoner: 

• NLFs Flytjeneste
• Norske redningshunder
• Norsk Folkehjelp Sanitet
• Norsk Grotteforbund
• Norsk Radio Relæ Liga
• Speidernes Beredskapsgruppe
• Røde Kors Hjelpekorps

1.4.2 Luftfartsmyndigheter og luftfartseiere 

NLF Flytjenesten fungerer under- og i tett samarbeid og dialog med luftfartsmyndighetene. 
www.luftfartstilsynet.no og med luftroms- og lufthavneiere www.avinor.no, samt med private aktører. 

1.4.3  Klubber i NLF systemet 

Før en flyklubb kan påta seg flyoppdrag for det offentlige eller andre oppdragsgivere, skal klubben etablere et 
eget flykorps som blir underlagt og godkjent av NLF Flytjenesten. 

På bakgrunn av søknad til NLF Flytjenesten vil det tas hensyn til antall oppdrag som forventes i området og 
klubbens kompetanse, i tillegg til de formelle kravene for å bli medlem av Flytjenesten. 

NLF Flytjenesten sentralt kan trekke tilbake en godkjennelse av et lokalt flykorps med øyeblikkelig virkning om 
en eller flere av disse punktene ikke kontinuerlig oppfylles.  

Prosess GODKJENNING AV KLUBBER OG LOKALE FLYKORPS med formelle krav finnes i vedlegg 1.4.3. 
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1.5 Sikkerhetsstyring og risikovurderinger generelt  

1.5.1 Hoved- og delprosesser i sikkerhets- og kvalitetssystemet 

Sikkerhet og kvalitet i NLF Flytjenesten skapes på et 

1. Nasjonalt,
2. Lokalt og
3. Individ nivå.

Hoved- og delprosesser i sikkerhets- og kvalitetssystemet inneholder de aktiviteter og rutiner som ligger til 
grunn og er også en beskrivelse av hvordan NLF Flytjenesten skal videreutvikle organisasjonens tjenester, 
behandle avvik, samt hvordan forbedringsarbeidet skal foregå.  

I forbindelse med ledelsens gjennomgang analyseres dataene og eventuelle tiltak defineres. Dette presenteres i 
NLFs årsrapport. Tiltakene vil igjen bli vurdert i forbindelse med utvikling og gjennomføring av flytjenesten.  

NLF Flytjenesten skal vedlikeholde og oppbevare dokumentert informasjon slik at organisasjonen og avtale- og 
interessepartnere kan ha tillit til at prosessene blir utført som planlagt. Denne dokumentasjonen skal arkiveres i 
ett år. 

1.5.2 Sikkerhets- og kvalitetsstyring på alle nivå i NLF Flytjenesten 

1.5.2.1 Identifisering av risiko og risikoanalyse 

Flytjenesten skal identifisere risiko knyttet til gjennomføring av tjenestens aktiviteter, det vil si vurdere hva som 
kan inntreffe av uønskede hendelser. 

NLF Flytjenesten benytter risikoanalyse i sikkerhets- og kvalitetsstyringen. Bruken av dette verktøyet gjør at 
organisasjonen både på et nasjonalt og lokalt nivå kan identifisere, vurdere og iverksette tiltak for å kontrollere 
interne og eksterne forhold, og slik sørge for at organisering, planlegging og gjennomføring av et oppdrag 
foregår på en sikker måte. 

1.5.2.2 Risikoanalyse 

Når potensielle risiki er identifisert, skal disse analyserer. Følgende vurderingstemaer tas i betraktning: 

1. Årsak til hendelsen?
2. Hvor sannsynlig er det at denne uønskede hendelsen skjer?
3. Hva er konsekvensene av at den uønskede hendelsen inntreffer?
4. Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Er det forebyggende tiltak som må settes inn? Hvilke

skadereduserende tiltak må settes inn?
5. Hvem er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene?
6. Tidsfrist for gjennomføring av tiltak.
7. Vurdering av risiko etter tiltak.

Prosess for risikoanalyse finnes i vedlegg 2.2.3.1 
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SANNSYNLIGHET 

Betegnelse Forklaring 

1 Meget liten Ikke sannsynlig. 

2 
Lite sannsynlig/ 
liten 

Tenkelig, men lite sannsynlig. Vil normalt kreve en kjede av system og kontrollfeil. 

3 Moderat Mindre enn gjennomsnitt med tanke på å forutse en ulykke, men sannsynlig. 

4 Stor Mer enn gjennomsnitt med tanke på å forutse en ulykke - et scenario er sannsynlig. 

5 Svært stor Vil sannsynligvis inntreffe basert på erfaring fra tidligere hendelser. 

KONSEKVENS 

Betegnelse Forklaring 

1 Ubetydelig 
Ubetydelig skade eller helsekomplikasjon. Ubetydelig tap av funksjon/produksjon og 
heller ingen skade på utstyr eller omgivelser 

2 Mindre 
Mindre skade som behøver førstehjelpsbehandling eller medfører hodepine, 
svimmelhet, uklarhet etc. Skade på utstyr somkrever reparasjoner, eller inngrep på 
omgivelsene. 

3 Moderat 
Hendelse som fører til fravær/sykemelding fra jobb. Lokalisert skade på utstyr som 
krever større reparasjoner, moderat forurensning av miljøet 

4 Alvorlig 
Høy risiko for alvorlig skade på personell og materiell. Skade på materiell resulterer i full 
stans av flyoperasjoner. 

5 
Kritisk/Svært 
alvorlig 

Fare for dødsfall, og /eller tap av fly/fartøy. 

Svært stor 5 10 15 20 25

Stor 4 8 12 16 20

Moderat 3 6 9 12 15

Liten 2 4 6 8 10

Meget liten 1 2 3 4 5

Ubetydelig Mindre Moderat Alvorlig Svært stor

OK

TENK

STOPP

1-6: Akseptabel risiko

7-14: Kan være akeptabelt. Vurder om risikoen kan reduseres ytterligere
15-25: Aktiviteten må ikke fortsette/påbegynnes. Aktiviteten må revurderes, og ytterligere 
risikoreduserende tiltak må settes inn.

SA
NN

SY
NL

IG
HE

T

KONSEKVENS
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1.5.3 Internrevisjon 

Flytjenestens internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å 
bidra til- og å forbedre organisasjonens drift. 

Det skal oppnevnes en internrevisor (enten person i organisasjonen, eller en person som engasjeres fra eksterne 
fagmiljøer). Vedkommende skal rapportere til øverste ledelse, være objektiv og uavhengig av resten av 
organisasjonen og områdene som han/hun reviderer. 

Prosess INTERNREVISJON finnes i vedlegg 1.5.3. 

1.6 Lederskap  

1.6.1 Lederskap og forpliktelse 

NLF Flytjenestens ledelse sentralt og lokalt skal vise lederskap ved å: 

a) Ta ansvar for at sikkerhets- og kvalitetssystemet fungerer på alle nivåer og at målene er fastlagte og
forenlige med organisasjonens kontekst og strategiske retning.

b) Sikre at kravene for sikkerhets- og kvalitetssystemet integreres i organisasjonen.
c) Sikre at de nødvendige ressursene er tilgjengelige, og at det arbeides for oppnåelse av tiltenkte

resultater.
d) Engasjere, veilede og støtte de frivillige slik at de kan bidra til at sikkerhets- og kvalitetssystemet

fungerer.
e) Fremme prosesstankegang og risikoanalyser.
f) Fremme forbedring.
g) Utføre internrevisjon.

1.6.2 Sikkerhet, kvalitet- og resultatfokus 

NLF Flytjenestens ledelse sentralt og lokalt skal vise lederskap og forpliktelse med hensyn til sikkerhet, kvalitet- 
og resultatfokus ved å sikre at: 

a) Avtalepartnernes krav og aktuelle krav i lover og forskrifter identifiseres, forstås og formidles på alle
nivåer i organisasjonen.

b) Risikoene og mulighetene som berører tjenesters samsvar og evnen til å øke avtalepartnernes
tilfredshet blir identifisert og tatt hensyn til.

c) Fokus på å sikkerheten opprettholdes..

1.6.3 Ledelsens gjennomgang sentralt 

Ledelsens gjennomgang sentralt er et formelt møte på nasjonalt nivå som har til hensikt å sikre at 
organisasjonens sikkerhets- og kvalitetssystem fungerer etter intensjonen, samt sikre at organisasjonen når 
fastsatte mål og driver innenfor vedtatte rammer. Fokus skal rettes mot forskrifter og lovverk, kvalitets- og 
sikkerhetskriterier, og de krav til kontinuerlig forbedringsarbeid som er fastsatt i organisasjonens interne og 
tilknyttede eksterne regelverk. 

Møtet skal brukes for å finne gode løsninger på utfordringer som organisasjonen har, eksempelvis svakheter i 
sikkerhets- og kvalitetssystemet, opplevd høy risiko på kritiske områder, eller gjennomgående svake 
måloppnåelser. 
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Ledelsens gjennomgang sentralt skal derfor brukes som et verktøy i virksomhetsplanleggingen i NLF 
Flytjenesten. I ledelsens gjennomgang går Flytjenestens ledelse gjennom informasjon fra styringssystemet og 
skaffer tilveie fakta. 

Ledelsens gjennomgang oppsummeres i NLFs årsrapport. 

Prosess LEDELSEN GJENNOMGANG finnes i vedlegg 1.6.3. 
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Vedlegg 1.2.2 a) Roller og ansvar i NLF Flytjenesten sentralt 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021 Prosessnummer: 1.2.2 a) A. Leder Flytjenesten / ledergruppe/ B. Fagleder SAR/ C. Fagleder brannvakt/ 
D. Utdanningsansvarlig Avvik * legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.

