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Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. 
april 2020 

Samferdselsdepartementet har igangsatt arbeidet med en ny konkurranse om regionale 

ruteflyginger i Sør-Norge med kontraktsoppstart 1. april 2020. Departementet inviterer 

herved til høring om den planlagte konkurransen.  

 

Samferdselsdepartementet gir tilskudd til regionale flyruter på en rekke 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 konkurranse1.  

 

Ifølge regelverket skal dette kunne begrunnes med at ruten betjener en randsone eller en 

utviklingsregion, at det er en svakt trafikkert rute til en regional lufthavn og at ruten er vital for 

den økonomiske utviklingen i regionen der lufthavnen ligger. 

 

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.  

 

 

 

                                                
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. 
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Side 2 
 

Høringen 

Samferdselsdepartementet inviterer fylkeskommunene til å levere innspill til utformingen av 

det nye konkurransegrunnlaget. Hovedmålet med høringsrunden er å åpne for at 

fylkeskommunenes vurderinger og prioriteringer blir en del av beslutningsgrunnlaget i 

departementets arbeid med utforming av nye FOT-kriterier som skal gjelde fra 1. april 2020. 

 

Samferdselsdepartementet ber i tillegg fylkeskommunene om å innhente synspunkter og 

vurderinger fra berørte instanser som  

 

 kommuner i flyplassenes nedslagsfelt 

 regionale helseforetak, Posten Norge AS og andre berørte i næringslivet og i 

organisasjoner 

 

Dersom fylkeskommunene ønsker å legge frem forslag til endringer i rutetilbudet skal det 

begrunnes i henhold til regelverkets krav om dette2. 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 i Sør-Norge 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Møreforsking Molde AS, i samarbeid med 

Transportøkonomisk institutt, utredet det planlagte flyrutekjøpet i Sør-Norge. Rapporten 

følger vedlagt og er også tilgjengelig på departementets nettsider. 

 

Rapporten vil, sammen med høringsuttalelsene, være viktige innspill til innholdet i 

konkurransegrunnlaget. 

 

Samferdselsdepartementet inviterer fylkeskommunene til å kommentere den endelige 

rapporten og konsulentens forslag. 

 

Regionreformen 

Stortinget vedtok våren 2017 å overføre ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter til 

regionalt nivå som en del av regionreformen, jf. Prop. 84 S (2016-2017) og Innst. 385 S 

(2016–2017).  

 

Midler vil bli overført til rammetilskuddet etter hvert som kontraktene mellom 

Samferdselsdepartementet og flyselskapene går ut. Flere kontrakter vil utløpe etter 

etableringen av de folkevalgte regionene 1. januar 2020. Dersom fylkeskommunene ønsker 

det, kan det være aktuelt at regionene overtar avtaleansvaret for de gjeldende kontraktene. 

Samferdselsdepartementet vil åpne for dette i kontrakter departementet inngår før 

                                                
2 Jf. artikkel 16 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler 
for drift av lufttrafikk i Fellesskapet, 
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fylkeskommunene overtar oppgaven. Dette vil derfor også gjelde for nye kontrakter om 

regionale ruteflyginger i Sør-Norge der neste avtaleperiode starter 1. april 2020.  

 

Kjøpet av innenlandske flyruter vil ikke bli en lovpålagt oppgave. Når overføringen av midler 

er gjennomført, vil det være opp til fylkeskommunene om de ønsker å prioritere kjøp av 

innenlandske flyruter.  

 

Dersom fylkeskommunene har innspill til prosessen med overføring av kjøp av innenlandske 

flyruter til regionalt nivå sett opp mot den kommende konkurransen om flyruter i Sør-Norge, 

samt til selve oppgaveføringen, bør dette inngå som en del av høringssvaret.  

 

Høringsmøte 

Hvis fylkeskommunene ønsker det, kan de ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å 

avtale et høringsmøte før høringsfristen. Samferdselsdepartementet vil stille på administrativt 

nivå. Hensikten med møtet er gjensidig informasjonsutveksling. Kommunal- og 

moderniseringsdepartement vil bli invitert til å delta på et ev. høringsmøte, jf. foreslått 

agendapunkt 3.   

 

Agenda for møtet kan for eksempel se slik ut: 

 

1. Departementet orienterer om utviklingen på FOT-rutene  

2. Prosess frem mot 1. april 2020 

3. Regionreformen 

4. Drøfting av FOT fra 1. april 2020 

5. Eventuelt  

 

Kontaktinformasjon 

Dersom fylkeskommunene har behov for mer informasjon eller ønsker å avtale et møte, kan 

de kontakte Samferdselsdepartementet ved Astrid Kirkebø Elde, astrid-

kirkebo.elde@sd.dep.no, tlf. 22 24 82 64.   

 

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 28. mai 

2018. 

 

 

 

 

 

mailto:astrid-kirkebo.elde@sd.dep.no
mailto:astrid-kirkebo.elde@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud&ownerid=791
https://www.regjeringen.no/no/dokument/andre/id438824/?documenttype=dokumenter/anbud&ownerid=791
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Adresseliste 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 

Trøndelag 

fylkeskommune 

 


