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Tolkningsendring av FOT-regelverket 

Norsk Flygerforbund viser til anbudsutlysningen for drift av regionale flyruter på rutene Stokmarknes – Bodø, 
Stokmarknes – Tromsø, Florø – Oslo og Ørsta-Volda – Oslo fra 1. oktober 2021. 
 
I utlysningsdokumentet blir det poengtert i punkt 5.5.1.2 Krav til spesifikasjon av tilbydd teneste, at dersom 
tilbudet baseres på wet-lease, vil dette regnes som et vesentlig avvik som skal føre til avvisning etter reglene i 
lufttrafikkforskriften §20. 
 
I dokumentet Rettinger, suppleringer eller endring i konkurransegrunnlaget tilhørende utlysningen viser 
Samferdselsdepartementet til en forespørsel om kontraktens punkt 5.12. Konkurransegrunnlagets punkt 5.12 
sier følgende: 
 
              «Flygingane som er omfatta av kontrakten skal utførast av tilbydaren sjølv. Leige av luftfartøy 
              med mannskap («wet-lease») er berre unntaksvis tillate, og berre dersom oppdragsgjevar 
              aksepterer dette på førehand». 
 
Det beskrives i forespørselen videre en situasjon der tilbyder planlegger å benytte en wet-leaseavtale på fast 
basis og gir følgende avklaring: 
 
              «En slik løsning vil ikke omfattes av bestemmelsen som begrenser wet lease.» 
 
Dette mener Norsk Flygerforbund er en alvorlig endring av praksis og en liberalisering som går på tvers av 
regjeringens intensjon om å begrense useriøse aktørers adgang til det norske markedet. Hovedregelen er, og 
anbudsdokumentets punkt 5.12 sier eksplisitt, at det er tilbudsgiver selv som skal levere tjenesten. Det henger 
helt klart sammen med at den operative og økonomiske risikoen skal ligge hos samme part, samtidig som at 
operatør unntaksvis skal kunne benytte seg av wet-lease for å sikre tjenesteleveransens regularitet i 
uforutsette situasjoner. Selv om det åpnes for at wet-lease kan benyttes ved avtale, skal altså ikke hele tilbudet 
basere seg på bruk av en slik ordning. Dette er en tolkning som strider både mot regelverkets ord og intensjon 
og konkurransegrunnlagets forutsetninger for drift.
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Regjeringen har ved flere anledninger kommunisert at det skal være sunn konkurranse i norsk luftfart, senest 
nevnt i Meld. St. 2. (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021.  

Norsk luftfart må i fremtiden være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Sunn konkurranse er 
selve forutsetningen for dette. Utstrakt bruk av wet-lease fører ikke med seg sunn konkurranse, men åpner 
derimot for uhindret utfoldelse av kreative modeller for å minimere ansattkostnader –  et av luftfartens få 
gjenværende innsatsfaktor i priskonkurransen. 
 
Norsk Flygerforbund har ved flere anledninger poengtert overfor myndighetene utfordringene med wet-lease, 
da det muliggjør import av useriøse aktører som fritt får operere i det norske markedet. Vi sitter på 
dokumentasjon som beviser at selskaper som driver wet-lease i Norge utfører grove brudd på norsk 
arbeidsmiljølov. Dersom regjeringen skal åpne for en ytterligere liberalisering og utstrakt bruk av wet-lease, må 
regjeringen dokumentere hvordan man akter å påse at dette ikke fører til at useriøse aktører kommer inn på 
det norske markedet. Denne dokumentasjonen må bestå av noe annet enn det eksisterende regelverket, da 
det som nevnt, beviselig ikke er tilstrekkelig for å hindre at det benyttes direkte ulovlige ansettelsesforhold. 
 
I forbindelse med anbudsrutene som utlyses av regionene i disse dager er det blitt meddelt departementet at 
det er stor politisk vilje til å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i norsk luftfart. 
Samferdselsdepartementet har selv gitt uttrykk for at det er behov for økt fokus på sosiale forhold ifm. 
utlysningen på stamrutenettet. Den ovennevnte muligheten for wet-lease utgjør slik vi ser det en betydelig 
liberalisering som harmonerer svært dårlig med både distriktenes ønsker, departementets tidligere signaler og 
regjeringens mål. 
 
Vi imøteser en rask avklaring på om konkurransegrunnlagets utforming som henvist til over i 
utlysningsfokumentets punkt 5.5.1.2 vil bli videreført i eksisterende form, slik at operatørene skal kunne prise 
sine tilbud korrekt og i tråd med anbudsgrunnlaget og regelverkets intensjon. 
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