Ledelsens gjennomgang roller og ansvar sentralt 
Dato avholdt: Signatur: 

Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 
(A) (B) (C) (D) JA NEI AVVIK* 

Daglig ledelse ansvar tjeneste og kvalitets/sikkerhet X 
Koordinere/fordele arbeid innen ledergruppe/delegere ansvar X 
Utarbeide / revidere avtaleverk X 
Koordinere og fordele tjenesteområder / oppdrag X 
Planlegge og holde informasjonsmøter X 
Ledelsens gjennomgang avholdt X 
Representasjon X 
Godkjenne lokale flykorpsledere X 
Endringer av SOP  X X X X 
Utvikle / holde vedlike flyfaglig kompetanse X X X X 
Oppsyn operativ virksomhet lokalt 
Vedlikeholde standard prosedyrer X X 
Holde faglig kontakt med avtale- og interessepartnere X X 
Koordinere og lede faglig aktivitet / overvåke tjenester X X 
Oppdatert på ny teknologi X X 
Lage / oppdatere fagkurs X X 
Legge opp til regionale og lokale øvelser X X 
Utvikle og å vedlikeholde grunnkurs X 
Utvikle og å vedlikeholde system for periodisk flygetrening X 
Oversikt kurs og periodisk flytrening X 
Legge opp fagkurs X 
Planlegge øvelser x 
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Vedlegg 1.2.2 b) Utvikle organisasjonen og de frivilliges kompetanse lokalt og sentralt 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosessnummer: 1.2.2 b) Side 1 av 2 

Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
LOKALT 

Lage plan for årets kompetanse-samlinger - Legge årets samlinger inn i kalender
- Publisere planlagte samlinger

Leder lokalt flykorps 

Tilbakemelding fra flykorpsmedlemmer - Fokuspunkter kort og lang sikt?
- Spesielle områder med risiko?
- Nye tjenester som må følges nøye opp?

Lage oversikt / tematikk til årets kompetanse-samlinger basert bla 
tilbakemelding fra medlemmene i korpset 

- Sette opp punkter
- Forelesere
- Booking

Gjennomføring av kompetansesamlinger 
Tilbakemeldinger / erfaring fra kompetansesamlinger - Ta imot tilbakemeldinger
Analyse av tilbakemeldinger 
Informere korpset om tilbakemeldinger / analyse - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Arkivere - Arkivere tilbakemeldinger

- Eventuelt tilbakemeldinger som kan tas med til ledelsens
gjennomgang

Utvikling av korpset på bakgrunn av tilbakemeldinger - 
Informere korpset - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Informere Flytjenesten sentralt om aktuelt - E-post

- Rapporteringsrutiner
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 
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Aktivitet - Består av: Ansvarlig: 
SENTRALT 

Lage plan for årets kompetanse-samlinger - Legge årets samlinger inn i kalender
- Publisere planlagte samlinger

Leder Flytjenesten sentralt 

Tilbakemelding fra lokale flykorps - Fokuspunkter kort og lang sikt?
- Spesielle områder med risiko?
- Nye tjenester som må følges nøye opp?

Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Lage oversikt / tematikk til årets kompetanse-samlinger basert bla 
tilbakemelding fra lokale korpsledere 

- Sette opp punkter
- Forelesere
- Booking

Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Gjennomføring av kompetansesamlinger Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Tilbakemeldinger / erfaring fra kompetansesamlinger - Ta imot tilbakemeldinger Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Analyse av tilbakemeldinger Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Informere leder korps om tilbakemeldinger / analyse - Skriftlig tilbakemelding til korpsene Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Arkivere - Arkivere tilbakemeldinger
- Eventuelt tilbakemeldinger som kan tas med til ledelsens

gjennomgang 

Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Utvikle organisasjonen på bakgrunn av tilbakemeldinger - Leder Flytjenestens sentralt 
Fagledere 

Informere leder korps - E-post
- Rapporteringsrutiner

Leder Flytjenesten sentralt 

Endring av kvalitets- og sikkerhetssystemet ref. 0.3 - Leder Flytjenesten sentralt 
Arkivere - Leder Flytjenestens sentralt 

Fagledere 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Vedlegg 1.2.2b) Side 2 av 2 
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Vedlegg 1.2.4 Roller og ansvar i NLF Flytjenesten lokalt 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosedyrenummer: 1.2.4 
A. Leder lokalt flykorps / B. Oppdragsleder for flytjenesteoppdraget / C. Fartøysjef / D. Besetning / E. Oppgavespesialist

Ledelsens gjennomgang roller og ansvar lokalt 
Dato avholdt: Signatur: 

Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 
(A) (B) (C) (D) (E) JA NEI AVVIK* 

Bemanne og føre kontroll med flykorpsets ressurser X 
Ta ansvar for kvalitets- og sikkerhetssystemet lokalt X 
Planlegge og holde informasjonsmøter X 
Lage og oppdatere tjenesteplaner X 
Lage og oppdatere varslingslister X 
Motta og fordele oppdrag X 
Delta ved ledelsens gjennomgang X 
Rapportere i samsvar med kvalitets- og sikkerhetssystemet X 
Sørge for base, dokumentasjon og utstyr X 
Følge opp bemanning og kompetanse X 
Oppdrag gjennomføres i samsvar med instruks/regelverk/GP X X 
Flyvninger foregår i samsvar med instruks/regelverk/GP X 
Planlegging av flyvninger i samsvar med regelverk/GP X 
Foretatt risikoanalyser X 
Luftdyktighet/dokumenter og utstyr/krav og begrensninger X 
Rapporteringsrutiner X 
Observasjoner / navigasjon og flysikkerhet X 
Korrekt utførelse av plikter X 

Avvik * legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant. 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 
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Vedlegg 1.3.1 Godkjente bestillere / organisatoriske enheter 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021 Prosessnummer: 1.3.1

For å sikre kvaliteten på rekvirering av NLF Flytjenestenes tjenester, er det kun godkjente organisatoriske enheter som kan melde dette inn. Det er avtalepartnerne som 
er ansvarlig for å utpeke og informere NLF Flytjenesten sentralt om hvem som er godkjente oppdragsgivere for den aktuelle tjenesten, samt oppdatere NLF Flytjenesten 
ved endringer. NLF Flytjenesten formilder dette videre til lokalt flykorps. 

Avtalepartner: 
Organisasjon: 
E-post:
Telefon: 
Signatur 

Godkjente bestillere: 
Organisatorisk enhet: E-post: Mobilnummer: 

Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
Motta melding om godkjente bestillere - Sjekke om det er nødvendig å endre noe i kvalitets- og sikkerhetssystemet Flytjenestens ledelse ved relevant 

fagleder - Dersom nødvendig å endre kvalitets- og sikkerhetssystem – se prosedyre 0.3
Gi beskjed til lokalt klubbkorps - Sende dokumenterbar endring (ikke telefon)

- Arkiveres
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 
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Vedlegg 1.4.3 Opptak / endring av klubb og personell 

Versjon 1.0 
Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosessnummer: 1.4.3 

Aktivitet Ansvarlig i klubb Ansvarlig i 
NLF FT 

Oppfyllelse 
av krav 

OPPTAK AV NY KLUBB 
X 

Fremme forslag Styre 
Opprette flykorps Årsmøte 
Skrive / sende søknad Styre 
Sjekke at formelle krav er oppfylt: Leder* 
Klubben er medlem av NLF 
Klubben har godkjent vedlikeholdsordning 
Klubben har oppnevnt nødvendig fagpersonell 
Klubben har oppnevnt flykorpsleder 

- godkjent av flygesjef
Klubben har nok flygere/personell som kan kvalifiseres 
Klubben har egnet og sertifisert flymateriell til disposisjon 
Klubben påtar ansvar for flykorpsets aktivitet 
Avslag / aksept Leder 
Tilbakemelding til klubb Leder 
Tilbakemelding fra klubb Styre Leder 

ENDRING AV EKSISTERENDE TJENESTE 
Forslag om endring Styre/årsmøte 

v/behov 
Sende inn endring Leder 
Sjekke formelle krav Leder * 
Avslag / aksept Leder 
Tilbakemelding til klubb Leder 
Tilbakemelding fra klubb Leder flykorps Leder 

ENDRING AV PERSONELL 
Forslag/ønske om endring Styre/årsmøte 

v/behov 
Sende inn endring Leder flykorps 
Sjekke formelle krav Leder * 
Avslag / aksept Leder 
Tilbakemelding til klubb Leder 

Arkiveres Leder* 
*Leder/fagleder som relevant.  Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.
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Vedlegg 1.5.3 Internrevisjon

Versjon 1.0 
Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosedyrenummer: 1.5.3

Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
Oppnevne internrevisor - Velge internrevisor Leder 
Lage plan for årets revisjoner - Legge årets revisjoner inn i kalender

- Publisere planlagte revisjoner
Revisor 

Samtale med / tilbakemelding 
fra Flytjenestens ledelse 

- Fokuspunkter kort og lang sikt?
- Spesielle områder med risiko?
- Nye tjenester som må følges nøye opp?
- Godkjennelse og forpliktelse fra ledelsen

Sende ut revisjonsvarsel - Sette opp punkter som skal revideres og
hvorfor disse skal revideres

- Hvem skal være med på revisjonen
- Sette av tid
- Sende ut revisjonsvarsel per e-post

Utførelse og samarbeid under 
revisjon 

- Se på arbeidsmetodikk og systemet
sammen med personer som er med på
revisjonen

Registrere funn - Funn som er avvik legges inn i
avvikssystemet

- Referere til krav / hendelse og bevis
Årsaksanalyser - Gå igjennom avvikssystemet

