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Orienteringssak til fylkestinget om anskaffelse av reservefartøy i 

Finnmark 
 
Fylkesordfører, 
 

Bakgrunnen for denne orienteringen er at tidligere fylkesrådsleder lovte, på svar til 

spørsmålet fra representant John Karlsen i fylkestinget i juni 2022, å orientere Fylkestinget 

om anskaffelsen av reservefartøy i Finnmark og om fylkeskommunen har kontroll på 

dokumentasjon og rutiner generelt i anskaffelser og kontraktsoppfølging.  

 

Tidligere fylkesrådsleder understreket overfor Fylkestinget at fylkesrådet ikke har noe å 

skjule i denne saken og at vi skal spille med åpne kort. Som fylkesrådsleder er jeg opptatt å 

dele den informasjonen jeg har, åpent med fylkestinget. Samtidig skal jeg være en ansvarlig 

arbeidsgiver, jeg vil svare på spørsmål, og der jeg ikke kan ikke svare, vil jeg komme tilbake 

med skriftlige svar til fylkestinget. Jeg har bedt min administrasjon være parat til å notere 

ned spørsmål som framkommer etter min orientering.  

 

Dette er en sak som har en historikk med politiske vedtak både fra Finnmark fylkeskommune 

og Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Jeg vil først si noe om prosessen rundt anskaffelsen av reservefartøy fra 2017 og fram til i 

dag. Jeg vil også redegjøre for hva undertegnede har gjort når det gjelder rutiner for 

kontraktsoppfølgingen innenfor samferdsel, kollektiv Finnmark. 

 

 

 

 

Anskaffelsen av reservefartøy, prosess Finnmark  
 

Da ny hurtigbåtkontrakt tredde i kraft i 1.1.16, fremkom det tidlig at reservekapasiteten i 

Hurtigbåtsambandene i særlig Vest-Finnmark hadde noen svakheter. 

 

Vedtakene som lå bak anskaffelsen av reservefartøy ble gjort i tidligere Finnmark 

fylkeskommune i perioden 2017-2018.  

 

Hovedlinjen er som følger: 

 

• I oktober 2017, i fylkestingssak 40/17, vedtok Fylkestinget i Finnmark fylkeskommune at 

fylkesrådmannen ser på muligheten til å fase inn nytt reservefartøy som innehar både 

kapasitet og fart til å dekke opp i alle samband.   

https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/440315?agendaItemId=203338
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• I juni 2018, fylkestingssak 29/18, beskrives operatørens tilbud til løsning i 
saksfremlegget. Det blir opplyst at fra sommeren 2018 skulle det være tilgjengelig et 
fartøy som kunne omstasjoneres og fases inn i driften i Finnmark. Fartøyet holder en 
rutefart på 33 – 35 knop, tar 147 passasjerer og har lastekapasitet til 3 – 4 kjøretøy. 
Fartøyet er en kombibåt med lem/recess, for direkte ombordkjøring via kombibåtkaier, 
på samme måte som de fleste av fylkets øvrige fartøy. Fartøyet var innenfor kravene satt 
i anbudet, og kan derfor benyttes i hele kontraktsperioden. Beregningene 
fylkesrådmannen har fått fra operatøren viser et økt tilskuddsbehov på ca. 7,7 millioner 
kroner pr. år. Fylkestinget delegerer innkjøp av reservekapasitet til Hovedutvalget for 
kultur, folkehelse og samferdsel (heretter benevnt som hovedutvalget). Rammen for 
tilleggskjøpet i kontrakten settes til 7,7 millioner. Dette omfatter salg av Nordic Sky og 
endret ruteproduksjon innenfor egne rammer. Endret ruteproduksjon forutsetter at det 
er gjennomført høring i berørte kommuner og at endelig vedtak fattes i hovedutvalget i 
oktober 2018.

