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1 Fylkesutvalget 05.06.2018 177/18 

 

 

 

 

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2018 sak 177/18 

 

Fylkesutvalgets vedtak  

 

1. Fylkesutvalget i Trøndelag stiller seg positivt til at Trøndelag fylkeskommune skal 

overta ansvaret for sikring av regionalt flyrutetilbud på kortbaneflyplasser i 

Trøndelag (FOT-ruter). 

 

2. Forutsetning for slik overtagelse er at beregning av beløp som tilføres 

fylkeskommunens rammetilskudd ikke bare dekker kjøp av flytilbud og driftstøtte til 

lufthavner, men også alle administrative omkostninger som følger med ansvaret.  

 

3. Det forutsettes at fylkeskommunen etter en ansvarsovertagelse ikke er avskåret fra 

å kunne argumentere for, -og få, -økt statlig rammetilskudd til offentlige flykjøp 

som tjener nasjonale interesser, som for eksempel til klimatiltak.       

 

4. Ansvaret for konsekvensene av slike flykjøp følger med oppgavene, og det må 

derfor klargjøres hvor store klimagassutslipp som følger av inngåtte 

transportavtaler. Fylkesutvalget ber i tillegg samferdselsdepartementet om avklare 

handlingsrommet – formelt og økonomisk - for å fremme teknologiutvikling 

gjennom kjøp av ruteflytilbud, i god tid før ansvarsoverdragelse.  

 

5. Fylkesutvalget støtter Røros kommunes høringsuttalelse fra Røros kommune om at 

kommende anbud må respondere på senere års trafikkvekst ved å styrke flytilbudet 

Røros – Oslo med en ekstra rundtur, til 3 daglige anløp og avganger.  

 

6. Fylkesutvalget ber Samferdselsdepartementet integrere flytilbudet mellom Oslo og 

Ørland i dagens FOT-ruter. 
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7. Fylkesutvalget oppfordrer videre Samferdselsdepartementet til å utrede 

klimapotensialet ved innfasing av ny teknologi innenfor det regionale flytilbudet,  

før oppgavene overføres til fylkeskommunene. 

 

Behandling 

 

Forslag fremmet av Per Olav Skurdal Hopsø (A) på vegne av A, Sp, SV, KrF, MDG  
 

Alternativt punkt 6: Fylkesutvalget ber Samferdselsdepartementet integrere flytilbudet 

mellom Oslo og Ørland i dagens FOT-ruter.  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 14 stemmer (A, Sp, KrF, MDG, H, Frp, V) 

for, 1 stemme (SV) mot. 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 2-5  Enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 6 satt 

opp forslag fra Per Olav Skurdal Hopsø  

Innstillingen fikk ingen tilslutning. Hopsø 

sitt forslag ble enstemmig vedtatt 

Fylkesrådmannens innstilling punkt 7 Enstemmig vedtatt 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Fylkesutvalget i Trøndelag stiller seg positivt til at Trøndelag fylkeskommune skal 

overta ansvaret for sikring av regionalt flyrutetilbud på kortbaneflyplasser i 

Trøndelag (FOT-ruter). 

 

2. Forutsetning for slik overtagelse er at beregning av beløp som tilføres 

fylkeskommunens rammetilskudd ikke bare dekker kjøp av flytilbud og driftstøtte til 

lufthavner, men også alle administrative omkostninger som følger med ansvaret.  

 

3. Det forutsettes at fylkeskommunen etter en ansvarsovertagelse ikke er avskåret fra 

å kunne argumentere for, -og få, -økt statlig rammetilskudd til offentlige flykjøp 

som tjener nasjonale interesser, som for eksempel til klimatiltak.       

 

4. Ansvaret for konsekvensene av slike flykjøp følger med oppgavene, og det må 

derfor klargjøres hvor store klimagassutslipp som følger av inngåtte 

transportavtaler. Fylkesutvalget ber i tillegg samferdselsdepartementet om avklare 

handlingsrommet – formelt og økonomisk - for å fremme teknologiutvikling 

gjennom kjøp av ruteflytilbud, i god tid før ansvarsoverdragelse.  

 

5. Fylkesutvalget støtter Røros kommunes høringsuttalelse fra Røros kommune om at 

kommende anbud må respondere på senere års trafikkvekst ved å styrke flytilbudet 

Røros – Oslo med en ekstra rundtur, til 3 daglige anløp og avganger.  

 

6. Fylkesutvalget oppfordrer Samferdselsdepartementet til å vurdere og integrere 

flytilbudet mellom Oslo og Ørland i dagens FOT-ruter.  

 

7. Fylkesutvalget oppfordrer videre Samferdselsdepartementet til å utrede 

klimapotensialet ved innfasing av ny teknologi innenfor det regionale flytilbudet,  

før oppgavene overføres til fylkeskommunene. 
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