- Sjekk grunn
- Analyser

Dokumenter og publiser, samt 
iverksett tiltak 

- Dokumenter og publiser de funn som er
kommet frem under revisjonen

- Iverksett tiltak
Arkivere - Arkivere funn

- Samle funn til ledelsens gjennomgang
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 
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Vedlegg 1.6.3 Ledelsens gjennomgang

Versjon 1.0 
Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosedyrenummer: 1.6.3 

Aktivitet Ansvarlig i 
klubb 

Ansvarlig i NLF FT Oppfyllelse 
av krav 

LEDELSENS GJENNOMGANG 
X 

• Forberedelse / innkalling Leder 
• Innhente informasjon: Leder Leder/fagleder 

- Avviksstatistikk
- Resultat fra revisjoner
- Resultat fra risikovurderinger
- Tilbakemeldinger
- Handlingsplaner
- Måloppnåelse

• Gjennomgang og oppsummering av Leder Leder/fagleder 
- Hendelser og
- Gjennomførte aktiviteter
- Etablerte prosesser

• Oppfølging av Leder Leder 
- Tidligere mål
- Handlingsplaner
- Korrigerende tiltak
- Avtale- og interessepartnere

• Evaluering Leder Leder/fagleder 
- Forbedringer
- Endringer

• Behov for korrigerende tiltak Leder Leder/fagleder 
- Oppfølging
- Kontroll

• Behov for redigering av sikkerhetssystem Leder/fagleder 
- Oppfølging
- Kontroll

• Planlegging Leder/fagleder 
- Bestemme nye mål
- Handlingsplaner for å nå mål

• Dokumentasjon Leder/fagleder* 
- Skrive
- Publisere
- Tilbakemelding

* Eller den som utpekes av NLF Flytjenestens ledelse. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.
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2.1 Beredskap 

2.1.1 Ansvar leder lokalt flykorps 

Det er flykorpsleders ansvar å etablere beredskaps- og bemanningsplaner for lokalt flykorps i NLF Flytjenesten. 
Dette gjelder for både søk- og redningstjenesten og skogbrannvakttjenesten. Flykorpsleder skal også etablere 
rutiner og fordele oppgaver og oppdrag. Merking og oppbevaring av materiell skal utføres. Alle planer må 
tilpasses oppgavenes art, omfang og ressurser. Planene skal være kjent for og forstått av alle som gjør tjeneste i 
flykorpset, for klubbens ledelse og for medlemmene for øvrig. 

Det er klubbens ansvar at fly er operativt og tilgjengelig så langt praktisk mulig. 

Prosess BEREDSKAP finnes i vedlegg 2.1.1 

2.1.2 Skogbrannberedskap 

Skogbrannberedskapen administreres av brannsjefen eller brannsentral (110-sentral) som har overordnet 
ansvar i regionene. Beredskapen kan også bli underlagt lokal redningssentral i politidistriktet.  

2.1.3 Beredskap i søk- og redningstjenesten 

Varsling fra hovedredningssentralene og lokal redningssentral/operasjonssentral går normalt til mobiltelefon til 
leder av lokalt flykorps. Kunngjøring av varslingsnummer skjer på egne varslingsplaner til 
hovedredningssentralene gjennom felles ressursregister Flykorpslederen fastsetter hvem som til enhver tid skal 
være kontaktperson. 

Flykorpsleder eller stedfortreder må være i stand til å besvare en forespørsel fra oppdragsgiver og må kunne gi 
et foreløpig svar om tilgjengelighet på fly og når fly kan forventes startklart. 

Den som har beredskapsvakt må kontakte andre korpsmedlemmer som kan ta oppdraget som fartøysjef dersom 
han selv ikke kan gjøre det. 

2.2 Operasjoner 

2.2.1 Generelt 

Alle operasjoner som utføres av NLF Flytjenesten skal organiseres, ledes og gjennomføres i samsvar med de 
prosedyrer som er fastsatt av NLF og oppdragsgiver(ene) / avtalepartnere. For korpsleders valg av flygere til et 
oppdrag – se kapittel 3. 

Det skal utpekes en ansvarlig leder for hvert operasjon. Dette er normalt fartøysjefen. Dersom ansvarlig leder 
for oppdraget er en annen enn fartøysjefen, skal vedkommende; 

• Ikke påvirke fartøysjefens avgjørelser med mindre det er av sikkerhetsmessige grunner.
• Påse at oppdraget som skal utføres blir gjennomført i samsvar med bestilling eller instruks gitt av

oppdragsgiver.

All flyging med fly i NLF Flytjenesten skal foregå i samsvar med de allmenngyldige bestemmelsene i BSL F 1-1 
(«del SERA»), BSL D 1-1 («del NCO og NCO.SPEC») og BSL C 1-1 («del FCL og MED») inkludert tilhørende 
samsvarsregler og veiledningsmateriale der hvor det er relevant.  
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En fartøysjef som skal fly «ikke-kommersielle spesialiserte operasjoner (NCO.SPEC) med annet enn komplekse 
motorfly», skal følge bestemmelsene i NCO.SPEC. I tilfeller hvor SPEC ikke er dekkende, brukes relevante deler 
av NCO. 

Den enkelte fartøysjef plikter å holde seg oppdatert om disse bestemmelsene, om innholdet i NLF Flytjenestens 
manualer, og om de retningslinjer som er publisert i «Håndbok for redningstjenesten nivå 1 og 2». 

Personell i oppdrag for NLF Flytjenesten skal bruke relevant uniformering. 

2.2.1.1 Tjenestetider 
 
Besetningen skal være uthvilt før flyging igangsettes. Maksimal tjenestetid per døgn er ti timer inkludert alle 
forberedelser. Korpsleder kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette. 

2.2.1.2 Personer om bord 
 
Det er ikke tillatt å ta med personer som ikke er en del av oppdraget på NLF Flytjenestens flyvninger, og derfor 
regnes som passasjerer. Eksempelvis et klubbmedlem som har lyst til å være med for turens skyld. Alle personer 
om bord skal ha en rolle / utføre en funksjon. 

Kandidater til Flykorpset som er under godkjent opplæring kan delta som observatører under forutsetning av at 
flyvningen dokumenteres som trening. 

2.2.2 Bestilling og autorisering av flyging 
 
Det er kun godkjente bestillere som kan bestille en flyvning. Flyging i skogbrannvakttjenesten initieres også av 
inngåtte avtaler med brann/110-sentralen i samsvar med den beredskapsplan som er avtalt. 

Prosess MOTTAK AV OPPDRAG finnes i vedlegg 2.2.2 

2.2.3 Planlegging før flyging 
 
Ved forberedelse til flyging skal det tas hensyn til de allmenngyldige bestemmelsene i del-NCO og SERA. Før en 
flyvning skal relevante NOTAM, værvarsler, værmeldinger og værkart for avgangsflyplassen, operasjonsområde 
og destinasjonsflyplassen studeres og VFR eller IFR-minima overholdes.  

I tillegg skal fartøysjefen planlegge følgende spesielle faktorer knyttet til oppdraget: 

• Flyets ytelser og karakteristika 
• Bruk av utstyr 
• Bruk av landingsplasser, herunder bruk av flyplasser utenom åpningstid (P-FLY og PPR) 
• Utarbeide operativ flygeplan 
• Utarbeide kommunikasjonsplan 

2.2.3.1 Risikoanalyse  
 
Før øvelser og operasjoner i NLF Flytjenestens regi settes i gang skal fartøysjefen utføre en risikoanalyse hvor 
operasjonens kompleksitet vurderes slik at eventuelle farer og tilhørende risiko ved operasjonen kan 
identifiseres, slik at; 

• Det kan gjøres korrigerende tiltak dersom nødvendig, eller 
• flyvningen endres eller kanselleres 
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Risikovurderingen skal ta hensyn til type operasjon og problemstillinger, relevante bestemmelser og til type av 
luftfartøy som benyttes. Besetningen skal involveres i risikoanalysen slik at relevante tilbakemeldinger og / eller 
innvendinger fritt kan ytres. Det presiseres at det er fartøysjefen som har endelig beslutningsmyndighet. 

Ved risikovurdering skal fartøysjefen minimum ta hensyn til følgende (NCO.SPEC.115): 

• Type flyging og hvor kompleks flyvningen forventes å være 
- om operasjonen forventes å foregå i lav høyde eller over åpent hav 
- om unormale manøver skal utføres  
- om det er nødvendig med spesialutstyr for å oppfylle oppdraget og dette påvirker flyets 

manøvrerbarhet 
- om det skal kastes ting eller stoffer fra flyet og disse enten er skadelige eller påvirker flyets 

manøvrerbarhet 
- om det skal hoppes i fallskjerm fra flyet 

• Kommunikasjon, risiko og koordinering. Opprettelse og aksept av kommunikasjonsplan. 
• Miljø og geografisk område, eksempelvis områder definert som ugjestmilde, fjellområder eller 

havområder. 
• Luftfartøy og utstyr. 
• Besetningen og dens sammensetning med tanke på minimum erfaring og opplæring, nylig erfaring og 

briefing av eventuell oppgavespesialist. 
• Luftfartøyets ytelser. 
• Gjennomgang av normale operative prosedyrer og nødprosedyrer for flyvningen. 
• Gjennomgang av normale- og unormale prosedyrer for operasjonen; 
• Bruk av spesielle landingsplasser og flyplasser utenom åpningstid 

De deler av sjekklisten(e) som er relevant(e) for de oppgaver som fartøysjef og andre besetningsmedlemmer og 
eventuelle oppgavespesialister skal utføre, skal være lett tilgjengelig(e). 

Prosess RISIKOANALYSE finnes i vedlegg 2.2.3.1 

2.2.4 Oppdrag i skogbrannvakttjenesten 

2.2.4.1 Ledelse 
 
I forbindelse med skogbrannovervåking vil det være brannsjefen eller andre som denne bemyndiger som har 
ledelsen av fly og mannskap når operative tiltak skal iverksettes. Ved større branner vil lokal redningssentral 
overta den operative ledelsen. 

