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Møte vedrørende utlysning av konkurranse om drift av regionale flyruter (FOT-
ruter) i Nord-Norge fra 1. april 2022 
 
Vi viser til uttalelse fra Helgelandsrådet vedrørende utlysning av konkurranse om drift av 
regionale flyruter i Nord-Norge for perioden 1.april 2022 - 31.mars 2024 som ble oversendt 
Samferdselsdepartementet 29. oktober 2021. 

 
Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet representerer 17 kommuner på Helgeland. Vi 

ønsker med dette å invitere politisk ledelse i Samferdselsdepartementet til Helgeland for å 

diskutere utfordringer og løsninger knyttet til framtidige flyruter i regionen.  

Det er av avgjørende betydning at beregningsgrunnlaget for tilbudskravene i slike utlysninger 

er realistiske i forhold til framtidig etterspørsel. Våre forventninger er at alle flyplassene på 

Helgeland har fire avganger hver vei pr dag i ukedager, og to avganger hver vei lørdag og 

søndag. Det må også legges til rette for at det er mulig å reise Helgeland -Tromsø t/r på 

samme dag.  

Indre Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet mener det er defensivt og ødeleggende å 

vente med justering av anbudskravene til ny anbudsrunde i 2024. Man må se på utviklingen i 

den regionale flytrafikken spesifikt da den er mindre følsom for koronapandemien enn 

nasjonal og internasjonal trafikk. Trafikktall fra Avinor for oktober 2021 viser at flytrafikken på 

Helgeland målt i antall passasjerer allerede er på nivå med 2019. En nedjustering av 

setekapasitet på ca. 7,5 % fram til 2024 vil være svært ødeleggende for både næringsliv og 

samfunnsliv i distriktene og få alvorlige konsekvenser. 

Vi tillater oss med dette å be om et møte med politisk ledelse, gjerne på Helgeland. 

 

Med vennlig hilsen 
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