
From: Engerengen, Lars H 
Sent: 6. mai 2013 15:53:51 
To: Iversen, Svein; Andreassen, Jarle; Haug, Bente; Johansen, Grethe Ernø; 

'frank.martin.ingila@tana.kommune.no' 
(frank.martin.ingila@tana.kommune.no); keh@kautokeino.kommune.no; 
Jensen, Bernt-Aksel; 'Eva D. Husby'; Ruud, Øystein; Holm-Varsi, Per Bjørn 

Cc: Kollektiv  
Subject:  Referat fra møtet i styringsgruppa for kollektivanskaffelser 

 
STYRINGSGRUPPA FOR KOLLEKTIVANSKAFFELSER 

 

Tid:        29.april 2013 kl 09:00 – 12:00 

Sted:     Fylkeshuset Vadsø 

Tilstede: 

                Grethe Ernø Johansen 

                Bente Haug 

                Jarle Andreassen 

                Svein Iversen 

                Eva D. Husby 

                Bernt Aksel Jensen 

                Per Bjørn Holm-Varsi 

                Lars Engerengen  

 

Grethe Ernø Johansen ønsket velkommen og refererte til saksinfo gitt i forrige møte vedrørende 

hurtigbåtstruktur, samt utsendelse av mail etter møtet med administrasjonens forslag til rutestruktur.  

Hun ba om at presentasjon gitt til Regionrådet i Vestfinnmark skulle gis også til styringsgruppa. 

 

Lars Engerengen presenterte forslaget til rutestruktur, og mulighetene som ligger i forbindelser for de 

forskjellige regioner og kommuner. Spørsmål ble tatt fortløpende. 

 

Etter presentasjonen stilte Bente Haug spørsmål om økonomien, og Lars Engerengen sa at man mente 

det var innenfor rammene, ut fra dagens antatte produksjonskostnad, poengterte at det i 

konkurransegrunnlaget vil bli tatt forbehold om at rutegrunnlaget vil bli endret dersom man ser at 

tilbudene ikke er innenfor fylkeskommunens rammer. 

 

Svein Iversen stilte spørsmål om man i forbindelse med både ferjeanbudet «ferjepakke 2» og 

hurtigbåtanbudet vil tilpasse kontrakten, slik det ble gjort for «ferjepakke 1». Dette bekreftet Lars. 

 

Grethe Ernø Johansen stilte spørsmål vedrørende reisegarantien som er vedtatt innført på buss, om 

denne også skal gjelde på hurtigbåt. Det var enighet om at dette ble for dyrt, og skal holdes kun til 

bussanbudet. 

 

Etter dette ble forslaget til rutestruktur vedtatt, og administrasjonen fikk i oppgave å sende ruteforslaget 

ut til kommunene på høring. Styringsgruppen tar et epost- eller telefonmøte (14.juni) etter at alle 

høringsinnspillene har kommet inn, for å gi en endelig anbefaling før anbudet sendes ut. 

 

Deretter gjennomgikk Lars utkast til rutestruktur for bussanbudene, og hvordan det er tenkt at dette skal 

knyttes sammen – både med hverandre, men også med andre transportmidler. 

 



Det ble avtalt nytt møte 7.oktober fra kl 10:30 – Da blir temaet bussanbudene. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Henry Karlsens plass 1 - 9815 Vadsø 
–  

  
Lars H Engerengen 
Rådgiver - Kollektivtrafikk 

78 96 30 28 
www.ffk.no 
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