
 

HURTIGBÅTKONTRAKT 201300271 – ENDRINGSORDRE 

 

Endring nr.: HEO-114  Ref. tidligere endring nr.: HEO- 

 Ref. endringsforespørsel nr.: HEF- 

Utstedt av: Troms og Finnmark fylkeskommune 

Mottaker: Boreal Sjø AS 

Sak: Ekstra reservekapasitet på rute 532 

 
I medhold av avtalens endringspunkt meddeles med dette endringsordre i tilknytning til rute 532. 

 

 

Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune fattet 18.03.2021 følgende vedtak i sak 7/21 – 
Alternativer for båtsambandet til Årøya: 

 

1. Jamfør gjeldende kontrakt inngått av Finnmark fylkeskommune skal Årøya betjenes av bilførende 
hurtigbåt med lastebilkapasitet.  

2. Troms og Finnmark fylkeskommune sørger for nødvendig tilleggsanskaffelse for å sikre 
næringsvirksomhet ved å ivareta melke- og fôrtransport til/fra Årøya. Dette ved innleie av annet 
fartøy snarest med tilstrekkelig kapasitet og beredskap.»  

3. Merkostnader for tjenestekjøp vil bli innarbeidet i forbindelse med helhetlig budsjettoppfølging 
høsten 2021.  

4. Fylkestinget anmoder Kontrollutvalget om en helhetlig gjennomgang av prosessen med etablering 
av nytt tilbud på sambandet Mikkelsby – Kongshus. Gjennomgangen må gå tilbake til oppstarten 
av arbeidet i tidligere Finnmark fylkeskommune og belyse konsekvensene av politiske vedtak og 
administrasjonens håndtering av saken. Det må rettes særlig fokus på påløpte kostnader, 
anbudsprosesser og i hvilken grad en har evnet å lytte til advarsler fra innbyggerne og kommunen. 

 
 
Operatøren skal, med bakgrunn i dette vedtaket, sørge for at punkt 2 i vedtaket blir oppfylt. Det skal stilles 
reservefartøy som kan gå inn når hovedfartøyet i ruta, MS Årøy, skulle være forhindret fra å anløpe 
Kongshus. Reservefartøyet skal kun settes inn de gangene det er melke- og/eller forbil som skal til 
Kongshus og det er operatør som skal sørge for kommunikasjonen med berørte parter i forhold til dette.  
 
Oppdragsgiver tillater bruk av underleverandør i forbindelse med denne tilleggsanskaffelsen. 
 
 
Endringsordren krever justeringer av tilskuddsbehovet, og oppdragsgiver ber om at prisberegning legges 
ved signert endringsordre. 

 

 

 

 Se vedlegg nr.: 

 Endringen skal iverksettes snarest mulig 

 Frist for iverksettelse av endringen (dato):  



Finnmark fylkeskommune – kollektivtransportkontrakter 

Ole Håkon T. Haraldstad 

Dato og signatur: 19.03.2021 

Stein Erik Bredal-Olsen 

Dato og signatur: 

Troms og Finnmark fylkeskommune Boreal Sjø AS 

 


