
Samferdselsutvalgets behandling av sak 57/2020 i møte den 18.11.2020: 

Behandling 

 

Svein Erik Indbjo, FrP fremmet følgende forslag: 

 
Samferdselsutvalget ønsker å skjerme de øyer som ikke er landfaste, og ber Kolumbus 
finne alternative kutt i eksisterende rutetilbud 

  

Tom Kalsås, Ap fremmet følgende forslag på vegne av Ap, Sp, Krf, MDG og V:  

  

1. Saken ses i sammenheng med behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024.  

2. I det videre arbeidet med rutestrukturendring for hurtigbåt fra 2023 settes det ned 
en tverrpolitisk arbeidsgruppe utgått av samferdselsutvalget, som skal involveres 
i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til ny rutestruktur. I forbindelse med 
dette arbeidet må det utredes alternativer hvor det legges opp til at det fortsatt 
skal være et hurtigbåttilbud i indre Ryfylke. Forslag til ny rutestruktur sendes på 
høring til berørte kommuner før endelig konkurransegrunnlag utarbeides og 
legges ut på anbud. 

  

Ole Ueland, H fremmet følgende alternativt forslag: 

  

 Det gjennomføres ikke reduksjoner i rutetilbudet for hurtigbåter på det 
nåværende tidspunkt. Nødvendige endringer gjøres i forbindelse med 
konkurranse om nye driftskontrakter, som et helhetlig opplegg, fra 2023. 
Økonomisk dekning legges frem ved budsjettbehandling. 

 Det skal spesielt vurderes hvordan økt bruk av buss fra f.eks. Tau og Judaberg 
kan bidra til et alternativt tilbud for reisende der dette er aktuelt. 

 Innspillene som fremkom i dialogmøte med kommunene tas med i videre 
vurdering av endringer. 

 Tilbudet til ikke landfaste øyer skal skjermes så langt det er mulig. 

  

Votering: 
 
Indbjos forslag fikk 3 stemmer (FrP og Rødt) og falt.  
Uelands forslag fikk 4 stemmer (H og FNB) og falt.  
Kalsås forslag punkt 1 ble vedtatt med 9 stemmer (Ap, Krf, Rødt, MDG, V, Sp). 
Kalsås forslag punkt 2 ble vedtatt med 10 stemmer (MDG, V, FNB, KrF, Rødt, Sp, Ap). 
Innstillingen fikk 0 stemmer og falt.  
  

 



Vedtak 

 

1. Saken ses i sammenheng med behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan 
2021-2024.  

2. I det videre arbeidet med rutestrukturendring for hurtigbåt fra 2023 settes det ned 
en tverrpolitisk arbeidsgruppe utgått av samferdselsutvalget, som skal involveres 
i det videre arbeidet med å utarbeide forslag til ny rutestruktur. I forbindelse med 
dette arbeidet må det utredes alternativer hvor det legges opp til at det fortsatt 
skal være et hurtigbåttilbud i indre Ryfylke. Forslag til ny rutestruktur sendes på 
høring til berørte kommuner før endelig konkurransegrunnlag utarbeides og 
legges ut på anbud. 

 

 


