Til
Samferdselsdepartementet
v/statsråd Knut Arild Hareide

Vår ref.: YC/AH

Deres ref.: 21/706-4

Dato: 25. juni 2021

Anbudstildeling i strid med regelverket
Vi viser til henvendelse av 12. mai 2021, svar fra Samferdselsdepartementet av 19. mai 2021, vårt
tilsvar av 25. mai 2021 og til endelig avtale mellom Samferdselsdepartementet og DAT A/S av 4. juni
2021.
Norsk Flygerforbund har gjort Samferdselsdepartementet oppmerksom på at det i vedlegget til
konkurransegrunnlaget, Rettelser, suppleringer eller endring i konkurransegrunnlaget, gir en
regelverkstolkning som helt klart er i strid med regelverket og konkurransegrunnlagets premisser. En
av tilbudsgiverne har henvendt seg til departementet og bedt om en avklaring om en tydelig wetlease-operasjon rammes av regelverkets forbud mot wet-lease. Departementet har tolket at den
beskrevne wet-lease-operasjonen ikke er å regne som wet-lease, noe Norsk Flygerforbund
poengterte i vårt tilsvar var presserende å rette opp i slik at det ikke er tvil om at det er operatøren
selv som både skal gi tilbudet, signere anbudskontrakten og levere tjenesten.

Den 16. juni 2021 bestilte Norsk Flygerforbund innsyn i sak 21/1493 om minstetilbudskjøp av flyruter
for ruten Florø-Oslo fra 1. juli 2021. Etter purring 24. juni 2021 ble innsynskravet besvart samme dag
med delvis avslag og vedlagt offentlig dokument av signert forpliktende tilbud. Den signerte
kontrakten beskriver en tydelig wet-lease-operasjon, og bruker sågar ordet «wet-lease» for å
beskrive driftsmodellen. Dette er i strid med anbudsregelverket og Samferdselsdepartementet
plikter derfor å annullere kontrakten umiddelbart.
DAT A/S om wet-lease for å betjene anbudsruten Florø-Oslo fra 1. juli 2021
Anbudsvinner for ruten er DAT A/S, et dansk flyselskap hjemhørende i Vamdrup. DAT A/S har et
litauisk datterselskap ved navn UAB DAT LT. I det forpliktende tilbudet til Samferdselsdepartementet
er det kun selskapet DAT A/S som har signert.
Videre står det beskrevet i tilbudet at DAT, ved bruk av UAB DAT LT som wet-lease-operatør, lenge
har betjent innenriksruter i Norge, også til Florø. Det beskrives videre at flytypen som skal brukes er
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ATR42-300/500, at samtlige av DAT-gruppens ATR-fly opereres av UAB DAT LT og at det benyttes
dansk eller litauisk besetning på henholdsvis dansk eller litauisk overenskomst avhengig av base. DAT
A/S bekrefter så følgende:
«Luftfartøjet opereres på wet lease af DAT A/S’ datterselskab UAB DOT LT. Vi har noteret os
at wet lease er tilladt ved spørgsmål tidligere stillet til Samferdselsdepartement.»
Anbudsvinner DAT A/S bekrefter her at de har identisk forståelse med Norsk Flygerforbund av
avklaringen Samferdselsdepartementet har gitt; at den oppgitte driftsmodellen er å regne som wetlease.
Anbudskontrakten må annulleres
I konkurransegrunnlaget 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. Da anbudskontrakten selv bekrefter at tilbudet
baseres på wet-lease er dette et vesentlig avvik, kontrakten er inngått på premisser som skal føre til
avvisning etter reglene i lufttrafikkforskriften §20 og følgelig må kontrakten mellom DAT A/S og
Samferdselsdepartementet annulleres.
Norsk Flygerforbund imøteser tilbakemelding på om kontrakten mellom DAT A/S og
Samferdselsdepartementet vedrørende anbudsruten Florø-Oslo fra 1. juli 2021 blir annullert.

Med vennlig hilsen,

Yngve Carlsen
forbundsleder

Arthur Haakonsen
leder, Industriell komité
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