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Vedr. regjeringens manglende kompensasjonsordning for flyselskapene   

En velfungerende luftfartsinfrastruktur som gir god mobilitet og høy ytelse er et viktig grunnlag for en 

sterk og velstående økonomi. Luftfarten er en del av en global sektor for transport, turisme og reiseliv 

som sysselsetter 300 millioner arbeidstakere og står for 10,3 % av global verdiskapning. Luftfarten 

binder Norge sammen. Som en del av en viktig og langsiktig transportinfrastruktur er det derfor 

avgjørende å bevare en norsk, europeisk og global luftfart, gjennom Covid 19 -krisen.  

Luftfartssektoren er samtidig en av bransjene som er hardest rammet av koronakrisen. Det var derfor 

en stor skuffelse at regjeringens tiltakspakke ikke inneholdt kompensasjonsordning for flyselskapene. 

Til tross for svært entydige råd fra en samlet næring og arbeidslivets parter unnlater regjeringen å 

iverksette helt nødvendige og treffsikre tiltak overfor denne strategiske viktige næring. I de fleste land 

har myndighetene raskt gitt nødvendig hjelp til nasjonale flyselskap for å forhindre kollaps. Den norske 

regjeringen kom tidlig i krisen på banen for å sikre likviditet i form av terminlån. På daværende 

tidspunkt forutså dog selv ikke de mest pessimistiske at luftfarten ville stå i denne situasjonen i flere 

år.  

Staten må sikre nasjonale strategiske interesser  

For å takle en slik økonomisk tsunami har derfor store flyselskap over hele verden fått tilgang til 

betydelig statlig kapital. I Tyskland har eksempelvis regjeringen tatt en strategisk eierposisjon i 

Lufthansa. Tilsvarende har skjedd i flere andre land, der stater til nå har bidratt med mer enn tusen 

milliarder kroner i form av statsstøtte/lån/eierskap.  I Norge opplever vi dessverre at regjeringen 

fortsatt inntar en altfor passiv holdning, og gjør mer av det som har liten effekt.  En næring som 

opplever at den gjennomsnittlige gjeldsgraden har økt fra 4,6 til 16x siden krisen traff trenger ikke mer 

lån, men derimot friske penger.  Det burde fortrinnsvis ivaretas ved at staten sikrer nasjonale 

strategiske interesser gjennom eierskap i de norske flyselskapene der dette er mulig/ønsket. Et slikt 

grep vil også sikre at staten, med utgangspunkt i en eierposisjon, får to hender på rattet i en helt 

nødvendig og kommende konsolidering i europeisk luftfart etter Covid 19. 

Den norske regjeringen solgte seg som kjent helt ut av SAS i juni 2018, men har vært eier i Norwegian 

gjennom Folketrygdfondet. Da krisen inntraff hadde SAS gått gjennom en vellykket omstilling og over 

flere år levert solide resultater som gjorde selskapet finansielt sterkt. Nedstengningen i mars 2020 

førte til at hele 95 % av luftfart globalt ble satt på bakken. For SAS, som for mange andre flyselskap, 
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krevde dette en helt nødvendig rekapitalisering for å sikre at selskapet ikke skulle gå overende. I den 

forbindelse ble Norge invitert til igjen å komme inn på eiersiden av den danske og svenske regjeringen.  

En slik invitasjon var ikke unaturlig siden Norge tidligere var eier i SAS, at Norge er SAS sitt største 

marked, og at landet derfor er helt avhengig av den viktige transportinfrastruktur som SAS har levert i 

mer enn syv tiår. Dessverre takket regjeringen nei til eierskap, og avslo også senere en forespørsel om 

både hybridkapital og en senere søknad fra SAS om å omgjøre andelen av pakken med terminlån på 6 

mrd. til hybridkapital.  

Likebehandling av flyselskapene 

Regjeringens avslag har hele tiden vært begrunnet med behov for likebehandling av de norske 

flyselskapene. En nødvendig likebehandling må selvsagt sikres, men det kan både ivaretas gjennom 

eierskap eller litt ulik innretning på tiltakene mot de tre norske flyselskapene. Ulike selskaper krever 

forskjellige tiltak for at de skal kunne komme likt ut. Når regjeringen ikke har valgt en slik 

fremgangsmåte er det en stor kontrast at flyselskapene fortsatt ikke har fått tilgang til 

kontantkompensasjon som hele det øvrige norske næringslivet har fått i ulike pakker siden krisen traff. 

Dette ville sikret både friske penger og den likebehandling som regjeringen har vært så opptatt av å 

ivareta.  

Regjeringen har varslet at den vil avvente restrukturering av Norwegian før det legges frem en 

eventuell kompensasjonsordning for flyselskapene. Vi kan samtidig ikke se at regjeringen har lagt inn 

forutsetninger eller krav om likebehandling i forbindelse med utforming av 

kontantkompensasjonsordningen for næringslivet for øvrig. Det er derfor urimelig at Norwegians 

vanskelige økonomiske situasjon nok en gang brukes som argument for å holde Widerøe og SAS 

utenfor en helt nødvendig kompensasjonsordning.  Det kan kunne føre til at også Widerøe og SAS 

havner i tilsvarende økonomiske vanskeligheter som Norwegian.   Etter vår oppfatning bryter også en 

utsettelse av kontantkompensasjon for de norske flyselskapene med stortingets vedtak på dette 

området.  

