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Høring av transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i Sør-
Norge og Nord-Norge fra 2024 

Samferdselsdepartementet viser til de tidligere gjennomførte høringene for neste 
konkurranse om flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT1-rutene, i 
Sør-Norge og Nord-Norge med avtaleoppstart 1. april 2024, samt for helikopterruten Værøy–
Bodø fra 1. august 2024. Høringsbrev og høringsinnspill er tilgjengelig på departementets 
nettsider2. 
 
I våre høringsbrev av 17. mars 2022 til de berørte fylkeskommunene, og 2. mai 2022 til 
Nordland fylkeskommune (Værøy), viste departementet til en planlagt ekstern transportfaglig 
utredning. Utlysningen av utredningsoppdraget var av ulike grunner forsinket, og vi la derfor 
opp til en todelt høring, med en kort høringsrunde for den nevnte utredningen i tillegg til en 
lengre høring våren/sommeren 2022. 
 
Den transportfaglige utredningen, utarbeidet av Oslo Economics med bistand fra Norconsult 
og Nord universitet, er nå ferdigstilt og følger vedlagt dette brevet. Fylkeskommunene 
inviteres herved til å komme med innspill og merknader til innhold og anbefalinger i 
utredningen. Samferdselsdepartementet understreker at vurderingene i rapporten må 
tilskrives Oslo Economics m.fl. Utredningen vil sammen med høringene gjennomført 
våren/sommeren 2022 utgjøre grunnlaget for utformingen av det endelige kjøpsopplegget. 
Dette inkluderer også innspill og merknader til den vedlagte rapporten, samt departementets 
egne vurderinger.  

                                                
1 Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse  
2 Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger på helikopterruten Værøy–Bodø fra 1. august 2024 - 
regjeringen.no  
Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1. april 2024 - regjeringen.no 
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-konkurranse-om-regionale-ruteflyginger-pa-helikopterruten-varoybodo-fra-1.-august-2024/id2911266/?expand=horingsinstanser
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-konkurranse-om-regionale-ruteflyginger-pa-helikopterruten-varoybodo-fra-1.-august-2024/id2911266/?expand=horingsinstanser
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-ny-konkurranse-om-regionale-ruteflyginger-i-sor-norge-og-nord-norge-fra-1.-april-2024/id2904479/


 

 

Side 2 
 

Samferdselsdepartementet ber om at eventuelle innspill og merknader til utredningen er oss i 
hende senest 22. desember 2022. Dette er en relativt kort frist som må ses i lys av at 
fylkeskommunene og andre relevante høringsinstanser allerede har fått anledning til å gi 
innspill til kjøpsopplegget i høringen våren/sommeren 2022. 
 
Dersom høringsinstansene har behov for mer informasjon, kan de kontakte 
Samferdselsdepartementet ved Jens Nesbø, jens.nesbo@sd.dep.no, tlf. 22 24 81 95.    
 
Med hilsen 
 
 
Randi Hovde (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Andreas Neumann 
seniorrådgiver 
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Adresseliste 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trøndelag fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
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