• I oktober 2018, hovedutvalgssak 35/18, innstiller fylkesrådmannen å utsette innfasing av 
nytt fartøy inntil videre. Hovedutvalget vedtar enstemmig at fylkesrådmannen skal 
innfase ny hurtigbåt som dekker behovene. I saksfremlegget fremkommer følgende;

Det var sommeren 2018 tilgjengelig et fartøy som ruteoperatør tilbød å fase inn i driften i 

Finnmark til en kostnadsberegning på ca. 7,7 millioner kroner årlig. Da sak om økt 

reservekapasitet er blitt utsatt, er dette fartøyet ikke lenger tilgjengelig. Dette medfører 

at nytt fartøy må bygges. Antatt kostnad på fartøy vil ligge på ca. 60 millioner kroner. 

Skal ruteoperatør bygge og eie fartøyet, er det signalisert at fartøy må avskrives i løpet 

av gjenværende kontraktsperiode. Dette gir et svært høyt tilskuddsbehov.  

Hovedutvalget vedtar da at fylkesrådmannen skal se på muligheten for at 

fylkeskommunen eier fartøyet selv og leier ut til operatøren. Til slutt i vedtaket framgår 

det at ny hurtigbåt finansieres med låneopptak. Kostnader knyttet til låneopptak dekkes 

innenfor rammen til samferdsel, med reduksjon og effektivisering av ruteproduksjon.  

Alle saksfremlegg og vedtak det er referert til, er tilgjengelig i sin helhet på 

fylkeskommunens hjemmesider og er linket i dokumentet. 

Det er her ikke beregnet hva finanskostnadene til låneopptaket var på. Saken ble ikke sendt 

til Fylkestinget for ny behandling.  

https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/531355?agendaItemId=204049
https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/531859?agendaItemId=204138
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Videre kom det fram i vedtaket i fylkestinget i juni 2018 at rammen for innkjøp av 

reservekapasitet settes til 7,7 millioner og at dette blant annet omfatter salg av Nordic Sky. 

Fylkeskommunen eier ikke Nordic Sky, men man ville frigjort midler ved å ta båten ut av 

kontrakten. Nordic Sky er ikke tatt ut av kontrakten eller solgt. Dette fordi Nordic Sky er den 

eneste båten som kan gå inn til Pollen i Alta kommune, hvor det fortsatt er en elev som har 

behov for lovpålagt skoleskyss. 

Høsten 2018 ble det lagt ut anbud på innhenting av konsulent som skulle forestå hele 

anskaffelsesprosessen. Dette innebar å utarbeide anbud for design, anbud for bygging og 

holde byggeoppsyn med fartøyet. Transportutvikling AS vant anbudet, og startet prosessen 

med anskaffelse av hurtigbåt i 2019.   

Troms og Finnmark – fellesnemda 

Stortinget vedtok 08.06.17 at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune skulle 

være sammenslått fra 1.1.20. Dermed ble det nedsatt en fellesnemd.  

Fellesnemda og fylkestingets foreløpige budsjett- og økonomiplan vedtatt desember 2019 

• Anskaffelsen av reservekapasitet er ikke med i Finnmarks hhv. budsjett 2019 og budsjett- 
og økonomiplan 2019-2023. Administrasjonen har muntlig orientert undertegnede om
følgende; på bakgrunn av at administrasjon skulle vurdere om fylkeskommunen selv
skulle stå som eier av fartøyet og hvilke nedtrekk i ruteproduksjon som måtte til, jf.
Hovedutvalgsvedtak 35/18. Investeringsrammen for anskaffelsen var ikke avklart og
prosess med kommuner var ikke gjennomført.

Finansiering av reservefartøy 

• I det konsoliderte budsjettvedtaket for 2020 var ikke nye investeringstiltak innarbeidet. 
Budsjettprosessen for 2020 ble koordinert av fellesnemnda, som ønsket et konsolidert 
budsjett fra de to siste separate budsjettvedtakene i henholdsvis Troms og Finnmark. 
Dette for å ha kapasitet til å få et tilstrekkelig budsjettgrunnlag på plass før 
sammenslåingen av fylkeskommunene trådte i kraft.

• Fylkesrådet Mo overtar et budsjettgrunnlag fra fellesnemnda og innstiller til Troms og 
Finnmark fylkesting sitt møte i desember, fylkestingssak 28/19, på et foreløpig budsjett 
som må og skal revideres i 2020.