Dersom regjeringen ønsker å forhindre at en eventuell kontantkompensasjon til Norwegian går til 

aksjonærer, eller at det bidrar til en dårligere løsning i den pågående restrukturering av selskapet, bør 

den heller vurdere å sette som betingelse at Norwegian må være restrukturert og ute av 

konkursbeskyttelse for å kunne komme inn i ordningen. Et alternativ kan også, som nevnt, være å ta 

strategiske eierposisjoner i selskapene for å sikre at norske flyselskaper kommer seg gjennom Covid- 

19-krisen. 

Unngå svekket konkurranse  

Det er viktig å opprettholde en sunn og velfungerende konkurranse i det norske markedet også etter 

vi er ute av krisen. Regjeringens luftfartsutvalg fremhevet før krisen at konkurransen i luftfarten 

fungerte godt, ref. NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – Norsk luftfart i forandring. Å 

avvente å iverksette en helt nødvendig kontantkompensasjon til Norwegian er ute av 

konkursbeskyttelse kan også svekke flyselskapene som ikke er gjenstand for restrukturering så kraftig 

at det med høy sannsynlighet vil kunne påvirke konkurransebildet på andre siden av Covid-19. 

Norsk Flygerforbund mener derfor at tilbakeholdenhet og en vente-og-se-holdning ikke lenger 

fungerer. Ordningen med kontantkompensasjon til flyselskapene gjennom minstetilbudskjøp av 

flyruter er flagget av regjeringen som en treffsikker ordning for å oppnå Stortingets formål om å sikre 

det norske rutetilbudet og trygge norske arbeidsplasser i luftfarten. Direktekjøp av flyruter har siden 

pandemien traff riktignok muliggjort å kunne opprettholde et riksdekkende rutenett. Forbundet vil dog 



 

 

understreke at en svært stor andel av særlig SAS og Norwegians ansatte nå enten er oppsagte eller 

permitterte. Kjøpsordningen muliggjør kun at de ruter som flys ikke går med tap.  

Stortingsvedtak om kontantkompensasjon for norsk luftfart 

Den enorme krisen som har rammet luftfarten har gitt de tre norske flyselskapene en omsetningssvikt 

på svimlende 25 milliarder bare i 2020, der SAS alene (avvikende regnskapsår) fikk et tap på SEK 10,2 

MRD. Det er derfor en realitet at mangelen på kontantkompensasjon for flyselskapene nå truer 

selskapenes overlevelse og dermed svært mange norske arbeidsplasser i luftfarten. 

I snart ett år har Norsk Flygerforbund og LO Luftfart hatt tett dialog med både regjering og storting om 

behovet for treffsikre tiltak for de tre norske flyselskapene. Arbeidslivets parter har tidligere foreslått 

en ordning som dekker en andel av det omsetningstapet som skyldes koronatiltakene og som ikke kan 

dekkes gjennom kostnadsreduksjoner i selskapene; Kompensasjon = (Omsetningstap – Reduserte 

kostnader) x 0,8). Omsetningssvikten i flyrutetrafikken i 2020 sammenholdt med 2019 ble nærmere 70 

% for hele året og over 80 % siden pandemien stanset luftfarten i mars 2020. Dette betyr en økonomisk 

omsetningsreduksjon på ca. 25 milliarder kroner, hvorav vel 16 milliarder kroner er relatert til den 

norske virksomheten hos de tre aktørene Norwegian, SAS og Widerøe.  

Avinors prognoser for flytrafikken for 2021 viser en forventet flytrafikk på ca. 50 % av 2019-nivået. 

Disse er basert på en forutsetning om en positiv effekt av en covid-19 vaksine medio 2021. Regjeringen 

har nå videreført og til dels forsterket smitteverntiltakene, og prognosene er nå, til tross for oppstart 

av vaksinering, enda dårligere enn prognosene fra i fjor høst. Mye tyder derfor på at den viktige 

sommerperioden også i 2021 kan gå delvis tapt.  

I lys av de den svært alvorlige situasjonen og realitetene flyselskapene står overfor anmoder Norsk 

Flygerforbund partiene på stortinget om at det som et minimum kan vedtas å pålegge en innføring av 

en kontantkompensasjon for norske flyselskap som del av den kommende virkemiddelbruken rettet 

mot norsk luftfart. Et estimat av en slik ordning har et omfang på minimum fire milliarder kroner basert 

på overnevnte forutsetninger.  

Regjeringen har rettmessig vært opptatt av likebehandlingsprinsipper ift. tiltak rettet mot norsk 

luftfart. Kontantstøtte er målrettet, ikke-diskriminerende og balansert. Den bidrar i tillegg til å sikre 

helt nødvendig soliditet, som sammen med øvrige refinansierings- og effektiviseringstiltak i 

selskapene, vil kunne sikre at de norske flyselskapene har et tilstrekkelig økonomisk fundament. Et 

alternativ til kontantstøtte som også sikrer likebehandling kan være å ta strategiske eierposisjoner i 

selskapene for å sikre at norske flyselskaper også flyr etter Covid-19-krisen. 
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