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Høring - Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1. 
april 2020 
 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev fra Samferdselsdepartementet vedr. 
ovennevnte høring. 
 
Da saken om overføring av ansvar og midler for kjøp av innenlandske flyruter til nye 
folkevalgte regioner var til høring i oktober 2016, var LOs holdning at dette var en oppgave 
som ikke egnet seg til å overføre da det ikke skulle stilles krav til bruk av midlene. Dette er 
midler som er hentet gjennom luftfartsavgifter og norsk luftfart kan ikke ta ansvar for andre 
formål som ikke vedkommer luftfarten. 
 
Et annet forhold som LO trakk fram den gang og som er like gjeldende i dag, er eventuelle 
interessemotsetninger mellom regionene og som kan få konsekvenser for kjøp av 
innenlandske flyruter.  
 
Når det gjelder denne høringen spesielt, ønsker LO i tillegg til ovennevnte forhold å sette 
fokus på også andre deler av det som ligger i høringen: 
 
1. LO mener gjeldene forskrift legger det fulle og hele ansvar på 
Samferdselsdepartementet for gjennomføringen av å fastsette forpliktelser til FOT-ruter: 
§ 10. Myndighet til å fastsette forpliktelse til offentlig tjenesteytelse: 
Samferdselsdepartementet har alene myndighet til å fastsette forpliktelse til offentlig 
tjenesteytelse for ruter i, til eller fra Norge i overensstemmelse med lufttransportforordningen 
artikkel 16. 
(Samferdselsdepartementet, 2018) 
 
LO mener dette ansvaret ikke kan delegeres til regionene og det må stilles klare og entydige 
krav, som er fastsatt av departementet. Tilsynet av drift osv. er delegert Luftfartstilsynet, men 
LO vil henvise til punkt 1.5 under når vi uttrykker en bekymring for pulverisering av 
ansvarsforhold og eventuelle begrensninger i reelt tilsyn. 
 
1.1.  Utfordringer med regionsreformen, næringslivet og Møreforsknings resultater 
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Regionreformen øremerker ikke midler og ilegger regionene/fylkene ansvaret for å vurdere 
behov og tildele eventuelle midler til FOT-ruter. Dette vil ved manglende koordinasjon 
mellom regioner/fylker føre til et mer differensiert tilbud mellom områder da behovet 
vurderes ulikt. LO mener dette i realiteten vil føre til konkurransefordeler for næringslivet i 
regioner der man opprettholder et godt tilbud, samt økte kostnader i form av økt tidsbruk for 
næringsdrivende der man vurdere behovet lavere enn i dag. Tidstapet øker ytterligere ved 
manglende nettverksdrift, mer om dette senere. Hva dette vil føre til av tap av arbeidsplasser 
på grunn av re-lokalisasjon ønsker ikke LO å ta stilling til, men ser problemer for 
næringslivets konkurransevilkår ved en differensiering av tilbudet som regionsreformen 
legger opp til om det ikke stilles klare krav til koordinering og helhetlige innkjøp. 
Usikkerheten med relativt korte anbudsrunder, 4 år, skaper også usikkerhet rundt 
lønnsomheten av fremtidige investeringer hos de næringsdrivende i områdene. 
 
LO mener flytilbudet er en del av infrastrukturen for næringslivet i de aktuelle regionene. 
Møreforskning peker også på at en stor del av de reisende er forretningsreisende (opptil 80%) 
(Bråthen, et al., 2018). Ved å redusere tilbudet er det liten tvil om at næringslivets 
infrastruktur vil føre til endringer i lokalisasjon av næringsbedrifter. Møreforskning ser ikke 
for seg at det er plass til to aktører og dermed økt konkurranse på de aktuelle rutene, det vil si 
at man er avhengig av en aktør (Bråthen, et al., 2018). Ved å spre et marginalt 
inntektsgrunnlag på flere aktører vil rutenettet bli svært sårbart, se for øvrig nettverksdrift 
avsnittet over. 
 