• I mellomtiden blir anskaffelsen av hurtigbåt lagt ut på anbud i februar 2020.  Dette ble 
meldt i en pressemelding av fylkesråd for samferdsel.

• I forslag til revidert budsjett- og økonomiplan fremlagt fylkestinget juni 2020, var ikke 
finansiering av reservefartøy tatt med.

https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/531859?agendaItemId=204138
https://opengov.360online.com/Meetings/ffk/Meetings/Details/609566?agendaItemId=204834
https://www.tffk.no/aktuelt/ny-hurtigbat-i-rute.8504.aspx?fbclid=IwAR1vGHAEJhulYm0YidCINQ3DDOEFjXAoBuaSYOv4xgGOK9qjcBUEOAg9ILs
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Fylkesrådets behandling sommeren 2020  

• 18.06.20 behandler fylkesrådet første gang saken, fylkesrådssak 174/20, saken ble 
trukket i samme møte. Bakgrunnen for dette var at fylkesrådet ble gjort oppmerksom på 
at det manglet inndekning for innkjøpet av båten. Fylkesrådet trakk saken enstemmig. 

• 19.06.20 blir det, som en konsekvens av møtet 18.06.20, levert et notat fra 
administrasjonen til fylkesråd for samferdsel, hvor fylkesråden fikk presentert tre 
alternativer og vurderinger omkring dette. 
 

• Det foreslås tre ulike alternativ til hvordan dette kan løses, med vurdering av de ulike 
alternativene: 

1. Avlysning av påbegynt prosjekt og anbudskonkurranse 
2. Utsette bygging 
3. Fullføring av planlagt bygging 
 

• Internnotatet var fremlagt for fylkesråd for samferdsel, og etter dagens orientering, vil 
jeg offentliggjøre dette interne notatet slik at denne informasjonen blir kjent for 
fylkestingets medlemmer. Dokumentet var et interndokument og var rutinemessig ikke 
lagt ved sak 210/20 .  

 

• 03.07.20 Fylkesråd for samferdsel har meldt opp et nytt saksfremlegg til vedtaksmøte, 
fylkesrådssak 210/20 hvor det innstilles på vedtak om å akseptere tilbudet,  samt 
finansiering av kombifartøyet gjennom omdisponering fra investeringsbudsjettet, 
fylkestingssak 40/20, fra hydrogenbåt hvor det var avsatt et låneopptak på 50 millioner 
kroner. Dette var rent fylkeskommunalt lån. Fylkesrådet fatter et enstemmig vedtak. 

 

• Fylkesrådet brukte kommunelovens §11-8 Hasteparagrafen  
 

(…) Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget, 
kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 
vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 
vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 
melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 
møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 
 

 

• 28.08.20 Byggekontrakt med Brødrene Aa blir signert av fylkesordfører.  
 
 

Rapportering til fylkestinget  

• 06.10.20 Fylkesrådet rapporterte i referatsak meddelelse om tildeling – bygging av 
kombifartøy 12/20 til Fylkestinget i oktober 2020. 

• 10.12.20 Fylkestinget i desember 2020, fylkestingssak 98/20 budsjettoppfølging 
pr.15.10.20 
- Det ble lagt inn 20,56 millioner kroner i budsjettoppfølingen for 2020. Enstemmig 

vedtatt  

• 10.12.20 Fylkestinget i desember 2020, fylkestingssak 99/20 budsjett- og økonomiplan.  

https://opengov.360online.com/Meetings/tffk/Meetings/Details/298418?agendaItemId=201444
https://opengov.360online.com/Meetings/tffk/Meetings/Details/298418?agendaItemId=201444
https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/212907?agendaItemId=201043
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-8
https://lovdata.no/nav/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-7
https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/212923?agendaItemId=201832
https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/212923?agendaItemId=201832
https://opengov.360online.com/Meetings/tffk/Meetings/Details/212924?agendaItemId=202284
https://opengov.360online.com/Meetings/tffk/Meetings/Details/212924?agendaItemId=202291


18.10.2022 

5 

- Det ble lagt inn 60 millioner i budsjett- og økonomiplan.

