
 
 

 

 

Samferdselsdepartementet 

Att: Samferdselsminister Knut Arild Hareide 

 

    

 

  Sted: Dato: 
  Honningsvåg 28.5.2020 

Flyene som forsvant – En situasjonsrapport fra Troms og Finnmark 

 

Flyselskapene og deres mange ansatte har havnet i en svært vanskelig situasjon under pandemien. 

De som er berørt av dette har vi meget stor sympati med og vi ønsker at staten finner fram til gode 

ordninger som ivaretar de som er rammet.  

 

For oss som bor i en del av landet hvor flyene på mange vis utgjør selve livsnerven til folk og 

næringsliv har dagens meget uforutsigbare flysituasjon vært svært krevende.  

 

Kortbaneflyplasser legges ned fram til juni, ruter reduseres, kanselleres og legges ned på kort varsel i 

tillegg til refusjonsordninger som svir for privatreisende.  

 

Dette er bare noen faktorer som gjør at vi dessverre lever med en situasjon ute av transportmessig 

kontroll og til en skyhøy pris. Kostnadsnivået på flybilletter er blitt enda mer utfordrende for de mange 

som ikke lenger har samme inntekt som før pandemien slo til. 

 

Det er flyreisen som er kollektivtilbudet på de lengere strekningene her i nord. Kun fly. Men, prisene nå 

skaper et klasseskille som gjør situasjonen enda vanskeligere både for folk og næringsliv. Alternativet 

er å kjøre personbil i 12-15 timer for å komme seg enveis fra nord-øst til sør-vest i fylket vårt. 

 

Når det kun er fly som gjelder kan vi ikke lengere leve med en situasjon som gjør at folk og næringsliv 

ikke vet når flyene går eller om man kommer seg tilbake på samme måte som når man dro. Vi kan 

heller ikke leve med usikkerhet for om flyplassene våre er åpne eller om helt nødvendige investeringer 

i infrastrukturen blir realisert. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har igangsatt arbeidet med å ta over ansvaret for de subsidierte 

FOT-rutene fra Staten. Dette en svært viktig ansvarsoppgave. Anbudsrutene er en avgjørende 

offentlig tjeneste for befolkning og næringsliv i Troms og Finnmark. Flyrutene binder vår enorme 

region sammen og er avgjørende for postgang, pasientreiser og for beredskap ved stengte veger. 

Rutene er også viktig for Forsvarets aktivitet. 

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er meget bekymret for dagens tilbud på det kommersielle 

flyrutenettet og for den framtidige utviklingen av flytilbudet i Troms og Finnmark. Vi ber om nasjonal 

oppmerksomhet for å gjøre kloke valg på vegne av en region som trenger å få i gang næringslivet og 

flytilbudet så raskt som mulig. Vi må få i gang en dialog om hvilke kommersielle ruter som kan legges 

til FOT-rutene i Nord-Norge.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kristina Hansen (sign.) 



 

Fylkesråd for samferdsel 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
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