2.2.4.2 Oppgaver om bord  
 
Alle oppgaver skal være fordelt på forhånd, og alle ombordværende skal klar over hvilke 
arbeidsoppgaver/oppgaver den enkelte har: 

• Fartøysjefen:  
- Er ansvarlig for at besetning har de kvalifikasjoner som kreves 
- Skal ikke starte en flyvning dersom besetning/oppgavespesialist ikke er i stand til å utøve sine plikter 

på grunn av tretthet, skade, sykdom eller påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer 
- Skal sørge for sikker flyging i samsvar med del-NCO og SPEC, samt med SERA og for at ruten følges 

slik som planlagt. 
• Observatør/navigatør: Ansvarlig for navigasjon, kart, GPS og kommunikasjon med bakke. 
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• Kommunikasjon med bakke kan også gjøres dersom en observatør, eksempelvis brann- eller politimann, 
er med om bord.  

• Besetningsmedlemmer er ansvarlige for korrekt utførelse av egne plikter. 

Lokale flykorps kan utarbeide mer detaljerte beskrivelser av rutiner samt lage egne sjekklister for 
oppgavefordeling. 

Prosess OPPGAVER I FORBINDELSE MED OPPDRAG BRANN finnes i vedlegg 2.2.4.2  

2.2.4.3 Operative forhold og rutiner 
 
Når det oppdages en brann, skal fartøysjefen og besetningen normalt forholde seg til følgende SOP: 

• Fly inn til brannområdet i god høyde, anbefalt 2000 fot over terrenget. 
• Prøv å få best mulig oversikt over brannstedet. 
• Vær oppmerksom på vind og brannretning. 
• Foreta sikker stedsangivelse og nøyaktig kartreferanse. 
• Se etter atkomstveier og vannkilder. 
• Finne ut hvilken kommune brannstedet ligger i. 

Lokale flykorps kan utarbeide mer detaljerte beskrivelser av SOP. 

2.2.4.4 Samband med oppdragsgiver/lufttrafikktjenesten og operativt brannpersonell 
 
Korrekt kommunikasjon mellom fly og bakke er meget viktig, og fartøysjef / besetning skal normalt forholde seg 
til følgende SOP: 

• Opprette kontakt med brannvesen eventuelt operativt brannpersonell på bakken så fort som mulig. 
• Gi rapport om situasjonen i brannområdet. 
• Melde observasjoner og tiltak til nærmeste lufttrafikktjenestenhet. Den blir da klar over brannen slik at 

eventuelle meldinger fra andre fly ikke setter i gang unødige aksjoner. 
• Da det kan komme nye meldinger om brann under en større skogbrann (fordi folk i området kjenner 

røykluft og melder brann) 
- Prioritere blant informasjon og arbeidsoppgaver. 
- Sjekk nye meldinger og få den/de bekreftet eller avkreftet. 
- Forlat ikke brannstedet før det er avtalt og bekreftet med brannvesenet. 

Lokale flykorps kan utarbeide mer detaljerte beskrivelser av SOP. 

2.2.4.5 Operative begrensninger 
 

• Det skal ikke flyges inn i områder med røyk (inn i røyken). 
• Det skal ikke flyges lavere enn 500 fot. Når brannhelikopter(e) er i området er minstehøyden 1000 fot. 
• Er det brannhelikopter(e) til stede er det viktig med kontakt og koordinering med brannvaktflyet.. 
• Det skal holdes god utkikk. 
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2.2.5 Oppdrag i søk- og redningstjenesten 

2.2.5.1 Oppgaver om bord  
 
Alle oppgaver skal være fordelt på forhånd, og alle ombordværende skal klar over hvilke 
arbeidsoppgaver/oppgaver den enkelte har: 

• Fartøysjefen:  
- Er ansvarlig for at besetning har de kvalifikasjoner som kreves 
- Skal ikke starte en flyvning dersom besetning/oppgavespesialist ikke er i stand til å utøve sine plikter 

på grunn av tretthet, skade, sykdom eller påvirkning av alkohol eller narkotiske stoffer 
- Skal sørge for sikker flyging i samsvar med del-NCO og SPEC, samt med SERA og for at ruten følges 

slik som planlagt. 
• Observatør/navigatør: Ansvarlig for navigasjon, kart, GPS og kommunikasjon med bakke. 
• Kommunikasjon med bakke kan også gjøres dersom en observatør, eksempelvis brann- eller politimann, 

er med om bord.  
• Besetningsmedlemmer er ansvarlige for korrekt utførelse av egne plikter. 

Lokale flykorps kan utarbeide mer detaljerte beskrivelser av rutiner samt lage egne sjekklister for 
oppgavefordeling. 

Prosess OPPGAVER I FORBINDELSE MED OPPDRAG SAR finnes i vedlegg 2.2.5.1  

2.2.5.2 Operative forhold og rutiner 
 
Beskrivelse av operative forhold og rutiner finnes i prosess 2.2.5.1 (se over). 

2.2.5.3 Samband med oppdragsgiver/lufttrafikktjenesten og annet redningspersonell 
 
Korrekt kommunikasjon mellom fly og bakke er meget viktig. 

• Det skal opprettes og aksepteres en kommunikasjonsplan med andre aktører i søk- og redningstjenesten 
som er involvert i oppdraget. 

• Det skal opprettes en kommunikasjonsplan med lufttrafikktjenesten. 

Prosess SAMBAND finnes i vedlegg 2.2.5.3 

2.2.5.4 Operative begrensninger 
 
Det skal ikke flyges lavere enn 500 fot over bakken eller vannet. 

2.2.6 Andre oppdrag 
 
Ved behov kan det aksepteres andre oppdrag fra samvirkepartnerne som beskrevet i kapittel 1.3.2. I slike 
tilfeller skal det foretas en risikovurdering. 

Prosess ANDRE OPPDRAG finnes i vedlegg 2.2.6 
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2.2.7 Øvelser 

2.2.7.1 Øvelsesdirektiv 
 
Et øvelsesdirektiv utarbeides årlig for de tjenestene der det er relevant. Hensikten med øvelsene er å heve 
og/eller vedlikeholde det faglige nivået på generell basis, samt å sikre en enhetlig og profesjonell gjennomføring 
av tjenestene.  

Prosess ØVELSESDIREKTIV finnes i vedlegg 2.2.7.1 (kan brukes for alle typer øvelser) 

2.2.7.2 Sentralt initierte øvelser 
 
Det skal tilstrebes at alle flykorps skal kunne delta i minst en større øvelse hvert år når korpset er godkjent for å 
utføre tjenester der slike øvelser er relevant. Flytjenestens ledelse vurderer omfang og sted for større øvelser i 
samsvar med behov, økonomi og tilgjengelige fly- og mannskapsmessige ressurser. Slike øvelser skal søkes 
avholdt i samarbeid med andre relevante aktører innen de tjenestefelt øvelsen omfatter. 

Flytjenestens ledelse kan pålegge lokale korps å gjennomføre øvelser om det anses nødvendig.  

2.2.7.3 Lokale øvelser 
 
Den lokale flykorpsleder kan på eget initiativ planlegge og avholde lokale øvelser. Kostnader til dette dekkes 
etter forhåndsavtale med sentral ledelse, og mot innsendelse av rapport over flytimer og oppnådd resultat. 

Korpsleder skal organisere lokale øvelser for en eller flere flygere om han anser det nødvendig for å 
opprettholde kvaliteten og sikkerheten i tjenestene. 

2.3 Oppdragsrapportering 

2.3.1 Generelt 
 
Rapport for hvert enkelt oppdrag og øvelse skal leveres i NLF Flytjenestens elektroniske portal senest dagen 
etter fullført oppdrag/øvelsens slutt. 

Hensikten med rapporteringen er å holde Flytjenestens ledelse informert om den aktivitet som foregår ute i 
flykorpsene til enhver tid. Ledelsen bruker denne informasjonen for å gi tilbakemelding til oppdragsgivere og 
samarbeidspartnere, og til å kontrollere og å styre aktivitetene. Samtidig gir en god rapportering NLF 
Flytjenesten mulighet til å presentere NLF Flytjenesten til interessenter. 

For oppdrag for politiet og redningstjenesten, samt for øvelser, er rapportene også grunnlaget for det 
økonomiske oppgjøret. 

Flykorpsets leder er ansvarlig for at alle foreskrevne rapporter blir utarbeidet og sendt til de instanser som skal 
ha disse til rett tid.  

2.3.2 Rapportering fra oppdrag i søk- og redningstjenesten 
 
Fartøysjefen eller oppdragsleder om annen enn fartøysjefen, er ansvarlig for å utarbeide rapport etter et 
oppdrag i søk- og redningstjenesten.  

• Rapporten skal utarbeides på fastsatt skjema i elektronisk portal for NLF Flytjenesten senest dagen etter 
at oppdraget er utført, og  
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• Aksjonsnummer oppgis ved tildeling av oppdrag og skal føres på rapporten før innsending.
• Utskrift av rapport sendes også den lokale aksjonsledelsen.

Rapportering skal foretas i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

2.3.3 Rapportering fra skogbrannvakttjeneste 

2.3.3.1 Rapport etter hver flyvning 

Etter hver utført overvåkingsrunde eller annet flyoppdrag innen skogbrannvaktholdet skal det fylles ut rapport i 
elektronisk portal for NLF Flytjenesten. Utskrift av rapport videresendes av den som har utført oppdraget i 
henhold til rutine som er avtalt med oppdragsgiver.  

