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HØRINGSUTTALELSE- LOVENDRINGYRKESTRANSPORTLOVEN

Vi viser til den høringsrunden vedrørende forslag til ny lovbestemmelse i Yrkestransportloven.

Regelendringen vil ha relevans i forhold til tjenestekonesjonskontrakter, og skal bl.a. sikre

myndighetene straffemuligheter om slike kontrakter bringes i stand på en ulovlig måte.

For Hedmark Trafikk sin del kan vi ikke se at bestemmelsen har noen praktisk betydning. Hedmark

Trafikk har pr. i dag fire tjenestekonsesjonskontrakter vedrørende rutetransport med buss. Tre av

disse er inngått før EØS-forordningen trådte i kraft, og en av kontraktene er inngått iht.

forordningens art. 5.5. To av kontraktene har produksjonsstørrelser og økonomiske premisser som

uansett gjør at de faller inn under unntaksreglene i artikkel 5.4.

Hedmark Trafikk skal konkurranseutsette all bussproduksjon iht. Lov om offentlige anskaffelser etter

en plan som er lagt flere år tilbake i tid. Tre av de tidligere nevnte kontrakter avvikles i sin helhet fra

30.6.2015. Vi er i konkurranseprosess for å avvikle den siste kontrakten med virkning fra 30.6.2016.

Det er for øvrig vår oppfatning at dette er i samsvar med allmenn utvikling på dette området. Alle

administrasjonsselskaper og fylker har stort fokus på å markedstilpasse seg bl.a. i henhold til

lovpålagte krav om konkurranseutsetting.

Slik vi oppfatter den foreslåtte bestemmelsen, så vil den ha liten praktisk relevans. For det førte er

det i bestemmelsen inntatt en rekke unntaksbestemmelser før straffereaksjoner får anvendelser,

bl.a. ved at det ikke skal sanksjoneres mot eldre kontrakter. Dernest er det en rekke

tjenestekonsesjonskontrakter som fortsatt vil være fult ut lovlige iht. EØS-forordningen. Til slutt så

observerer vi at både oppdragsgivere og operatører i stadig sterkere grad ønsker å gå vekk fra

tjenestekonsesjonskontrakter som avtaleinstrument.
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Vi ser ingen nytteverdi i at lovverket skal fange opp eventuelle ulovligheter som har liten risiko for å
inntreffe, og som heller ikke har nevneverdig samfunnsøkonomisk betydning. For øvrig er vi kjent

med at Kollektivtrafikkforeningen har avgitt en omfattende høringsuttalelse, og vi støtter oss fult ut
bak denne.
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