Ringvirkningene ved et redusert tilbud ved flyplassene for bakkeansatte, underleverandører 
som catering, drivstoff, brann og redning er ikke vurdert, men det vil sannsynligvis føre til 
høyere enhetskostnader og/eller flere deltidsstillinger da færre ruter vil måtte dekke 
kostnadene for flyplassene og/ eller kreve større overføringer fra de flyplassene som går godt. 
Det vil i hovedsak si Oslo Lufthavn. Arbeidsplassene ved de små flyplassene vil dermed 
kunne fremstå som mindre attraktive og usikre, noe som vil føre til kompetanseflukt fra 
dagens veldrevne flyplasser. 
 
LO mener, som rapporten fra Møreforskning, det er få, om noen, som tjener på 
regionsreformen, ikke de reisende, ikke næringslivet og ikke de som er direkte eller indirekte 
involvert i flyplassdriften, og understreker derfor at en overordnet koordinering må være et 
minimumskrav for tildeling av FOT-ruter. 
 
1.2.  Næringslivet og nettverksfordeler/ulemper: 
For flyselskapene er utnyttelse av fly og besetninger viktige parametere for å holde kostnader 
nede. Ved å fly et nettverk av mange ruter utnytter man fly og besetninger bedre enn om man 
har en rute som flys «point to point». Videre vil for eksempel et teknisk problem sette 100 % 
av rutens fly på bakken hos en operatør som kun flyr en rute. En nettverkstilbyder derimot, 
som opererer 5-10 fly vil få mellom 10 og 20 % forstyrrelser i rutenettet, og de kan enkelt 
omdirigere ressurser. Dette gjelder ikke bare fly, men også besetninger. LO mener at en 
nettverkstilbyder vil kunne tilby vesentlig høyere regularitet enn det en liten tilbyder vil kunne 
klare. Ved redusert regularitet vil usikkerhet og økt tidsbruk, kansellerte møter osv. føre til 
økte kostnader for næringslivet i de aktuelle områdene. For tilbyderne vil redusert regularitet 
føre til økte kostnader og redusert evne til å opprettholde tilbudet i hele perioden, med andre 
ord en negativ spiral for næringslivet og tilbydere. 
 
Widerøe er i dag nettverkstilbyder i Sør- og Nord-Norge og er i samarbeid med de to største 
infrastrukturbærerne i norsk luftfart; -SAS og Norwegian. Dette nettverket er balansert og et 
gunstig bidrag til næringslivets effektivitet og kostnadsbilde, spesielt med tanke på små 
bedrifter i distrikts-Norge. Et slikt nettverk vil miste sin tyngde om det blir mange små 
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aktører, som på papiret tilbyr lavere billettpriser, da grunnlaget også for andre ruter vil lide. 
LO mener at FOT-ruter bør sees på som infrastruktur og en helhetsvurdering må ligge til 
grunn for valg av tilbyder. LO vil påpeke at reformen sannsynligvis vil gi økte kostnader for 
bedrifter i utkant-Norge og dermed redusere deres konkurransefortrinn. Ved å sette krav til en 
helhetsvurdering kan man muligens redusere tapet bedriftene blir påført. 
 
Møreforskning Molde AS peker også på effektiviteten i et nettverk: 
«Det er liten tvil om at det er samdriftsfordeler mellom flere nærliggende ruteområder, som 
vil kunne gi lavere kjøpspris for FOT. Samtidig vil store kombinasjoner favorisere store 
aktører som kjenner området godt, og i praksis begrense konkurransen.» 
(Bråthen, et al., 2018, s. 77) 
At dette vil favorisere store aktører og gi en lavere pris anser LO som en fordel for 
næringslivet, samtidig vil en aktør «som kjenner området godt» også ha fordeler 
flyoperasjonelt. Spesielt med tanke på at piloter i de større selskapene har lenger fartstid før 
man får ansvar som befalhaver om bord (Ghent University, 2018). 
 
1.3.  Krav til operatører, flygere, trening og utstyr: 
Flere undersøkelser viser at sikkerhetskulturen er forskjellig i ulike segment av luftfarten. 
Generelt har de små selskapene og lavprisselskapene lavere score når det kommer til 
sikkerhetskultur, «safety support», «just culture» og rapporteringsvillighet og dermed mindre 
mulighet for læring enn de større «legacy carriers». Undersøkelsene viser også at de 
førstnevnte selskapene utnytter atypiske ansettelser i større grad, samt at disse selskapene er 
inngangsporten til pilotyrket og dermed har generelt lavere erfaringsnivå. (Ghent University, 
2018) (London School of Economics, 2018). 
 