Rapportering skal foretas i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

2.3.3.2 Ukentlig rapport 

For at Flytjenestens ledelse skal kunne holde seg informert om aktiviteten i korpsene i løpet av skogbrann-
sesongen skal ukerapport fylles ut i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Flyklubber som deler på en overvåkingsrunde ved å fly en uke hver, skal kun fylle ut rapport for den uken 
flyklubben har vakt. Det forutsettes at NLFs administrasjon er underrettet om hvilken flyklubb som har vakt 
angjeldende uke. 

Rapportering skal foretas i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

2.3.4 Rapportering fra øvelser 

Samtlige flyvninger som er å betrakte som øvelse for oppdrag innen NLF Flytjenesten skal rapporteres i 
elektronisk portal for NLF Flytjenesten umiddelbart etter at øvelsen er avholdt.  

Rapportering skal foretas i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

2.4 Varsling og avvikshåndtering 

2.4.1 Rapportering av avvik 

Rapportering av avvik til sikkerhetssystemet, hendelser og ulykker skal gjøres i NLFs avvikssystem OBSREG. 

2.4.2 Varsling og rapportering av ulykker og luftfartshendelser 

Varsling av uhell, hendelser og ulykker skal følge bestemmelsene i BSL A 1-3 Forskrift om rapporterings- og 
varslingsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.161220_Kapittel_2_operativt.docx 



Vedlegg 2.1.1 Etablere beredskap- og bemanningsplaner
Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosessnummer: 2.1.1 Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. Side 1 av 2 

Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
SKOGBRANNVAKTTJENESTE 

Etablere beredskapsplan - Vurdering av lokale risiki
- Ta hensyn til krav i sikkerhetssystemet
- Samarbeid med lokale aktører
- Organisering
- Håndtering
- Etabler plan som gir effektiv varsling og mobilitet
- Revider og eventuelt endre

Flykorpsleder 

Etablere bemanningsplan (årlig) - Vurdering av korpsets størrelse
- Vurdering av medlemmenes erfaring
- Plan for bruk av flymateriell
- Sammensetning av besetning
- Opprett bemanningsplan
- Kommuniser bemanningsplan

Etablere retningslinjer for bruk/oppbevaring av materiell - GPS, nødnettradio osv.
Tilbakemeldinger - Ta imot tilbakemeldinger
Analyse av tilbakemeldinger 
Informere korpset om tilbakemeldinger / analyse - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Arkivere - Arkivere beredskap- og bemanningsplaner

- Arkivere tilbakemeldinger
- Eventuelt tilbakemeldinger som kan tas med til ledelsens gjennomgang

Utvikling av korpset på bakgrunn av tilbakemeldinger - 
Informere korpset - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Informere Flytjenesten sentralt om aktuelt - E-post

- Rapporteringsrutiner

Tilbake til kapittel 2.1.1
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Aktivitet Består av: Ansvarlig: 
SØK- OG REDNINGSTJENESTE 

Etablere beredskapsplan - Vurdering av lokale risiki
- Ta hensyn til krav i sikkerhetssystemet
- Samarbeid med lokale aktører
- Organisering
- Håndtering
- Etabler plan som gir effektiv varsling og mobilitet
- Sende plan med relevante telefonnummer til HRS/LRS
- Revider og eventuelt endre

Flykorpsleder 

Etablere bemanningsplan (årlig) - Vurdering av korpsets størrelse
- Vurdering av medlemmenes erfaring
- Plan for bruk av flymateriell
- Sammensetning av besetning
- Opprett bemanningsplan
- Kommuniser bemanningsplan

Etablere retningslinjer for bruk/oppbevaring av materiell - GPS, nødnettradio osv.
Tilbakemeldinger - Ta imot tilbakemeldinger
Analyse av tilbakemeldinger 
Informere korpset om tilbakemeldinger / analyse - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Arkivere - Arkivere beredskap- og bemanningsplaner

- Arkivere tilbakemeldinger
- Eventuelt tilbakemeldinger som kan tas med til ledelsens gjennomgang

Utvikling av korpset på bakgrunn av tilbakemeldinger - 
Informere korpset - Skriftlig tilbakemelding til korpset
Informere Flytjenesten sentralt om aktuelt - E-post

- Rapporteringsrutiner
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Vedlegg 2.1.1 side 2 av 2 
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Vedlegg 2.2.2 Mottak av oppdrag.

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021 
Prosessnummer: 2.2.2 

Aktivitet Består av: Ansvarlig: Gjennomført 
Mottak av oppdrag skogbrannvakttjeneste Fartøysjef* JA NEI AVVIK**/Årsak 

Motta oppdrag 
Sjekke godkjent bestiller – vedlegg 1.3.1 
Oppdrag akseptert 
Mottatt PO/bestillingsnummer 
Mottatt skriftlig bestilling på oppdrag (e-post) 
Sendt ordrebekreftelse til oppdragsgiver (e-post) 
Kalle ut besetning 
Gjennomgå plan og flyging med vakthavende besetning 

Mottak av oppdrag søk- og redningstjeneste Flykorpsleder 
Motta oppdrag 
Sjekke godkjent bestiller – vedlegg 1.3.1 
Oppdrag akseptert 
Motta SAR-nummer og avtal nødnett talegruppe 
Kalle ut besetningen 
Gjennomgå plan og flyging med vakthavende besetning 

*Vakthavende fartøysjef /Avvik ** legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant.
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.

Tilbake til kapittel 2.2.2
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Vedlegg 2.2.3.1 Risikoanalyse
Versjon 1.0 Gyldig fra og med 01.01.2021 
Prosessnummer 2.2.3.1 Side 1 av 3 

Tilbake til kapittel 2.2.3.1
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Vedlegg 2.2.3.1 Side 2 av 3 
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Vedlegg 2.2.3.1 Side 3 av 3 



15 

Vedlegg 2.2.4.2 Oppgaver om bord skogbrannvakttjeneste 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 2.2.4.2.  Side 1 av 2 
A. Fartøysjef / B. Navigatør / C. Observatør

FORBEREDELSE: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B)* (C)* JA NEI AVVIK** 
Varsle besetning og fly – rapportere POB /lage kommunikasjonsplan X 
Sjekke vær/NOTAM/ vekt og balanse/ ta ut OPR og ATS FPL X 
Utføre risikovurdering for det aktuelle oppdraget X 
Innhente ytterligere informasjon om oppdraget/møte til briefing X 
Daglig inspeksjon av flyet og fylle drivstoff om nødvendig X 
Gjøre klart nødvendig utstyr for oppdraget: X X X 

- Kamera X X X 
- Kart X X X 
- GPS/iPad X X X 
- Logging X X X 
- VHF-radio X X X 
- Mobilkommunikasjon X X X 
- Ekstra batterier / ladere X X X 
- Headset / nødvendige overganger og plugger X X X 

Sjekke kamera: Batteri, GPS-signal og opplastning til Picasa/Gmail X 
*Assistere fartøysjefen/Avvik ** legges inn i OBSREG og nummereres som relevant. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.

Tilbake til kapittel 2.2.4.2
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UNDER FLYGING: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B) (C) JA NEI AVVIK** 
Fly flyet X 
Navigere X 
Radiokommunikasjon med ATS X 
Observasjon og utkikk venstre side X 
Administrere GPS, kart og logging X 
Assistere fartøysjefen med navigasjon X 
Notere tidspunkter X 

- Avgang X 
- Inn i skogbrannvaktområdet X 
- Eventuelle funn X 
- Ut av skogbrannvaktområdet X 
- Landing X 

Observasjon og utkikk høyre side X 
Observasjon og utkikk venstre side (primært) X 
Fotografering X 
Kommunikasjon med brannvesen, operativt brannmannskap X 

Avvik ** legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant. 

ETTER FLYGING: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B)* (C)* JA NEI AVVIK** 
Sikre og rydde flyet X X X 
Legge utstyr tilbake på plass X X X 
Hente ut bildedokumentasjon fra kamera X X X 
Debriefing av besetning og andre, notere forbedringsforslag X X X 
Skrive rapport til oppdragsgiver og NLF Flytjenesten X X X 

*Assistere fartøysjefen/Avvik ** legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant.

Arkiveres som relevant. Side 2 av 2 
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Vedlegg 2.2.5.1 Oppgaver om bord SAR 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 2.2.5.1 
A. Fartøysjef / B. Navigatør / C. Observatør.  Side 1 av 2

FORBEREDELSE: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B)* (C)* JA NEI AVVIK** 
Skaffe og avklare besetning og fly – rapportere POB/lage kommunikasjonsplan X 
Sjekke vær/NOTAM/OPR FPL/vekt og balanse/ATS FPL X 
Utføre risikovurdering for det aktuelle oppdraget 
Innhente ytterligere informasjon om oppdraget/møte til briefing X 
Daglig inspeksjon av flyet og fylle drivstoff om nødvendig X 
Gjøre klart nødvendig utstyr for oppdraget: X X X 

- Kamera X X X 
- Kart X X X 
- GPS/iPad X X X 
- Logging X X X 
- SAR-kasse X X X 
- Repeater X X X 
- VHF-radio X X X 
- Mobilkommunikasjon X X X 
- Overlevelsesutstyr X X X 
- Ekstra batterier / ladere X X X 
- Headset / nødvendige overganger og plugger X X X 

Sjekke kamera: Batteri, GPS-signal og opplastning til Picasa/Gmail X 
*Assistere fartøysjefen/Avvik ** legges inn i OBSREG og nummereres som relevant. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.

