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Sammendrag: 

Offentlig kjøp av flytransport  
Virkninger av å innføre reglene om virksomhets-
overdragelse  

I en tidligere utredning drøfter Osland og Leiren (2007) virkninger av å innføre et 
regelverk om virksomhetsoverdragelse ved anbudsutsetting av kollektivtransport 
(persontransport i rute med motorvogn, fartøy og jernbane). I denne rapporten 
utvides problemstillingen til å gjelde virkninger av å innføre et slikt regelverk ved 
statlig kjøp av regional flytransport. Problemstillingen er aktuell der et annet 
selskap enn det som i inneværende kontraktperiode produserer tjenesten, vinner 
en anbudskonkurranse.  

Utredningen peker på flere særtrekk som skiller regional flytransport fra øvrig 
kollektivtransport: 

 Markedet er preget av én stor aktør, Widerøe. Etableringsbarrierer har gjort 
det vanskelig å få til en reell konkurransesituasjon med nye aktører  

 Mange berørte arbeidstakere, spesielt piloter og kabinansatte, er mobile og de 
fleste arbeidstakerne er ikke tilknyttet et avgrenset ruteområde  

 Forskjellige flytyper krever ulike sertifikater. Opplæringskostnadene er 
relativt høye  

 Tariffsystemet er preget av mange og detaljerte avtaler på virksomhetsnivå og 
flere yrkesgrupper innen luftfartssektoren har en sterk forhandlingsposisjon  

Disse særtrekkene gjør at det å innføre et regelverk om virksomhetsoverdragelse 
innen regional flytransport, trolig vil være mer problematisk enn innen de 
delsektorer som tidligere har vært utredet: Persontransport med motorvogn, 
jernbane eller fartøy. Innføringen av reglene om virksomhetsoverdragelse vil, alt 
annet likt, svekke konkurransen og omstillingsevnen, og dermed øke kostnadene. 
Sammenlignet med dagens situasjon vil reglene gi et sterkere ansettelsesvern, noe 
som særlig vil ha effekt for bakkemannskapet de steder der disse er tilsatt i 
selskapet som flyr ruteområdet. Styrket ansettelsesvern knyttet til anbudsområdet 
har trolig liten betydning for det flygende personellet. Utredningen konkluderer 
med at et regelverk om virksomhetsoverdragelse trolig vil ha andre og til dels 
klarere negative virkninger enn i bransjer preget av en god konkurransesituasjon, 
mindre opplæringskostnader, landsdekkende tariffavtaler og stedbundne 
arbeidstakere.  
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Kjøpsregime, marked og tariffsystem 

Regional flytransport har følgende kjennetegn: Det er et reguleringsregime for 
offentlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme ruter regulert av EUs 
bestemmelser om Forpliktelse for offentlig tjenesteyting (FOT). Operatørene har 
nettokontrakter med en kontraktslengde på tre år og høy grad av spesifisering av 
tilbudet. I kontraktene stiller det offentlige blant annet krav til setekapasitet, 
rutetider, takster og antall flygninger. Det offentlige kjøpet er på ca. 480 millioner 
kroner. Grovt estimert kan et nytt regelverk berøre ca 570 arbeidstakere.  

Etter over ti år med anbud er det fortsatt én dominerende aktør i FOT-markedet. 
Av 19 ruteområder har Widerøe flyselskap 14 ruteområder. De andre aktørene er 
Coast Air med to ruteområder, Kato Air har ett, Danish Air Transport ett, og 
Lufttransport én helikopterrute. Flyselskapene opererer både i FOT- og det 
kommersielle markedet. Sett i forhold til markedet for offentlig kjøp er omfanget 
av kommersiell drift stort. Organiseringen av virksomhetene gjør at det for flere 
av yrkesgruppene er vanskelig å skille kommersiell yrkesutøvelse fra FOT-
relaterte arbeidsoppgaver. Enda vanskeligere er det å skille ut hvilke FOT-ruter de 
ansatte har størstedelen av sin virksomhet knyttet til. 

Tariffsystemet er i dag preget av at det er mange tariffavtaler for de ulike 
yrkesgruppene, og avtalene er stort sett på virksomhetsnivå. Avtalene er 
detaljerte, både når det gjelder lønn, andre goder og anvendelsen av 
arbeidskraften. For piloter og kabinansatte er ansiennitetsprinsippet viktig for 
stilling, lønn og tildeling av ruteområder. Prinsippet skaper bedriftsinterne 
karrierer og medvirker til bedriftslojalitet.  

Blant selskapene er Widerøe lønnsledende. I anbudskonkurranser konkurrerer 
mindre selskaper på lønn og en mer fleksibel bruk av arbeidskrafta. For flere av 
yrkesgruppene er lønnsnivået relativt høyt sammenlignet med andre yrkesgrupper 
innen kollektivtransport. 

Et annet sentralt trekk ved luftsektoren er kvalifikasjonskravene. I tillegg til 
grunnutdanningen de fleste yrkesgruppene har, krever ulike flytyper bestemte 
sertifikater. Piloter må sjekkes ut for hver enkelt flytype, noe som innebærer 
betydelige opplæringskostnader. Dette gjelder også for flyteknikere. Disse 
belastes ofte selskapene, men kan i noen tilfeller belastes den enkelte flyger ved 
nyansettelser. 

