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Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger på helikopterruten 
Værøy–Bodø fra 1. august 2024 
Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale 
ruteflyginger på helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024. Departementet inviterer 
herved til høring om den planlagte konkurransen.  
 
Samferdselsdepartementet har anledning til å gi tilskudd til regionale flyruter på strekninger i 
Norge, der markedet alene ikke sikrer tilfredsstillende transportstandard. Tilskuddet gis i form 
av at Samferdselsdepartementet tar ruten ut av det frie markedet, pålegger forpliktelser til 
offentlig tjenesteytelse (FOT) og kjøper flyrutetjenester etter gjennomført konkurranse.1 
Begrunnelsen for et FOT-rutekjøp er at ruten betjener en randsone eller en utviklingsregion, 
eller at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn, dersom ruten er vital for den 
økonomiske utviklingen i regionen som lufthavnen betjener.2 
 
Forpliktelsen til å yte offentlige tjenester på ruteflygninger skal bare gjelde i den utstrekning 
det er nødvendig for at det på ruten gis et minstetilbud av ruteflygninger som tilfredsstiller 
fastsatte krav til kontinuitet, regelmessighet, prisfastsettelse og minstekapasitet, som 
flyselskapene ellers ikke ville påtatt seg om de bare skulle tatt hensyn til egne kommersielle 
interesser.3  
 
 
 
  

 
1 Jf. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for drift av 
lufttrafikk i Fellesskapet, som er implementert i norsk rett gjennom forskrift av 12. august 2011 nr. 833 om 
lufttransporttjenester i EØS. 
2 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 nr. 1.  
3 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 nr. 1.  
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Side 2 
 

Høringen 
Samferdselsdepartementet inviterer Nordland fylkeskommune til å levere innspill til 
utformingen av den nye konkurransen. Hovedmålet med høringsrunden er å innhente 
informasjon og åpne for at fylkeskommunens vurderinger og prioriteringer blir en del av 
beslutningsgrunnlaget for konkurransen. 
 
Samferdselsdepartementet ber i tillegg fylkeskommunen om å innhente synspunkter og 
vurderinger fra berørte instanser som  
 

• Værøy kommune 
• regionale helseforetak, Posten Norge AS og andre berørte i næringslivet og i 

organisasjoner 
 
Dersom Nordland fylkeskommune ønsker å legge frem forslag til endringer i rutetilbudet skal 
det begrunnes i henhold til regelverkets krav om dette.4 Begrunnelsen skal dokumentere 
behovet for forpliktelsen til å yte offentlige tjenester, en analyse av regionens økonomi og 
forholdsmessigheten mellom de ønskede forpliktelsene og målene for den økonomiske 
utviklingen. Det bør også legges ved en analyse av ev. eksisterende lufttransport og andre 
transportalternativer.  
 
Utredning av statens flyrutekjøp  
Samferdselsdepartementet planlegger, som ved de siste større flyruteanskaffelsene, å 
innhente en ekstern transportfaglig utredning for flyrutene omfattet av ordningen med statlig 
kjøp der gjeldende kontrakter utløper 31. mars 2024. Utredningsoppdraget omfatter også 
rutetilbudet for helikopterruten Værøy–Bodø der gjeldende kontrakt utløper 31. juli 2024. 
Fylkeskommunene har tidligere fått anledning til å komme med innspill til 
utredningsoppdraget, jf. vårt brev av 6. oktober 2021. 
 
Grunnet arbeid med koronarelaterte tiltak og konkurransen om ruteflygninger i Nord-Norge 
fra 1. april 2022, har arbeidet med utredningsoppdraget blitt noe forsinket. Etter spørsmål fra 
potensielle tilbydere etter utlysning av utredningsoppdraget, ble fristen for ferdigstilling 
ytterligere utsatt. Frist for ferdigstilling er nå satt til 31. oktober 2022. Denne utsettelsen gjør 
at departementet ikke lenger anser det som hensiktsmessig å avvente høringen for 
helikopterruten Værøy–Bodø til utredningen er gjennomført. Vi legger i stedet opp til å sende 
den ferdigstilte utredningen på en kort høringsrunde senere. 
 
Høringsmøte 
Hvis Nordland fylkeskommune ønsker det, kan de ta kontakt for å avtale et høringsmøte i 
Samferdselsdepartementet før høringsfristen. Samferdselsdepartementet vil stille på 
administrativt nivå.  
 

 
4 Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 artikkel 16 



 

 

Side 3 
 

Kontaktinformasjon 
Dersom fylkeskommunen har behov for mer informasjon eller ønsker å avtale et møte, kan 
de kontakte Samferdselsdepartementet ved Jens Nesbø, jens.nesbo@sd.dep.no,  
tlf. 22 24 81 95   
 
Tidligere konkurranseutlysninger er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider. 
 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud
&ownerid=791 
 
Høringsfrist 
Samferdselsdepartementet ber om at høringssvar er departementet i hende senest 19. 
august 2022.  
 
Vi minner om at fristen for høringen for flyrutene omfattet av ordningen med statlig i Sør-
Norge og Nord-Norge er 27. juni 2022. Dersom Nordland fylkeskommune anser det som 
hensiktsmessig, kan fylkeskommunen inkludere sitt høringssvar for Værøy-ruten sammen 
med tilbakemeldingen om de øvrige flyrutene. Vi åpner også for at Værøy-ruten kan drøftes i 
et ev. høringsmøte om disse flyrutene.  
 
Høringssaken er tilgjengelig på nettsiden regjeringen.no/id2911266. Vi ber om at 
høringsuttalelsen blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 
høringsuttalelser (under "Send inn høringssvar" på denne siden). Ved spesielle behov for 
innsending på annen måte, kan høringssvar sendes til Samferdselsdepartementet per e-post 
til: postmottak@sd.dep.no. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir 
publisert sammen med andre høringsuttalelser. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Monica Elisabeth Auberg (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Andreas Neumann 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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