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Høring – rapport om overføring av ansvar for kjøp av innenlandske flyruter til nye 

folkevalgte regioner   

I Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur, oppgaver som ble lagt 

fram 5. juni 2016, redegjorde Samferdselsdepartementet for mulige fordeler og ulemper ved å 

flytte ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til regionalt nivå. Departementet vurderte 

samlet sett at de potensielle fordelene ved å overføre ansvaret for kjøp av lokale flyruter trolig 

overstiger ulempene.   

 

I vurderingen la departementet vekt på behovet for å se det regionale transporttilbudet i 

sammenheng, samt at potensialet for å gjøre hensiktsmessige avveininger mellom ulike 

transporttiltak er størst hvis flyrutekjøpet legges til regionalt nivå. Dersom både 

lufthavnfinansiering og flyrutekjøp ligger hos sentrale myndigheter, vil det kunne gi regionale 

myndigheter svake insentiver til kostnadskontroll og prioriteringer. Med bakgrunn i disse 

forholdene opplyste Samferdselsdepartementet om at departementet vil utrede om ordningen 

med kjøp av innenlandske flyruter kan overføres til de nye folkevalgte regionene. Stortinget 

sluttet seg til dette i Innst. 377 S (2015-2016).  

 

Oslo Economics har nå på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet en mulig overføring 

av ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til de nye folkevalgte regionene. I rapporten 

gjennomgår og drøfter utreder nærmere fordeler og ulemper med å flytte kjøpsansvaret til 

regionalt nivå. Utredningen vil utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget for arbeidet med en 

proposisjon som regjeringen tar sikte på å legge fram for Stortinget våren 2017. Proposisjonen 

vil inneholde forslag til ny regional struktur, samt et forslag til nye regioners oppgaver og 

ansvar. 

 

Samferdselsdepartementet ønsker i den forbindelse å invitere instanser som i dag er berørt av 



Side 2 

 

ordningen med statlig kjøp av innenlandske flyruter, til å komme med sine kommentarer og 

merknader til rapporten fra Oslo Economics. Høringsinstansene inviteres også til påpeke 

andre forhold som kan være relevante for departementets videre vurderinger. 

 

Av hensyn til den videre tidsprosessen i arbeidet med regionreformen, ber 

Samferdselsdepartementet om at høringssvar er departementet i hende senest 17. oktober 

2016. 

 

Med hilsen  

 

 

Øyvind Ek (e.f.)  

avdelingsdirektør 
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Adresseliste 

Avinor AS    

Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN    

Danish Air Transport    

FlyViking AS    

Forbrukerrådet    

Hovedorganisasjonen Virke    

Konkurransetilsynet    

Landsorganisasjonen i Norge    

Luftfartstilsynet    

Lufttransport AS    

NHO Luftfart    

NHO Reiseliv    

Norsk Flygerforbund    

Norwegian Air Shuttle ASA    

Parat Luftfart    

Posten Norge AS    

Scandinavian Airlines Norge AS    

Widerøe's Flyveselskap AS - Bodø    
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