Widerøe som opererer aktuelle FOT-ruter i dag krever spesiell opplæring og det tar per dags 
dato ca 10 år for å få en befalhaverstilling i Widerøe. Dette er piloter med svært stor 
lokalkunnskap og lang erfaring med spesielle forhold som fall-vinder etc. Denne kunnskapen 
er erfaringsbasert og kan kun læres av erfarne kollegaer og under praktisk veiledning, 
lokalkunnskap bygges over tid. Luftambulansen har i dag samme erfaringsnivå og system 
som Widerøe, selv om dette nå muligens utfordres av ny operatør fra 2019. 
Mye tyder på at man ser en gryende pilotmangel i Europa. En pilotmangel vil gjøre at 
regionale/små operatører vil ha stor gjennomtrekk av piloter. Erfaring fra spesielt USA, viser 
at piloter strekker seg svært langt for å komme «videre» i karrieren, det vil si å få en jobb hos 
de store operatørene. Med andre ord vil en pilotmangel i Europa og Norge føre til større 
gjennomtrekk av piloter hos små aktører: Det vil åpenbart gå utover erfaringsnivået hos disse. 
LO mener kombinasjonen av lavt erfaringsnivå og spesielle og svært krevende forhold, vil 
sette flysikkerheten tilbake ved valg av små aktører til å betjene FOT-rutene. Det er 
sannsynlig at det er viktigere enn noen gang å sette krav til erfaring hos 
besetningsmedlemmene som skal operere disse rutene. Korte rullebaner, krevende 
meteorologiske og topografiske forhold samt utfordrende operasjonelle forhold som skiller 
seg fra standard er hva en pilot på FOT-rutene vil møte i sin arbeidshverdag. Disse 
utfordringene kontres ved å ha god lokalkunnskap, skreddersydde treningsopplegg og erfarne 
piloter og operatører. 
 
LO mener at operatører som aktiv bruker «Just Culture» til å lære av hverandres feil og 
utvikle sikkerhetsorganisasjonen (Hollnagel, 2014) (Dekker, 2012) for å hindre nye hendelser, 
istedenfor å legge skyld på den enkelte og dermed skape en fryktkultur, er vesentlig for en 
sikker drift ved de aktuelle flyplasser. 
 
LO mener det er uomtvistelig bevist at små operatører og/eller lavprisselskapene utnytter 
mindre erfarne og har en mindre læringsvillig sikkerhetsorganisasjon (London School of 
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Economics, 2018) (Ghent University, 2018). Ser man dette i sammenheng med avsnitt 1.5 er 
det grunn til å advare mot mangel på, eller utvanning av, krav til operatører/tilbydere. LO 
mener det derfor må utvises svært godt skjønn ved valg av tilbyder og de krav man setter til 
en tilbyder. Videre ser man med bekymring på om en ikke-sentralisert oppdragsgiver vil fullt 
ut kunne ha forståelse for de spesielle kravene operasjonene og den delikate balansen 
sikkerhetsorganisasjoner er avhengige av for sikker drift over tid. 
 
1.4.  Utfordringer i drift, særskilt aktsomhet:  
Værforholdene i Norge er uten tvil noen av de mest utfordrende forhold for flygere å operere 
under, spesielt vintermånedene byr på store operasjonelle utfordringer.  
● Kraftig vind. 
● Topografi.  
● Kombinasjonen av de nevnte kan gi vindskjær/virvelvinder og turbulens som kan 

overgå flyets ytelse.  
●  Snø og temperaturvariasjoner som er forbundet med kystklima vil føre til baneforhold 

som er usikre med tanke på bremseeffekt. Snø og vind vil dessuten være utfordrende i 
forhold til sikt og illusjoner på grunn av menneskelige begrensninger.  

●  Korte banelengder er i seg en utfordring.  
●  Med mye mer.  
 