 

Virkninger av et regelverk om virksomhetsoverdragelse  

Ved innføring av et regelverk omvirksomhetsoverdragelse vil ansattes rettigheter 
formelt bli styrket sammenlignet med dagens situasjon. Informasjonen vi har fått 
tilsier imidlertid at oppsigelser av piloter og kabinansatte som følge av 
anbudsoverdragelser ikke har vært noe problem. Ulikt landtransport- og 
sjøtransportsektorene, er flere av yrkestakergruppene innen luftfartssektoren ikke 
stedbundne. De jobber ikke der de bor. Dette betyr at bedriftsansettelsen er 
viktigere for den ansatte enn tilknytningen til et gitt ruteområde. Dette, sammen 
med at selskapene også opererer i et kommersielt marked og at 
ansiennitetsprinsippet har sterk posisjon i avtaleverket, gjør at eventuelle 
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oppsigelser ikke spesielt rammer eldre og syke arbeidstakere ved 
anbudsoverdragelser.  

Et nytt regelverk vil styrke ansettelsesvernet til bakkeansatte gitt at disse er ansatt 
i samme selskap som driver ruteområdet fram til anbudsoverdragelsen.  I dag er 
imidlertid flere bakketjenester utskilt som egne selskaper. Av selskapene som 
opererer på ruteområdene for offentlig kjøp, har kun Widerøe integrerte 
bakketjenester. De fleste flyselskapene leier disse tjenestene av agentselskaper 
som gjerne er lokale familiebedrifter. For disse ansatte vil rettighetene ved 
virksomhetsoverdragelse ikke komme til anvendelse.  

En annen yrkesgruppe er flyteknikere som jobber med base- og linjevedlikehold.  
Baseansatte har ansvaret for tungt vedlikehold som utføres på noen få flyplasser. 
og betjener fly på flere ruteområder, mens linjeteknikerne gjør mindre sjekker. 
Disse jobber på flere ruter og virkningene av å innføre reglene om 
virksomhetsoverdragelse for disse er derfor usikker.   

For øvrige lønns- og arbeidsbetingelser vil prinsippet om at et selskap overtar 
arbeidstakere med de rettigheter de har i overdragende selskap ha ulike 
konsekvenser i forskjellige situasjoner. Dersom overdragende selskap har bedre 
lønns- og arbeidsbetingelser, vil den ansatte trolig velge å bli i selskapet med 
mindre det er stor sannsynlighet for oppsigelse. Er betingelsene dårligere i det 
overdragende selskapet vil det trolig være rasjonelt for ansatte å gå over i det nye 
selskapet dersom ikke andre forhold – som tilknytning til sted eller selskap – 
virker i den andre retningen. I sum er det grunn til å tro at effekten av et slikt 
regelverk vil gå i retning av harmonisering og bedring av lønns- og 
arbeidsbetingelsene.  

Det er imidlertid ikke gitt at virkningene for de ansatte vil oppleves som entydig 
positive. Dersom nye arbeidstakere skal innpasses i en ny organisasjon og ulike 
tariffavtaler skal harmoniseres, kan konflikter mellom arbeidstakegrupper lett 
oppstå. Dette har vært tilfellet ved fusjoner i bransjen. Dette har også 
sammenheng med at de vil bryte opp ansiennitetsprinsippet slik dette er blitt 
etablert. 

Ser en på andre virkninger kan en oppsummere følgende: Det er grunn til å tro at 
et slikt regelverk vil svekke konkurransen ytterligere i et marked preget av klare 
etableringshindre. Nye operatører må for sikkerhets skyld prise risikoen med å 
overta den etablerte operatørens ansatte, selv om det er grunn til å tro at mange vil 
benytte reservasjonsretten. Widerøes ekspansjon på det kommersielle markedet 
gjør at de ansatte vil ha store valgmuligheter. En bestemmelse om ansattes 
rettigheter ved virksomhetsoverdragelse vil legge et ytterligere detaljkrav til en 
allerede høyt spesifisert anbudsutlysing. Operatører vil måtte prise risikoen for å 
dekke sertifiseringskostnader av ansatte som ikke har de nødvendige 
kvalifikasjonene til bestemte flytyper. De vil også måtte vurdere mulige konflikter 
mellom arbeidsstokkene. Slike vurderinger utspiller seg i forhold til kontrakter 
som har en kort tidshorisont på tre år. I sum vil dette trolig motvirke 
effektivisering og omstilling. Det vil føre til økte kostnader for det offentlige, 
samt øke informasjonsfordelen til den etablerte operatøren. Antakeligvis vil det 
bli enda vanskeligere å etablere konkurranse i markedet. Til dette kommer at det 
offentlige må påregne administrasjonskostnader knyttet til å få inn nødvendig 
informasjon om ansatte i gjeldende ruteområde. 
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Oppsummert vil de negative administrative og økonomiske virkningene av et nytt 
regelverk innen offentlig kjøp av regional flytransport  antakeligvis være 
betydelig større enn i lokal busstransport, jernbane, t-bane, trikk og rutegående 
fartøy. Størst likhet finner vi med ferje- og hurtigbåtsektoren, hvor effektene også 
er usikre. Regional flytransport skiller seg fra de andre sektorene ved at det, i det 
minste for piloter og kabinansatte, er klarere potensielle negative virkninger for de 
ansatte knyttet til harmonisering av tariffavtaler. 
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