Vår dato:
Vår referanse:
JournalpostId:
Deres dato:
Deres
referanse:
Org.nr:

21.01.2020
19/18492- 4
20/9556
21.01.2020

964 982 953

Gildeskål kommune
Ordfører Bjørn Magne Pedersen
Postboks 54
8138 INNDYR

Ang. prøveordning med ferge direkte fra Sør-Arnøy til Bodø
Viser til tidligere kommunikasjon med fylkeskommunen omkring en prøveordning med ferge
direkte fra Sør-Arnøy til Bodø, blant annet gjennom epost med vegsjefen i Nordland
fylkeskommune.
Vegsjefen peker i sin epost 2. desember på mulige utfordringer ved en slik prøveordning og
vi har derfor vurdert noen av disse momentene nærmere, blant annet i forhold til
konkurranselovgivning.
En foreløpig konklusjon er at konkurranselovgivningen ikke er til hinder for en prøveordning,
men at dette eventuelt kan danne presedens og gi andre bedrifter grunnlag for å kreve
lignende ordninger. Konsekvensen av dette må eventuelt vurderes nærmere av Nordland
fylkeskommune.
Vi har også vurdert fergemateriellet som brukes på dagens rute til Sør-Arnøy. Strekningen
Sør-Arnøy – Bodø er en relativt åpen og værhard strekning, og fergen MF Gildeskål som
går Sør-Arnøy – Sund er trolig ikke egnet. Et behov for å endre til en større ferge vil øke
komplikasjonene og kostnadene ved en prøveordning.
En direkterute vil medføre ekstra kostnader og færre ordinære turer. Nordland
fylkeskommune har store økonomiske utfordringer og disse gir seg blant annet utslag i
redusert fergetilbud og økte fergesatser. En reduksjon av det ordinære fergetilbudet
kombinert med kostnadsøkning for Nordland fylkeskommune vil være en svært krevende
øvelse i denne situasjonen.
Den reelle tidsbesparelsen med en direkteferge er begrenset. Kostnader, ulemper for andre
trafikanter osv må vurderes opp denne tidsbesparelsen. På bakgrunn av den informasjonen
vi har nå er min vurdering at fordelene med en direkterute ikke forsvarer ulempene.
Dersom dere ønsker å arbeide videre med dette oppfordrer jeg dere derfor til å utrede
konsekvensene nærmere, både fordeler og ulemper.
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Øystein Nygård
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Jeg ønsker å imøtese Gildesskål kommune gjennom et møte hvor vi ser på den helhetlige
samferdselen i kommunen, hvor dette kan være et diskusjonspunkt.

Med vennlig hilsen

Bent-Joacim Bentzen
Fylkesråd for samferdsel
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