Faktorene er selvfølgelig ivaretatt i regelverket gjennom minimumskrav satt av 
operatører og myndigheter, men man må forstå at selv om man 
tilfredsstiller minimumskravene/parameterne vil operasjoner nær 
minimumsmarginene føre til svært marginale operasjoner med tanke på feil, 
enten hos besetninger eller av teknisk karakter, og det er ingen tvil om at  
risikoen øker når marginene er ved et minimum store deler av året. For eksempel 
ville en banelengde på 1500 meter økt marginene med 500 meter i forhold til  
kortbanedefinisjonen, under ellers samme forhold og utstyr. Kombinasjonen av  
slike forhold og lavt erfaringsnivå vil kunne sette flysikkerheten i fare ved de  
aktuelle flyplassene. LO mener at oppdragsgiver må forstå sitt ansvar når de  
velger tilbyder for å operere nær minimumskravene og at pris alene ikke kan  
ligge til grunn for valget.  
 
AVINOR etablerer nye og utvikler eldre prosedyrer for innflygning ved hjelp av  
RNAV ved alle de aktuelle flyplassene. Det siste året har vi i Norge opplevd  
jamming av GPS signaler, som RNAV er avhengig av. Det samme har skjedd  
andre steder i verden. Partiet Høyre har nedsatt et utvalg for å se på om  
nyttekjøretøy skal pålegges GPS sporing, for å se om man overholder  
hvilebestemmelser etc. LO ser med bekymring på at dette vil medføre økt bruk  
av jammeutstyr i disse kjøretøyene, og det er grunn til å tro at dette vil gjøre  
RNAV innflygninger mer risikofylte. Federal Communication Commision  
(FCC) har for eksempel idømt en sjåfør en større bot for å jamme GPS signalene  
ved havner og Newark flyplassen utenfor New York (FCC,2018). FCC uttrykker  
også bekymring for dette og påpeker at det er strengt forbudt å benytte GPS  
jammere. LO mener norsk luftfart gjør seg mer sårbar ved ikke å  
utvikle bakkebaserte innflygningshjelpemidler parallelt med RNAV/GPS baserte  
prosedyrer og ber om aktsomhet i iveren etter å spare kostnader, særlig  
topografiske forhold tilsier særlig aktsomhet. 
 
1.5.  Luftfartstilsynets myndighet og utenlandske operatører: 
Flere norske og utenlandske organisasjoner (ECA, EASA og IFALPA) ser med bekymring på 
uklarheter og/eller mangel på muligheter for effektivt tilsyn når operatører benytter seg av 
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dry-, wet-lease, stråselskaper, operative tillatelser fra andre land og besetninger fra 
tredjepartslands gjerne på atypiske ansettelseskontrakter osv. En hendelse på norsk jord 
illustrerer dette godt og LO mener det neppe kan sies sterkere enn det Statens 
Havarikommisjon for Transport (SHT) sier det i sitt brev til Samferdselsdepartementet: 
«Havarikommisjonen har innhentet dokumentene vedrørende søknader og godkjennelser av 
inn- og utleie av LN-NII, fra det ble levert fra Boeing fabrikken i 2014 og frem til hendelsen i 
november 2016. Dokumentene er omfattende og mange organisasjoner har vært involvert. 
Innleie av luftfartøyer for å dekke opp variable behov for kapasitet synes å øke i omfang. 
Dette gjelder både dry- og wet-leaseavtaler. Det innebærer at tilsyn med sikkerheten fordeles 
på flere luftfartsmyndigheter i ulike land. Etter Havarikommisjonens syn innebærer dette økt 
behov for informasjonsflyt, harmonisering av tilsynspraksis og samordning myndighetene 
imellom, dersom den enkelte luftfartsmyndighet skal kunne være i stand til å overvåke 
flysikkerhetsutviklingen i sitt eget land på en tilfredsstillende måte. SHT anser at det kan være 
formålstjenlig om Samferdselsdepartementet sammen med Luftfartstilsynet vurderer om den 
nasjonale forvaltningen på området er tilfredsstillende. Det kan stilles spørsmål om 
utenlandske operatører og tilsynsmyndigheter har tilstrekkelige kunnskaper til operasjoner i 
norsk klima og norske flyplasser. Havarikommisjonen er av den oppfatning at dette setter 
store krav til operatørene med hensyn til å forsikre seg om at selskapene man leier inn 
kapasitet fra, tilfredsstiller de standarder som selskapene selv setter. Viktige elementer i slike 
standarder kan gjerne gå ut over de minimumskravene som myndighetene har satt. Samtidig 
som operatørene må være seg sitt ansvar bevisst, har Luftfartstilsynet en viktig og krevende 
oppgave i forbindelse med godkjenning av leasingavtaler og hvor vurderingene av innleid 
selskap er en del. I forbindelse med faktainnsamling omkring denne saken kan det synes som 
om dette med fordel kan få økt fokus.» 
(SHT, 2018, s. 3) 
 
