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Svar på henvendelse om forståelsen av FOT-regelverket
Jeg viser til henvendelsen fra Norsk Flygerforbund av 12. mai 2021.
Henvendelsen kommer på bakgrunn av tilleggsopplysningene i dokumentet Rettinger,
suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget som ble lagt ut på
Samferdselsdepartementets nettside 5. mai, for utlysningen av konkurransen om drift av
rutene Stokmarknes – Bodø, Stokmarknes – Tromsø, Florø – Oslo og Ørsta-Volda – Oslo fra
1. oktober 2021.
I tilleggsopplysningene ble det brukt en formulering: "…planlegger å benytte wet lease avtale
på fast basis..", som var egnet til å skape litt forvirring om hva Samferdselsdepartementet har
ment. Denne er nå endret, for å klargjøre at presiseringene som departementet har kommet
med ikke gjelder bestemmelsen om begrenset wet lease, men om adgangen til å inngi tilbud
i fellesskap.
Det departementet presiserer er at så lenge det selskapet som faktisk skal fly inngir tilbud og
signerer avtalen, alene eller sammen med andre, så er det ikke wet lease. Da er det nettopp
tilbudsgiver selv som leverer tjenesten og som er fullt ut ansvarlig for oppdraget i henhold til
avtalen. Forutsetningen er at den eller de som inngir tilbud sammen, imøtekommer alle
kravene i kontrakten og konkurransegrunnlaget og at tilbudssamarbeidet er lovlig i henhold til
konkurranseloven. Slik er det for alle offentlige kjøp, dette innebærer altså ikke en endring i
praksis eller en liberalisering. Luftfartsmarkedet i Europa er liberalisert, og alle kvalifiserte
tilbydere i EU/EØS-området kan legge inn tilbud.
Regjeringen er opptatt av sunn konkurranse i luftfarten og deler bekymringene knyttet til
lønns- og arbeidsvilkår i andre deler av EU/EØS-området. Vi har derfor igangsatt en
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utredning av rettsforhold knyttet til kostnader til bruk av flygende personell mv. Arntzen de
Besche Advokatfirma AS er tildelt oppdraget og skal levere rapporten innen september 2021.
Utredningen vil være en del av grunnlaget for den planlagte stortingsmeldingen om en
nasjonal luftfartsstrategi, som etter planen skal legges frem for Stortinget våren 2022.
Samferdselsdepartementet vil nå kartlegge utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet, og
vi viser til åpen invitasjon om innspill til dette innen 1. september 2021: Høring - Kartlegging
av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi - regjeringen.no
Med hilsen

Knut Arild Hareide
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