Tilbake til kapittel 2.2.5.1
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UNDER FLYGING: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B) (C) JA NEI AVVIK** 
Fly flyet X 
Navigere X 
Radiokommunikasjon med ATS X 
Observasjon og utkikk venstre side X 
Underveis til søkeområdet – planlegge søkemønster og prioriteringer X 
Administrere GPS, kart og logging X 
Assistere fartøysjefen med navigasjon X 
Notere tidspunkter X 

- Avgang X 
- Inn i søkeområdet X 
- Eventuelle funn X 
- Ut av søkeområdet X 
- Landing X 

Observasjon og utkikk høyre side X 
Observasjon og utkikk venstre side (primært) X 
Fotografering X 
Kommunikasjon med redningsgrupper, områdeledelse, HRS, politiet og andre X 

Avvik ** legges inn i OBSREG og nummereres som relevant. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

ETTER FLYGING: 
Roller og ansvar: Ansvarlige Gjennomført 

(A) (B)* (C)* JA NEI AVVIK** 
Sikre og rydde flyet X X X 
Legge utstyr tilbake på plass X X X 
Hente ut bildedokumentasjon fra kamera X X X 
Debriefing av besetning og andre, notere forbedringsforslag X X X 
Skrive rapport til oppdragsgiver og NLF Flytjenesten X X X 

*Assistere fartøysjefen/Avvik ** legges inn i avviksdatabasen og nummereres som relevant.
Vedlegg 2.2.5.1 side 2 av 2
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Vedlegg 2.2.5.3 SAMBAND og kommunikasjonsplan med oppdragsgiver og andre involverte 

 Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 2.2.5.3 

PLANLAGT KOMMUNIKASJON MED ATS: 
Frekvens Frekvens Frekvens Frekvens Notater 

Avtal på forhånd prosedyre i søkeområdet med ATS 
På vei til søkeområdet 
I søkeområdet 

- Rapporter «OPERATIONS NORMAL» hvert 30 minutt
- Utenfor line of sight- stig/endre posisjon for å rapportere

På vei fra søkeområdet 
Reserveløsninger som bruke av mobil 

PLANLAGT KOMMUNIKASJON MED HRS/LRS/OPPDRAGSGIVER 
Utført Avvik Notater 

Etabler kommunikasjonsplan 
Avtal regelmessige samband mellom de involverte på nødsambandet 
Nødnett på blåtann 
Talegruppe avtalt med politi, LRS eller HRS/oppdragsgiver 
Annet 
Bruke PLB eller tilsvarende om mulig 
Reserveløsninger som bruk av mobil 

Avvik legges inn i OBSREG og nummereres som relevant. Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 2.2.5.3
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Vedlegg 2.2.6 Aksept av andre oppdrag 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 2.2.6 

Aktivitet Består av: 
Mottak av oppdrag som ikke er beskrevet i sikkerhetssystemet 

Fartøysjef mottar oppdrag som ikke er beskrevet Sjekker med flykorpsets leder 
Flykorpsleder sjekker oppdrag Sjekker godkjente bestillere 

Sjekker fartøysjefens kompetanse 
Vedlegg 3.3.1 

Oppdrag aksepteres Gir beskjed til fartøysjef 

Fartøysjef mottar aksept fra flykorpsleder Gir beskjed til oppdragsgiver 
Flykorpsleder sjekker oppdrag Oppdrag aksepteres ikke Gir beskjed til fartøysjef 
Fartøysjef mottar nei fra flykorpsleder Gir beskjed til oppdragsgiver 

Ved tvil 
Fartøysjef mottar oppdrag som ikke er beskrevet Sjekker med flykorpsets leder 
Flykorpsleder sjekker oppdrag Sjekker med leder NLF Flytjenesten Oppdrag aksepteres Gir beskjed til fartøysjef 

Sjekker godkjente bestillere 
Sjekker fartøysjefens kompetanse 
Vedlegg 3.3.1 

Fartøysjef mottar aksept fra flykorpsleder Oppdrags aksepteres Gir beskjed til oppdragsgiver 
Flykorpsleder sjekker oppdrag Sjekker med leder NLF Flytjenesten Oppdrag aksepteres ikke Gir beskjed til fartøysjef 
Fartøysjef mottar nei fra flykorpsleder Gir beskjed til oppdragsgiver 

Ved akseptert oppdrag 
Fartøysjef Motta skriftlig bestilling på oppdrag 

Sende ordrebekreftelse til oppdragsgiver 
Ta kontakt med besetning (om aktuelt) 
Gjennomgå plan og flyging med besetning 
Utføre risikovurdering for flyvningen 

Tilbake til kapittel 2.2.6
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Vedlegg 2.2.7.1 Mal for øvelsesdirektiv – punkter som relevant.

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 2.2.7.1 

Oppgave Betydning/beskrivelse Utført Avvik 
Ansvarlig: Fagledere 

Øvelsens navn Direktivet er et formelt overordnede dokument som gir forankring til ledelsen, mandat for arbeidet med øvelsen, 
budsjettramme, gjennomføringsplan og nøkkelinformasjon om logistikk og administrative forhold.  

Mandat Mandatet for øvelsen, med informasjon om hvem som er ansvarlig og hvem som planlegger og skal gjennomføre øvelsen. 
Øvelsens formål og hensikt Det overordnede formålet med å gjennomføre øvelsen 
Øvingsmål og 
læringspunkter 

Mål for øvelsen. Læringspunktene skal beskrive de konkrete målene som vil bli evaluert etter at øvelsen er gjennomført. 

Scenario Situasjonen som er utgangspunkt for de hendelser det skal øves på. Situasjons- beskrivelsen skal gi tilstrekkelige 
opplysninger om forhold som er relevante for øvelsesdeltagerne.  

Tidsramme og geografisk 
henvisning 

Datoer og om nødvendig hvilken tid på døgnet for situasjonen det skal øves på, og en geografisk angivelse av hvor 
øvingssituasjonen skal utføres. 

Øvelsesform Hvilken øvelsesform som skal benyttes. Hvilken type øvelse som skal gjennomføres gir føringer på hvor omfattende 
beskrivelsen av øvelsen bør være i dette dokumentet 

Tidspunkt og sted Tidspunkt for start og avslutning av øvelsen samt sted (eller steder) for gjennomføring av øvelsen. Det vil si hvor 
øvelsesdeltagere og øvelsesledelse skal oppholde seg mens øvelsen pågår 

Deltagere Hvem som vil delta i øvelsen 
Prosjektgruppe planlegging Liste opp deltagere om aktuelt, samt tidspunkt og arbeidsplan for ferdigstillelse av prosjektet 
Øvelsesledelse Oppgavene til ledelsen under gjennomføring av øvelsen. Hvem som er en del av ledelsen 
Forhåndsvarsling Hvem som skal varsles, når og hvordan 
Kommunikasjon Hvordan dokumenter og meldinger skrives og sendes, samt merkes for å gjøre det klart at det er en øvelse 
HMS Dersom gjennomføring av øvelsen medfører en HMS-vurdering bør vurdering og ansvar beskrives her 
Økonomi Den økonomiske rammene rundt planlegging og øvelsen og hvordan kostnadene skal dekkes 
Logistikk Materiell- og personellressurser som er nødvendige under øvelsen 
Forpleining og transport Behov for mat, drikke og eventuelt transport 
Evaluering - Umiddelbar evaluering i det øvelsen avsluttes (praktisk gjennomføring)

- Praktisk gjennomføring av evaluering basert på øvingsmål og læringspunkter. Tidsplan
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 2.2.7.1



Kapittel 3



Innhold 

Innhold ................................................................................................................................................................... 0 

Kompetanse og opplæring ......................................................................................................................................... 1 

3.1 Generelt ................................................................................................................................................. 1 

3.1.1 Sentralt – NLF Flytjenestens ledelse .............................................................................................. 1 

3.1.2 Flykorpsleder .................................................................................................................................. 1 

3.1.3 Klubb .............................................................................................................................................. 1 

3.2 Training Management System – TMS .................................................................................................... 2 

3.3 Kompetansekrav til operativt personell / trening .................................................................................. 3 

3.3.1 Kvalifikasjonskrav til fartøysjefer ................................................................................................... 3 

3.3.2 Kvalifikasjonskrav til besetning ...................................................................................................... 3 

3.3.3 Krav til opplæring ........................................................................................................................... 3 

3.3.4 Krav til vedlikehold av rettigheter for fartøysjefer ........................................................................ 4 

3.3.4.1 Sertifikatrettigheter ................................................................................................................... 4 

3.3.4.2 Årlig trening i NLF Flytjenesten .................................................................................................. 4 

3.4 Godkjenning og årlig oppdatering.......................................................................................................... 4 

Vedlegg 3.1.1 Kompetansekrav sentralt ............................................................................................................ 5 

Vedlegg 3.1.2 Kompetansekrav lokalt ................................................................................................................ 6 

Vedlegg 3.3.1 Godkjenning av fartøysjef og krav til trening .............................................................................. 7 

Vedlegg 3.3.2 Godkjenning av besetning (navigatør/observatør) og krav til trening........................................ 9 

Vedlegg 3.3.4.2 Årlig trening ............................................................................................................................ 11 



Side 1 

Kompetanse og opplæring 

3.1 Generelt 

Det stilles krav til kompetanse og opplæring for å bli med i NLF Flytjenesten. Det er viktig at personell har fått 
opplæring og har dokumentert kompetanse innenfor de oppgavene de får ansvar for å utføre.  Det stilles både 
krav til teoretisk og operativ kompetanse for å kvalifisere til tjeneste. 

Det er behov for kompetanse på alle tre organisatoriske nivå i NLF Flytjenesten – sentralt, flykorps og 
klubb/flybesetning. Det stilles også krav til en flyklubb før denne kan tas opp i tjenesten. 

