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Rødøy kommune
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8185 VÅGAHOLMEN

Videreføring av pendlerordning for fergesambandene Forøy - Ågskardet
og Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund
Nordland fylkeskommune ønsker å videreføre pendlerordningen på fergesambandet Forøy –
Ågskardet, og betingelsene fra tidligere år. Samt prøveordningen for sambandet Ørnes –
Vassdalsvik – Meløysund.
Ordningene vil være gjeldende i periodene 01.05.2020 – 31.08.2020 og 01.05.2021 –
31.08.2021.
Da kapasiteten er begrenset, settes antallet pendlere til maks 50 personer per samband.
Meløy kommune settes til fortsatt å motta og behandle søknadene om pendlerstatus. Kommunen
setter selv frist for når det kan søkes om pendlerstatus i året det søkes for. En anbefaling her er å
åpne for søknader fra 15.03. og stenge for søknader fra 01.08.
Kriteriene for å kunne søke status som pendler i sambandet Forøy – Ågskardet er:
•
•

•
•
•

•

Søknadsskjema skal fylles ut og signeres av den som søker om pendlerbevis.
Pendlerordningen gjelder for de som har fått godkjent søknad.
Ordningen skal gjelde for de som har fast bostedsadresse i folkeregisteret i Meløy eller
Rødøy kommune og som reiser regelmessig med ferjesambandet Forøy – Ågskardet for å
komme til og fra arbeid.
Ordningen skal gjelde alle avganger.
Ordningen gjelder kun på reiser til og fra arbeid, maks 1 tur/retur per dag og omhandler kun
bruk av personbil inntil 6 meter.
Meløy kommune vil på vegne av Nordland fylkeskommune utstede et nytt pendlerbevis for
perioden til godkjente pendlere. Dette er personlig og kan derfor ikke benyttes av andre
personer. Ved forespørsel skal legitimasjon fremvises.
Trafikantene som inngår i ordningen skal, når de oppfyller kravene satt ovenfor, stille i egen
oppmerket fil på fergeleiene på Forøy og Ågskardet. Trafikanten må møte opp senest 10
minutter før avgang. Ved andre reiser (utenom arbeid og/eller utenfor oppgitte avganger)
skal de reisende stille seg på ordinær oppstillingsplass.
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Kriteriene for å kunne søke status som pendler i sambandet Ørnes – Vassdalsvik Meløysund er:
•
•

•
•
•

•

Søknadsskjema skal fylles ut og signeres av den som søker om pendlerbevis.
Pendlerordningen gjelder for de som har fått godkjent søknad.
Ordningen skal gjelde for de som har fast bostedsadresse eller fast arbeidsted på Meløya,
og som reiser regelmessig med ferjesambandet Ørnes – Vassdalsvik - Meløysund for å
komme til og fra arbeid.
Ordningen skal gjelde alle avganger.
Ordningen gjelder kun på reiser til og fra arbeid, maks 1 tur/retur per dag og omhandler kun
bruk av personbil inntil 6 meter.
Meløy kommune vil på vegne av Nordland fylkeskommune utstede et nytt pendlerbevis for
perioden til godkjente pendlere. Dette er personlig og kan derfor ikke benyttes av andre
personer. Ved forespørsel skal legitimasjon fremvises.
Trafikantene som inngår i ordningen skal, når de oppfyller kravene satt ovenfor, stille i egen
oppmerket fil på fergeleiene (foreløpig kun Ørnes). Trafikanten må møte opp senest 10
minutter før avgang. Ved andre reiser (utenom arbeid og/eller utenfor oppgitte avganger)
skal de reisende stille seg på ordinær oppstillingsplass.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknaden. Dette gjelder begge sambandene:
- Utskrift fra Folkeregisteret om fast bosted
- Dokumentasjon på arbeidsforhold.
Det brukes samme søknadskjema som tidligere,med oppdaterte datoer. Og samme pendlerbevis,
med oppdaterte datoer.
Meløy kommune sender en oversikt over innvilgende søknader, samt avslåtte, innen 15.08. hvert
år til Nordland fylkeskommune.

Med vennlig hilsen

Per-Christian Størkersen
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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