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Omstillingsstatus for Andøy kommune 
 
 
Innstilling  
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd viser til Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus 
og midler til utvikling av nye arbeidsplasser, som en konsekvens av at Stortinget har vedtatt 
nedleggelse av Andøya flystasjon. 

Analyser gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at konsekvensene av Stortingets vedtak 
vil bli omfattende reduksjon i sysselsetting (16,5 %) og befolkningstall (13,6 %) for Andøy 
kommune. Dette vil få store konsekvenser for Vesterålen som region, og det er viktig for hele 
regionen at Andøy kommune får tilført tilstrekkelig midler til utvikling av nye arbeidsplasser. 
Analysene som er gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at omfanget og 
kompleksiteten er så stor at omstillingsbevilgningen Andøy kommune har søkt om er på et 
minimum dersom Andøy kommune skal lykkes med omstillingsarbeidet. 
 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir med dette full støtte til Andøy kommunes 
omstillingssøknad, og forutsetter at Stortinget følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett. 
 
 
 

 
KORT BESKRIVELSE AV SAKEN 
Andøy kommune har satt i gang en prosess med sikte på statlig omstillingsprogram etter modell 
fra tidligere omstillinger i Forsvaret, på bakgrunn av Stortingets beslutning om å legge ned 
Andøya flystasjon.  

Kommunen har fått utarbeidet flere rapporter og analyser som beskriver konsekvenser av at 
Andøya flystasjon er vedtatt nedlagt. Den viktigste betydningen vil være nedgang i sysselsetting 
som en direkte og indirekte konsekvens av nedleggelsen. Effekten er beregnet av Nordland 
fylkeskommune til et bortfall av 339 sysselsatte. Som en konsekvens av det er det gjort en 
beregning av nedgang i folketallet på 677 innbyggere 10 år etter flytting. 

Det er gjort en strategisk utviklingsanalyse for å gi en bred oversikt over næringsmessige 
konkurransefortrinn og utviklingspotensiale i Andøy kommune for å danne grunnlag for en 
langsiktig næringsstrategi som kan kompensere for tap av arbeidsplasser. Denne analysen har 
vært grunnlag for å peke på noen anbefalte satsingsområder for omstillingsarbeidet i Andøy 
kommune.  



 
Konklusjon 
Det innstilles på at AU gjør følgende vedtak som epostbehandling og sender uttalelsen til 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet med kopi til Nordland fylkeskommune og 
lokalmedia: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd viser til Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus 
og midler til utvikling av nye arbeidsplasser, som en konsekvens av at Stortinget har vedtatt 
nedleggelse av Andøya flystasjon. 
 
Analyser gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at konsekvensene av Stortingets vedtak 
vil bli omfattende reduksjon i sysselsetting (16,5 %) og befolkningstall (13,6 %) for Andøy 
kommune. Dette vil få store konsekvenser for Vesterålen som region, og det er viktig for hele 
regionen at Andøy kommune får tilført tilstrekkelig midler til utvikling av nye arbeidsplasser. 
Analysene som er gjennomført av Nordland fylkeskommune viser at omfanget og 
kompleksiteten er så stor at omstillingsbevilgningen Andøy kommune har søkt om er på et 
minimum dersom Andøy kommune skal lykkes med omstillingsarbeidet. 
 
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd gir med dette full støtte til Andøy kommunes 
omstillingssøknad, og forutsetter at Stortinget følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett. 
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