3.1.1 Sentralt – NLF Flytjenestens ledelse 

Kompetansekrav er god erfaring med NLF Flytjenestens organisering, oppgavetyper og operasjoner. Det er krav 
til operativ erfaring som for fartøysjef i NLF Flytjenesten. Ved spesielt god erfaring som fartøysjef fra andre typer 
operasjoner, kan det gis dispensasjon. Kompetansekrav/erfaring dokumenteres i NLF Flytjenestens elektroniske 
portal (TMS) og ved tiltredelse i rolle og stilling gjennom intervju/CV.  

Prosess KOMPETANSE SENTRALT finnes i vedlegg 3.1.1 

3.1.2 Flykorpsleder

Kompetansekrav er god erfaring med NLF Flytjenestens organisering, oppgavetyper og operasjoner. Det er krav 
til operativ erfaring som for fartøysjef i NLF Flytjenesten. Dette dokumenteres i NLF Flytjenestens elektroniske 
portal (TMS)  og ved tiltredelse i rolle og stilling gjennom innstilling fra flyklubbens styre og godkjenning av 
sentral ledelse. 

Prosess KOMPETANSE LOKALT finnes i vedlegg 3.1.2 

3.1.3 Klubb 

For at en klubbs flykorps skal kunne godkjennes av NLF Flytjenesten kreves det at klubben 

1. er medlem av NLF
2. har en godkjent vedlikeholdsordning for klubbens fly,
3. har oppnevnt nødvendig fagpersonell som, flytryggingssjef, teknisk leder og eventuelt skolesjef,
4. ha leder for flykorpset som er godkjent av Flytjenestens,
5. har tilstrekkelig antall flygere og annet personell som kan kvalifiseres til å utføre de tjenester flykorpset skal

kunne påta seg.
6. har tilstrekkelig egnet og riktig sertifisert flymateriell som kan og vil bli stilt til disposisjon for flykorpset.
7. påtar seg ansvaret for flykorpsets aktivitet.

Gitt at noen av disse punktene ikke oppfylles kontinuerlig, kan Flytjenesten trekke tilbake en godkjennelse av 
det lokale flykorpset med øyeblikkelig virkning. 

Prosess GODKJENNING av klubber finnes i vedlegg 1.4.3 (se kapittel 1) 
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3.2 Training Management System – TMS 

Flytjenesten har utviklet opplæringsprogram for personell. Dette er beskrevet gjennom ulike kurs med leksjoner 
og øvelser i NLFs treningssystem TMS (training management system) som finnes i NLF Flytjenestens elektroniske 
portal. Her dokumenteres gjennomgått opplæring.  

Utdanningsansvarlig sentralt skal utvikle og vedlikeholde et system for årlig trening, inkludert tema og emner 
som skal tas opp. 

Det er utviklet følgende kurs: 

• Grunnkurs for Flytjenesten
o Generelt kurs om organisering, ansvar og roller osv.

• Nødnettkurs
o I samsvar med krav fra Nødnett, gjennomgått kursprogram dokumenteres i TMS

• Søk- og redningstjeneste
o Organisering og roller

 Herunder fartøysjef, navigatør og observatørbeskrivelse
o Oppdragstyper

 Søk
 SEAO
 Annet

o Operativ gjennomføring
 Planlegging
 Konfigurering av fly
 Teknisk utstyr

o Dokumentasjon
• Skogbrannvakttjeneste

o Organisering og roller
 Herunder fartøysjef, navigatør

o Oppdragstyper
 Overvåkning
 Skarpe oppdrag - bistand (ved brann)
 Annet

o Operativ gjennomføring
 Planlegging
 Konfigurering av fly
 Teknisk utstyr

o Dokumentasjon
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3.3 Kompetansekrav til operativt personell / trening 

3.3.1 Kvalifikasjonskrav til fartøysjefer 

Felles grunnkrav til fartøysjefer i Flytjenesten som skal være oppfylt før et oppdrag starter: 

• Privatflygersertifikat (LAPL/PPL) eller høyere med gyldige rettigheter for aktuell flytype og gyldig
legeattest i samsvar med sertifikat eller høyere.

• Gjennomgått og bestått NLF Flytjenestenes grunnopplæring og fagkurs for det aktuelle oppdraget.
• Tilfredsstille klubbens krav til å være fartøysjef på klubbens fly.
• Minst 200 timer total flygetid de siste ti år, hvorav minst 100 timer som fartøysjef.
• Minst 25 timer navigasjonsflyging.
• Gyldig nattrettighet om flyvningen skal foregå i mørke og/eller om natten.
• Gyldig instrumentrettighet om det skal utføres posisjonerings- eller transportflyvninger under

instrumentforhold (IMC)

Flykorpsleder kan dispensere fra disse timene hva angår total flygetid og fartøysjefstimer på basis av 
kandidatens dokumenterte erfaring. Det skal utføres en risikoanalyse, og dispensasjonen skal dokumenteres og 
arkiveres. Flykorpsleder kan også sette strengere krav enn disse. 

Prosess GODKJENNING AV FARTØYSJEFER og KRAV TIL TRENING finnes i vedlegg 3.3.1 

3.3.2 Kvalifikasjonskrav til besetning 

Personell som skal være besetningsmedlem (navigatør/observatør) i NLF Flytjenesten skal enten ha: 

• eller ha hatt privatflygersertifikat for fly (LAPL/PPL) eller høyere sertifikater, samt dokumentert trening i
de oppgaver som vedkommende skal utføre. Flygerelever kan også godkjennes etter vurdering av leder i
flykorpset

• eller være oppgavespesialist («task specialist») og tilfredsstille krav til denne – samt gjennomgått
relevant briefing av fartøysjef før oppdraget starter.

3.3.3 Krav til opplæring 

Flyger og besetning som skal delta i NLF Flytjenestens operasjoner skal gjennom dokumentert opplæring. 

Den består av følgende: 

• Grunnkurs for NLF Flytjenesten. Dette kan arrangeres som nettundervisning, klasserom, webinar eller
en kombinasjon av disse. Kurset avholdes ved behov.

• Fagkurs som er rettet mot aktuell type tjeneste. Det kan arrangeres som nettundervisning, klasserom,
webinar eller en kombinasjon av disse og skal gjenspeile viktige deler av tjenesten slik at den utføres på
en sikker- og kvalitetsmessig akseptabel måte.

Oppgavespesialist (om aktuelt) skal en gang i året ha fått nødvendig sikkerhetsorientering fra NLF Flytjenesten 
lokalt. Dersom dette ikke er gjennomført skal fartøysjefen før avgang orientere oppgavespesialisten(e) om 
nødutstyr og prosedyrer, samt om hvilke spesielle flyoperative prosedyrer som vil komme til anvendelse under 
flyvningen. 
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Flykorpsleder kan dispensere fra kravene på basis av kandidatens dokumenterte erfaring. Det skal utføres en 
risikoanalyse, og dispensasjonen skal dokumenteres og arkiveres 

Prosess GODKJENNING AV BESETNING og KRAV TIL TRENING finnes i vedlegg 3.3.2 

3.3.4 Krav til vedlikehold av rettigheter for fartøysjefer 

3.3.4.1 Sertifikatrettigheter 

Flytjenestens flygere er selv ansvarlige for å følge de krav som gjelder sertifikat og rettigheter i til ethvert 
gjeldende regelverk, og sørge for at alle relevante rettigheter er gyldige før flyging i NLF Flytjenestens regi. 

3.3.4.2 Årlig trening i NLF Flytjenesten 

Det er krav om at aktive medlemmer i NLF Flytjenesten skal: 

• Delta på oppfriskningskurs i lokalt korps.
• Deltakelse på øvelse, dersom det gjennomføres øvelser innen de siste 12 måneder

Alle flygere i NLF Flytjenesten skal gjennomføre årlig trening. Treningen kan kombineres med annen generell 
øvelses- og treningsflyging i klubben, eksempelvis for å vedlikeholde egne rettigheter. En slik trening skal 
dokumenteres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. Flykorpsleder kan sette strengere krav til årlig trening. 

Prosess ÅRLIG TRENING finnes i vedlegg 3.3.4.2 

3.4 Godkjenning og årlig oppdatering 

Godkjenning av flygere til NLF Flytjenesten gjøres på følgene måte: 

• Korpsleder godkjenner flygere til de enkelte korpsene basert på gitte kriterier og aktuelle lokale behov,
se 3.3.2 og 3.3.3.

• Korpsleder går årlig igjennom personell-listen og oppdatere status på disse
• For søk- og redningstjenesten velger korpsleder ut flygere og besetning til det enkelte oppdrag basert på

vedlegg 3.3.1 og 3.3.2.
• For vurderinger av andre oppdrag skal prosess 2.2.6 tas i bruk
• Korpsleder sørger for at system for godkjenning og årlig oppdatering i NLF Flytjenesten blir innført og

fulgt opp.