LO forventer at Samferdselsdepartementet tar ansvar for å rette opp det som SHT påpeker, 
samt være en pådriver i spørsmålene i EU/EØS. Med bakgrunn i denne kritikken, ser LO med 
forbauselse og vantro på at man overlater mye av ansvaret for tildeling av FOT-rutene, som er 
noe av det mest utsatte og krevende rutenettet i Norge, til regionene. 
 
2.  Konklusjon og anbefalinger: 
LO mener det må stilles strenge krav til oppdragsgiver og tilbyder for å få tildelt FOT-ruter. 
Det er grunn til å skjerpe kravene til erfaringsnivå hos besetningsmedlemmer og kravene til å 
utvikle innflygningshjelpemidler som ikke ene og alene er avhengig av GPS signaler. 
 
Videre ser LO ingen grunn til å lempe på kravene til innflygningsutstyr og/eller ytelseskrav til 
fly, som trykkabin, sannsynligvis vil en reduksjon gå utover regulariteten og flysikkerheten, 
samt bidra til økte forskjeller og kostnader for bedriftene i distriktene det her er snakk om. 
 
LO ser med stor bekymring og uro på at regionsreformen vil underminere helhetstenkning og 
ikke velge en tilbyder for hele Sør-Norge. Dette vil etter LOs mening føre til lavere 
sikkerhetsmarginer da man sprer erfaringer på flere aktører og ved valg av små tilbydere føre 
til utarming av erfaringsnivået, samt et mindre robust tilbud. 
 
LO deler Statens Havarikommisjon for Transport sitt syn på manglende muligheter for tilsyn i 
Norge av utenlandske tilbydere, innleide eller kombinasjoner av dette. Norske myndigheter 
må adressere dette i EU/EØS. LO mener flysikkerheten ikke er tjent med et Luftfartstilsyn 
som ikke kan drive effektivt tilsyn. Sikkerhetsarbeidet må baseres på reaktive data og 
rapporter, men for å fange opp trender og hindre ulykker må Luftfartstilsynet ha myndighet til 
å være proaktive i sitt tilsynsarbeid. 
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LO legger et stort ansvar for utviklingen gjennom regionsreformen og mulig pulverisering av 
norsk infrastruktur og redusert flysikkerhet på Samferdselsdepartementet, og ser med uro på 
totalutviklingen. 
 
2.1.  Tilrådninger: 
● Beholde krav til utstyr og fly. 
●  Skjerpe myndighetenes krav til erfaringsnivå og ikke kun basere seg på operatørene. 
●  Stille krav til oppdragsgiver om koordinert og helhetlig innkjøp av FOT-ruter. 
●  Øremerke midlene til FOT-ruter. 
●  Ikke kommersialisere flere av FOT-rutene da dette vil redusere attraktiviteten av 

segmentet hos store tilbydere. 
●  Opprettholde eller øke dagens nivå på FOT-ruter/midler for å stimulere til 

næringslivsaktivitet i distriktene. 
●  Inntil man har et harmonisert regelverk og tilsynsmyndighet overfor selskaper i 

Europa må Samferdselsdepartementet kreve ubegrenset mulighet for tilsyn også av 
utenlandske operatører. Alt annet vil være negativt konkurransevridende overfor 
norske tilbydere. 

●  Samferdselsdepartementet må innta en svært aktiv rolle for å løse tilsynsproblemene 
man har i Europa. 
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