
 

Innkalling til møte i Båt- og 

ferjeforum 
 

Dato:   30.09.2020 

Sted:  Microsoft Teams 

Tid:  Kl. 10:00 – 13:00 

 

Agenda:  
 

10/20 Godkjenning av referat fra 1. april 2020  

11/20 Dialog med NHO Sjøfart  

12/20 Runde rundt bordet 

13/20  Hurtigbåtmal 

14/20 Revisjon av ferjemal 

15/20 Kontraktsoppfølging 

16/20 Billettkontroll og autopass 

17/20 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksutredning 

10/20 Referat fra forrige møte 

  Forslag til vedtak: referatet godkjennes 

 

11/20 Dialog med NHO Sjøfart v/ Frode Sund 

Til tross for at man i mange anledninger sitter på hver sin side av bordet har oppdragsgiver og operatør 
et felles oppdrag, og er helt avhengige av god dialog seg imellom for å løse det. Vi har tidligere 
diskutert hvordan vi kan styrke dialogen med NHO Sjøfart, for å skape en arena for dialog og 
tilbakemeldinger om små og store saker – og som ikke skjer i forbindelse med konkurranse eller som 
kontraktsparter. Frode Sund logger på og vil ta opp noe av det følgende: 

• Litt info om NHO Sjøfart og våre medlemmer  
• Hva vi kan bidra med i dialogen mellom fylkene og leverandørene  
• Forholdet mellom organiserte og uorganiserte leverandører  
• Kort om det vi ser som utfordringer  
• Kostnadsutvikling  
• Virksomhetsoverdragelse  
• Balanse i kontraktene – risiko og pris  
• Fergeindeksen 

 
12/20 Runde rundt bordet 

Vi gjennomfører en runde rundt bordet fra nord til sør, altså på samme måte som sist. Forbered 5 
minutter om følgende tema: 

• Status korona 
• Status pågående og planlagte anbud og kontraktsoppfølging 
• Status miljøteknologi 
• Andre viktige saker for tiden.  

  

13/20  Hurtigbåtmal 

Kort oppdatering om arbeidet med hurtigbåtmal 

14/20 Revisjon av ferjemalen 

Det er tid for å revidere ferjemalen, som ble utviklet i samarbeid med SVV for noen år siden. Den gang 
 bidro Skyss og Troms i arbeidsgruppen som jobbet med malen. Hvem kan bidra når malen nå skal 
revideres? 

15/20 Kontraktsoppfølging (diskusjon) 

Spørsmål til diskusjon: Hvilket kvalitetssystem, prosedyrer og verktøy brukes innen båt- og ferjedrift?  
 

16/20 Billettkontroll og autopass 

 Hvordan tenker medlemmene å gjennomføre billettkontroll på ferjer med autopass? 

17/20 Eventuelt 



 

 

Ola Viken Stalund, 

Kollektivtrafikkforeningen 


