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Anskaffelse av bistand vedrørene å sikre at Stokmarknes lufthavn, Skagen 
kommer på FOT-rutenettverket 
 
 
Innstilling  

1. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtar å igangsette prosjekt for å sikre at Stokmarknes 
lufthavn, Skagen kommer på FOT-rutenettverket. 

2. Tilbud om bistand vedrørende å sikre at Stokmarknes lufthavn, Skagen kommer på FOT-
rutenettverket vedtas som fremlagt. Arbeidet bes starte umiddelbart. 

 
Vedlegg:  
Oppdragsavtale Vesterålen regionråd 06.10.2020 
 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har i tidligere vedtak påpekt viktigheten av å sikre at 
Stokmarknes lufthavn, Skagen kommer på FOT-rutenettverket, samt behovet for bistand i å 
oppnå dette. 
 
 
Fakta i saken 
Næringslivet i regionen og befolkningen har behov for en langsiktig løsning for Skagen. På 
omkringliggende flyplasser kjøper staten flyruter, med dertil bedre regularitet og lavere flypriser. 
Det mest bekymringsfulle i en slik situasjon, er mangelen på transporttilbud til pasienter som 
skal til behandling/oppfølging i sykehus. 

Det er et krav fra Vesterålen regoinråds arbeidsutvalg at Stokmarknes lufthavn, Skagen kommer 
fast på FOT-rutenettverket. 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg ønsker å gå til innkjøp av tjenester for å bistå å sikre ønsket 
resultat i denne saken. 



Beskrivelse av ytelsen: 

Sikre at Stokmarknes lufthavn, Skagen kommer på FOT-rutenettverket. 

· Utarbeide strategi for å oppnå ønsket resultat.  
· At saken får oppmerksomhet hos relevante premissgivere. 
· Derigjennom at premissgivere har korrekt informasjon om saken, og konsekvenser dersom 

dette ikke oppnås. 

Tilbud er vedlagt. 

 
 
 



 

OPPDRAGSAVTALE  

 

FRAMFERD AS 
Org.nr 925019135  

 

Innledning 

 
Det inngås avtale mellom oppdragsgiver Vesterålen regionråd og oppdragstaker Framferd AS om 
engasjement for å gjøre Stokmarknes lufthavn Skagen(SKN) som en fast FOT-rutelufthavn. 
 
 

Engasjementets omfang 

 
Følgende inngår som en del av engasjementet: 

- Hovedmål: Sikre at Stokmarknes lufthavn etableres som FOT-rute-lufthavn. 
o Innhente korrekt informasjon om behov og utvikling 
o Utarbeidelse av strategi for beslutningspåvirkning 
o Gjøre behovet for FOT-rute kjent og sørge for korrekt informasjon til sentrale 

premissgivere og beslutningstakere 
 

Vederlag/Omfang  

 
Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på NOK 50.000 + mva. 
 
Det skal i tillegg utbetales et honorar på NOK 12.500,- dersom man oppnår beslutning om at 
Stokmarknes Lufthavn tas inn i FOT-ruteordningen med Skagen-Bodø t/r innen 01.04.2021. Det skal i 
tillegg utbetales et suksesshonorar på NOK 12.500,- dersom man oppnår beslutning om at 
Stokmarknes Lufthavn tas inn i FOT-ruteordningen med Skagen-Tromsø t/r innen 01.04.2021. 
 
Det sendes etterskuddsvis faktura til oppdragsgiver innen 31.12.20. Alle kostnader i forbindelse med 
utførelsen av oppdraget dekkes av Framferd AS. Oppdragsavtalen gjelder frem til oppnådd resultat 
eller avsluttes 15.januar 2020.  
 
 

Annet 

Arbeidet skal straks komme i gang.  
 
Framferd AS har taushetsplikt om konfidensiell informasjon som gis tilgang til i forbindelse med 
oppdraget.  
 
Offentlig oppmerksomhet og profilering rundt oppdraget (media o.l.) skal ivaretas av Vesterålen 
Regionråd.  
 
 
 
....................., den ............. 
 
 
 
For Vesterålen regionråd    For Framferd AS 
 
 
 
..............................................    ............................................ 
 (underskrift)       (underskrift) 
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