• 17.06.21 Fylkestinget i juni 2021, fylkestingssak 51/21 Budsjettoppfølging investering pr.
15.4.2021.
- Det ble lagt inn restbeløp 4,439 millioner i budsjettet. Enstemmig vedtatt.

Båten skulle ankomme sommeren 2021, men på bakgrunn av Covid-19-situasjonen, ble det 
forsinkelser i byggeprosessen. Båten ankom Finnmark 04.11.21.  

Driftskontrakt 

• Fylkesting i desember 2021, fylkestingssak 102/21 budsjett og økonomiplan ble det lagt
inn 16 millioner kroner til drift.

• Driftskontrakt mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Boreal var signert av
fylkesordfører 24.12.21

Hurtigbåten ble satt i drift 28. januar 2022. 

Fylkestinget juni 2022 
Fylkesråd for samferdsel trekker seg. Tidligere Fylkesrådsleder redegjorte for avgangen og 
understreket veldig sterkt at fylkesrådet ikke har noe å skjule. Vi ser alvorlig på dette. Vi skal 
spille med åpne kort. All informasjon som er tilgjengelig skal rapporteres til fylkestinget. Vi 
har blitt kjent med tillatelsene for drifta (på båtene). Vi har bedt om info, den kom seint i går 
kveld. Det har vært en svikt i en divisjon på de elementære ting (manglende 
skriftlighet/dokumentasjon på møter, om tillatelser på transport av diesel etc). I forhold til 
rådet så tar vi ansvar, så all informasjon som kommer skal vi dele, og er det spørsmål så er vi 
åpne for det. 

Fylkesordfører,  
Tidligere fylkesrådsleder i Troms og Finnmark sendte 27.06.22 følgende bestilling fra 
fylkesrådet til fylkesdirektør Finnmark:  

«Umiddelbar igangsetting av internt arbeid i divisjon for samferdsel for å påse at 
tilstrekkelige IK-systemer er på plass, rette opp alt av avvik og herunder sørge for at den 
alvorlige svikten i rutinene omkring divisjonens kontraktsforvaltning kollektiv snarlig rettes 
opp.» 

Saken ble påbegynt. 

Fylkesordfører, alle i denne salen er kjent med hvilken hendelse som førte til at 
undertegnede ble pekt på og konstituerte et fylkesråd 12.08.22. Jeg hadde mitt første møte 
på oppfølging av tidligere fylkesrådsleders bestilling den første uka jeg tiltrådte. Før det var 
gått en måned, hadde jeg nedsatt prosjekt «kollektiv» i Finnmark som i første omgang skal 
gå til nyttår og er delt i fem delområder.  

https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/372287?agendaItemId=203758
https://opengov.360online.com/Meetings/TFFK/Meetings/Details/372289?agendaItemId=204856
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Det gis månedlige leveranser og prosjektet følges tett opp: 

1. Oppfølging av kollektivkontrakter
2. Budsjett kollektiv/samferdsel
3. Bruttokontrakter
4. Politisk saksbehandling
5. Organisering av oppgaver på kollektiv

ADR-godkjenning MS Årøy og MS Hollendaren  
MS Årøy har ADR-godkjenning for frakt av tankbil med drivstoff, både diesel og bensin. 

MS Hollendaren har ADR-godkjenning for frakt av mindre mengder farlig avfall. Dette var i 

henhold til bestillingen i anbudsdokumentet «Kombibåten skal kunne føre mindre mengder 

med «farlig gods», og det bygges eget godkjent rom for denne type gods». MS Hollendaren 

har ikke ADR-godkjenning for transport av tankbil med drivstoff.  

Fylkesordfører, saken har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Det har jeg 

forståelse for, det er en lang sakshistorikk og mange vedtak. Jeg håper min orientering kan 

være med å opplyse saken.   

Fylkesrådsleder 
Kristina Torbergsen (Ap)




