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Notat - Fartøy til økt reservekapasitet i Finnmark 

Prosessen rundt vedtatt fartøyanskaffelse til MåsøyXpressen i Finnmark har vist utfordringer i forhold til 
formell saksgang rundt finansiering. Fylkestinget har – gjennom delegering til hovedutvalg for kultur, 
folkehelse og samferdsel, vedtatt iverksetting av prosjektet. Vedtak i sak 35/18 lyder: 
 

1. HUKFS ber fylkesrådmannen innfase ny hurtigbåt som dekker behovene vi ser i mange 
samband. 
 
2. HUKFS ber om at fylkesrådmannen spesielt ser muligheten for at fylkeskommunen eier 
fartøyet selv og leier ut til operatøren. 
 
3. HUKFS ber om at innkjøpet av ny hurtigbåt finansieres med låneopptak. Kostnader knyttet til 
låneopptak dekkes innenfor rammen til samferdsel, med reduksjon og effektivisering av 
ruteproduksjon. 

 
Investeringsprosjektet har en forventet totalramme på 86 millioner kroner. Ved en inkurie har ikke 
Økonomiavdelingen oppfattet vedtaket og satt av midler til prosjektet i budsjett- og økonomiplan. 
 
Utfordringene kan løses ved ulike alternativ. I det etterfølgende beskrives alternativene. 
 

1. Avlysning av påbegynt prosjekt og anbudskonkurranse 
 
Det første alternativet beskriver situasjonen dersom fartøyet ikke realiseres. Anbudskonkurransen 
stoppes uten tildeling, og man går vekk fra vedtak om anskaffelse. 
Konsekvenser: Finnmark vil fremdeles ha stor sårbarhet ved utfall av hurtigbåter, og innleie må gjøres 
når det oppstår situasjoner som krever merproduksjon, så som ved lengre tekniske utfordringer, isolerte 
bygder, rasstengte veier og andre beredskapssituasjoner. Det vil i det videre også være utfordringer 
knyttet til det nye Årøyasambandet (Alta – Kongshus v.v.), da det planlagte fartøyet vil være det eneste 
som har kapasitet til å dekke inn som reservefartøy for M/S Årøy – med tanke på melketankbil, 
fórtilførsel m.m. 
 
Økonomisk vil man ved å stoppe anskaffelsen tape de midlene som til nå er benyttet i anskaffelsen. 
Dette utgjør konsulentbistand (ca. 1 million kroner), designkonkurranse (ca. 700 000 kroner) og noe 
mindre utgifter tilknyttet utredning. I tillegg må man betale tilbyderne i konkurransen kompensasjon for 
det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med anbudet. Dette er vanskelig å tallfeste, men anslagsvis 1 – 
2 millioner kroner pr. tilbyder. 
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I tillegg må det i det fremtidige innarbeides kostnader til innleie av fartøy i avdelingens budsjett, med 
anslagsvis 10 millioner kroner årlig. 
 

2. Utsette bygging 
 
Det kan være et alternativ å inngå avtale med byggeverft som planlagt, men utsette gjennomføring av 
bygging til et senere tidspunkt.  
 
Konsekvensene ved denne løsningen vil være at fylket fremdeles vil slite med for lav kapasitet på fartøy i 
Finnmark, med risiko for større utgifter når det skjer uforutsette hendelser, knyttet til ras, isolerte 
samfunn og/eller teknisk utfall av fartøy. Det vil i det videre også være utfordringer knyttet til det nye 
Årøyasambandet (Alta – Kongshus v.v.), da det planlagte fartøyet vil være det eneste som har kapasitet 
til å dekke inn som reservefartøy for M/S Årøy – med tanke på melketankbil, fórtilførsel m.m. 
 
Økonomisk må fylkeskommunen utbetale 20 % av kontraktssum ved inngåelse av kontrakt, noe som vil 
utgjøre ca. 16 – 17 millioner kroner. Det må videre forventes at tilbydere i konkurransen vil kreve noe 
kompensasjon, men dette er vanskelig å tallfeste. 
 
I tillegg må det i det fremtidige innarbeides kostnader til innleie av fartøy i avdelingens budsjett, med 
anslagsvis 10 millioner kroner årlig, inntil et fartøy er levert. 
 
Fartøyet planlegges nedskrevet over 30 år. Byggefinansiering av fartøyet skjer gjennom nedtak innen 
avdelingens drift. Kapitalkostnader foreslås belastet sentralt, og disse vil i snitt utgjøre ca. 440 000 kr/år, 
ved nedskriving over 30 år. Årlig gjennomsnittlig nedbetaling på avdrag og renter vil være på om lag 3,7 
mill kr. Vedlagt notatet følger nedskrivingsplan. 
 
Det forventes ingen større økning i ordinære driftskostnader ved innfasing av fartøyet, da dette vil 
frigjøre et annet fartøy som da legges til kai som reserve. Det må allikevel innarbeides noe 
vedlikeholdskostnad knyttet til fartøyet. 
 

3. Fullføring av planlagt bygging 
 
Ved fullføring av planlagt prosjekt, igangsettes bygging umiddelbart etter at karensperiode er over, det 
vil si tidlig juli 2020. Fartøyet leveres rundt 1.juni 2021. 
 
Konsekvensene her er at Finnmark mottar sitt planlagte fartøy i henhold til vedtak, og får økt kapasitet 
som kan ivareta beredskaps- og avvikssituasjoner, samt at det nye sambandet til Årøya er dekket, selv 
om hovedfartøyet, M/S Årøy, faller ut. 
 
Økonomisk er det i henhold til kontrakt planlagt fem utbetalinger av byggekostnad á 20 %, hvorav to av 
dem vil forfalle i 2020. Dette kan dekkes inn gjennom investeringsrammen for «hydrogenbåt», som er 
avsatt i årets budsjett med 50 millioner kroner. Øvrig, endelig finansiering innarbeides i budsjett for 
2021. Fartøyet planlegges nedskrevet over 20 år, og lånefinansieringen skjer gjennom nedtak innen 
avdelingens drift. 
 
Det andre fartøyet som er vedtatt bygget – «hydrogenbåten» - er tidlig i prosjektløpet, og dette 
prosjektet er også et samarbeidsprosjekt med andre fylkeskommuner. Teknologien er her ikke kommet 
langt nok til at anskaffelse av fartøy kan forventes før tidligst 2022/2023. Det er også knyttet stor 
usikkerhet til kostnadene her. Som inndekning for denne, legges det fram ny sak til behandling i 
fylkestinget, når fartøy- og prosjektkostnader er kjent. 
 
Fartøyet planlegges nedskrevet over 30 år. Byggefinansiering av fartøyet skjer gjennom nedtak innen 
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avdelingens drift. Kapitalkostnader foreslås belastet sentralt, og disse vil i snitt utgjøre ca. 440 000 kr/år, 
ved nedskriving over 30 år. Vedlagt notatet følger nedskrivingsplan. 
 
Det forventes ingen større økning i ordinære driftskostnader ved innfasing av fartøyet, da dette vil 
frigjøre et annet fartøy som da legges til kai som reserve. Det må allikevel innarbeides noe 
vedlikeholdskostnad knyttet til fartøyet. 
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