
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo Haugesund, den 15. mai 2012

Høringsuttalelse: Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks
luftfart

I forbindelse med evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart
har Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementet mottatt vurderinger og anbefalinger fra
Konkurransetilsynet. Sammen med høringsinnspillene vil dette danne grunnlag for departementets
vurderinger og videre behandling av saken.
Konkurransetilsynet har analysert mulige og forventede effekter av bonusprogrammer på flyselskapenes
rutetilbud og prioriteringer hos reisende generelt og forretningsreisende spesielt.
Vi deler i stor grad Konkurransetilsynets vurderinger av hvordan bonusprogrammer påvirker
konkurranseforhold i innenriks luftfart, men støtter  ikke tilsynets forslag til unntak for direkteruter
mellom Oslo og henholdsvis Bergen, Trondheim og Stavanger.
Konkurransetilsynet har ikke vurdert sekundæreffekter av endrede konkurranseforhold. Med
sekundæreffekter tenkes her på virkninger for konkurrerende næringsliv, f.eks. innenfor
reiselivsnæringen, som er helt eller delvis avhengig av rutetilbud og like konkurranseforhold. Vi ser med
bekymring på forslaget som er fremlagt. I hovedsak dreier dette seg om følgende:

1. Det er i dag sterk konkurranse om kurs- og konferansegjester. Det er små marginer, stor
prisfølsomhet og det vil være et meget godt salgsargument for destinasjoner som kan tilby
bonuspoeng å selge dette inn ved konferanser. I mange tilfeller vil muligheten for bonuspoeng
kunne være "tungen på vektskålen" når det gjelder å få landet en konferanse til sin by eller
destinasjon. Dette er en klar bekymring blant våre kurs- og konferansebedrifter.

2. For utviklingen av reiselivet i vår og andre regioner, spiller flyplassen en sentral rolle. I
forretningstrafikken er det mange som vil velge en lufthavn og en reise som gir bonuspoeng.
Dette bekreftes forøvrig av Konkurransetilsynet. Forretningstrafikken er bærende element på alle
innenlandsruter og det vil være konkurransevridende å tilby dette på kun enkelte lufthavner.  Med
færre forretningsreisende vil det bli et dårligere rutetilbud, noe som igjen vil ramme flere
destinasjoner i konkurransen om kurs- og konferansegjester spesielt. Vi stiller spørsmålstegn ved
om det innenfor normal konkurranselovgivning i det hele tatt er tillatt med en slik
konkurransevridning mellom byene/ lufthavnene. Det offentlige vil med en slik
forskjellsbehandling forsterke skjevhetene mellom de store og mellomstore byene i konkurransen
om kurs- og konferansegjester.

3. For Haugesund lufthavn, Karmøy vil en sannsynlig konsekvens være at reisende fra Hardanger,
Sunnhordland og Ryfylke, som normalt ville reise via Haugesund lufthavn, heller benytter Sola og
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Destinasjon Haugesund og Haugalandet anbefaler at det ikkegjennomføres endringer i forskrift om
forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart.

Følgende organisasjoner/ lufthavner/ reiselivsregioner slutter seg til og stiller seg bak vår
høringsuttalelse:

Visit Tromsø
Visit Bodø

-

Destinasjon Ålesund og Sunnmøre
- Visit Kristiansand

-

Sandefjord Lufthavn, Torp
Moss Lufthavn, Rygge

-

Destinasjon Molde og Romsdal

-

Haugesundregionens næringsforening

Vi anmoder samtidig om et snarlig møte med Minister Aasrud for en gjennomgang av konsekvenser av
konkurransetilsynets forslag.

Haugesund, den 15.5.2012

Tore Gautesen
Reiselivsdirektør
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS

Flesland for å opptjene poeng og fordeler. Kapasiteten på disse flyplassene er i dag "sprengt" og
Avinor forventes å måtte foreta betydelige investeringer tidligere enn planlagt for å ta unna den
økende trafikken. Ved å innføre bonuspoeng, vil dette trykket på allerede pressede lufthavner
øke ytterligere.En konsekvens av dette for Haugesund Lufthavn, Karmøy blir færre reisende og
fare for svekket rutetilbud.
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