Se prosesser i vedlegg 2.2.6 i kapittel 2, 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.4.2 i dette kapittelet, og 1.2.4 i kapittel 1. 
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Vedlegg 3.1.1 Kompetansekrav sentralt 
Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 3.1.1 

Personalia: 
Ledelsesstilling: 
Dato: 
Navn: 
Adresse: 
E-post:
Telefon: 
Godkjenner: 

Krav Ansvarlig Oppfyllelse 
av krav 

God erfaring og kunnskap om NLF Flytjenestens 
- Organisering
- Oppgavetyper
- Operasjoner

Operativ erfaring som fartøysjef i NLF Flytjenesten 
- Skogbrannvakttjeneste
- Søk- og redningstjeneste

Avholdt intervju: 
Dispensasjon på basis av annen dokumentert erfaring 

JA 
NEI 

Annen erfaring: 

Curriculum Vitae (legges ved) 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 3.1.1
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Vedlegg 3.1.2 Kompetansekrav lokalt 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 3.1.2 

Personalia: 
Korps / stilling 
Dato: 
Navn: 
Adresse: 
E-post:
Telefon: 
Godkjenner: 

Krav Ansvarlig Oppfyllelse 
av krav 

God erfaring og kunnskap om NLF Flytjenestens 
- Organisering
- Oppgavetyper
- Operasjoner

Operativ erfaring som fartøysjef i NLF Flytjenesten 
- Skogbrannvakttjeneste
- Søk- og redningstjeneste

Avholdt intervju: 
Annen erfaring: 

Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 3.1.2
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Vedlegg 3.3.1 Godkjenning av fartøysjef og krav til trening

Versjon 1.0. Gyldig fra og med 01.01.2021. Prosessnummer: 3.3.1 / side 1 av 2 

Personalia: 
Flykorps: 
Dato: 
Navn: 
Adresse: 
E-post:
Telefon: 
Navn korpsleder: 

Krav Dato Oppfyllelse 
av krav 

PPL eller høyere med gyldige rettigheter 
Gjennomgått NLF Flytjenestens grunnkurs 
Gjennomgått NLF Flytjenestens fagkurs 

- Skogbrannvakttjeneste
- Søk- og redningstjeneste

Tilfredsstille klubbens krav til fartøysjef 
Tilfredsstille timekravene: 

• 200 timer total flygetid siste 10 år
- Hvorav minst 100 som fartøysjef
• Minst 25 timer navigasjonsflyging totalt
• Gyldig nattrettighet om aktuelt
• Gyldig instrumentrettighet om aktuelt

Dispensasjon på basis av dokumentert erfaring 

JA 
NEI 

Erfaring: 
Kandidaten er førstegangs-kvalifisert til følgende oppdrag: 
Skogbrannvakttjeneste  
Søk- og redningstjeneste 

UTFØRT RISIKOANALYSE (legges ved) 
Korpsleders signatur 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 3.3.1
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Årlig trening/evaluering Ansvarlig Oppfyllelse av 
krav 

År: 
Dato: 
Deltatt på oppfriskningskurs: 
Deltatt på øvelse om aktuelt: 
Antall totale flytimer siste år: 
Antall flytimer i Flytjenestens regi som fartøysjef: 

- Skogbrannvakttjeneste:
- Søk- og redningstjeneste:

Antall flytimer i Flytjenestens regi som observatør/navigatør: 
- Skogbrannvakttjeneste:
- Søk- og redningstjeneste:

Notater: 

Kandidaten er årlig kvalifisert til følgende oppdrag: 
Skogbrannvakttjeneste  
Søk- og redningstjeneste 

Korpsleders signatur: 

Del 2 av skjema kopieres for hvert år. 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Vedlegg 3.3.1 side 2 av 2 



Side 9 

Vedlegg 3.3.2 Godkjenning av besetning (navigatør/observatør) og krav 
til trening 
Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 3.3.2 / side 1 av 2 

Personalia: 
Flykorps: 
Dato: 
Navn: 
Adresse: 
E-post:
Telefon: 
Navn korpsleder: 

Krav Dato Oppfyllelse 
av krav 

Ha eller ha hatt PPL eller høyere, eller være flyelev 

Gjennomgått NLF Flytjenestens grunnkurs 
Gjennomgått NLF Flytjenestens fagkurs 

- Skogbrannvakttjeneste
- Søk- og redningstjeneste

Dispensasjon på basis av dokumentert erfaring 

JA 
NEI 

Erfaring: 
Kandidaten er førstegangs-kvalifisert til følgende oppdrag: 
Skogbrannvakttjeneste  
Søk- og redningstjeneste 

Korpsleders signatur: 

UTFØRT RISIKOANALYSE (legges ved) 

Tilbake til kapittel 3.3.2
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Årlig trening/evaluering Ansvarlig Oppfyllelse 
av krav 

År: 
Dato: 
Deltatt på oppfriskningskurs 
Deltatt på øvelse om aktuelt 
Antall totale timer siste år 
Antall timer i Flytjenestens regi som besetning: 

- Skogbrannvakttjeneste:
- Søk- og redningstjeneste:

Notater: 

Kandidaten er årlig kvalifisert til følgende oppdrag: 
Skogbrannvakttjeneste 
Søk- og redningstjeneste 

Korpsleders signatur: 

Del 2 av skjema kopieres for hvert år. 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Vedlegg 3.3.1 side 2 av 2 
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Vedlegg 3.3.4.2 Årlig trening 

Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosedyrenummer: 3.3.4.2 

Personalia: 
Flykorps: 
Dato: 
Fly (registrering): 
Navn: 
Adresse: 
E-post:
Telefon: 
Sertifikat: 

Krav Ansvarlig Oppfyllelse 
av krav 

Leder 
Planlegging av oppdrag: 

- Innhenting av opplysninger (MET/NOTAM/AIS)
- Planlegging (reiseplan/rute som aktuelt)
- Koordinering med andre aktører

Risikovurdering: 
Samarbeid: 

- Besetning
- Andre aktører

Kommunikasjon: 
- Besetning
- Andre aktører

Utførelse av oppdraget: 
Rapportering: 
Annet (kommentarer): 

Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 3.3.4.2
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Side 1 

Materiell og vedlikehold 

4.1 Krav til godkjenning av luftfartøy

Luftfartøy som brukes i NLF Flytjenestens operasjoner skal være godkjent i samsvar med paragraf 15 i 
statsluftfartsforskriften. Det er korpsleder og flyklubben som er ansvarlig for at det kun brukes luftfartøy som er 
godkjent. Korpsleder er i tillegg ansvarlig for å melde flymateriell inn og ut av tjeneste. 

Prosess GODKJENNING AV LUFTFARTØY OG VEDLIKEHOLD finnes i vedlegg 4.1 

4.2 Krav til vedlikehold av luftfartøy 

Klubben skal sørge for at luftfartøy som brukes i NLF Flytjenesten vedlikeholdes i samsvar med gjeldende 
europeiske krav. 

Prosess GODKJENNING AV LUFTFARTØY OG VEDLIKEHOLD finnes i vedlegg 4.1 

4.3 Krav til konstruksjon og vedlikehold av særlig utstyr 

4.3.1 Teknisk utstyr 

Det lokale flykorpset skal ha rutiner for oppbevaring, kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr som brukes i NLF 
Flytjenesten.  

Som teknisk utstyr og annet som kan innføres til bruk i NLF Flytjenesten regnes 

• Kamera
• Kart
• GPS/iPad
• SAR-kasse
• Repeater
• VHF-radio
• Ekstra batterier og ladere
• Headset og nødvendige overganger og plugger
• Kikkert med stabilisator, eventuelt termisk kikkert
• Øvrig utstyr

Prosess TEKNISK UTSTYR OG NØDUTSTYR finnes i vedlegg 4.3.1 

4.3.2 Nødutstyr 

Det lokale flykorpset skal ha rutiner for oppbevaring, kontroll og vedlikehold av det nødutstyr som brukes i NLF 
Flytjenesten 

Som nødutstyr regnes 

• Redningsvester / flåte



Side 2 

• Redningsdrakt
• PLB
• Øvrig utstyr

Prosess NØDUTSTYR OG NØDUTSTYR finnes i vedlegg 4.3.1 

4.4 Liste over luftfartøy som kan brukes til flyging etter sikkerhetssystemet 

• SEP LAND
• SEP SEA
• MEP LAND
• SET



Side 3 

Vedlegg 4.1 Godkjenning av luftfartøy og vedlikehold. 
Versjon 1.0. Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 4.1 

Informasjon om flykorps og luftfartøy: 
Flykorps: 
Dato: 
Luftfartøytype og registrering: 
Godkjenner: 
Dato / signatur: 

Krav Oppfyllelse av 
krav 

Luftdyktighetsbevis utstedt etter forordning (EU) 748/2012 som 
gjennomført i sertifiseringsforskriften 
Ivaretagelse av luftdyktighet etter forordning (EU) 1321/2014 
som gjennomført i vedlikeholdsforskriften 
Godkjennelse fra Luftfartstilsynet av andre luftfartøy som er 
typesertifisert og har luftdyktighetsbevis etter andre regler som 
ivaretar kravene i ICAO Annex 8 – om aktuelt 

Rutiner for å melde flymateriell inn og ut av tjeneste ddmmåå-ddmmåå Oppfyllelse av 
krav 

Ansvarlig korpsleder: 
Luftfartøytype og registrering: 
Skriftlig melding sendt klubbens styre: 

- Luftfartøyets status
- Tidsperiode i tjeneste
- Tidsperiode ute av tjeneste

Notater: 

Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten. 

Tilbake til kapittel 4.1/4.2



Side 4 

Vedlegg 4.3.1 Oppbevaring, kontroll og vedlikehold av teknisk- og 
nødutstyr 

Versjon 1.0.  
Gyldig fra og med: 01.01.2021. Prosessnummer: 4.3.1 

Informasjon om flykorps og luftfartøy: 
Flykorps: 
Dato: 
Godkjenner: 
Dato / signatur: 

Utstyr Oppbevaring Ladning Oppdatering Oppgradering 

ddmmåå 
TEKNISK UTSTYR (som relevant) 
Kamera 
Kart 
GPS/iPad 
SAR-kasse 
Repeater 
VHF-radio 
Batterier og ladere 
Headset/overganger og plugger 
Øvrig utstyr 
Annet (lokalt) utstyr: 

NØDUTSTYR (som relevant) 
Redningsvester/flåte 
Redningsdrakt 
PLB 
Øvrig utstyr 
Annet (lokalt) utstyr: 

Ved rutiner for oppbevaring, ladning og oppdatering skal produsentens anbefalinger følges. 
Arkiveres i elektronisk portal for NLF Flytjenesten.  

Tilbake til kapittel 4.3.1/4.3.2
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