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108/16: E-POSTBEHANDLING - HØRINGSUTTALELSE STRATEGI FOR
REISELIV- OG OPPLEVELSESNÆRINGER I NORDLAND 2017-2021
Innstilling
Arbeidslutvalget i Vesterålen regionråd vedtar høringsuttalelse om «Strategi for reiseliv- og
opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021».

01.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Saken ble sendt ut til e-postbehandling 01.12.16 med svarfrist kl 19.00.
Til saken ble det sendt to spørsmål som skulle besvares:
1. Jeg er enig i at sak 108/16 behandles på e-post.
2. Jeg er enig i ordlyden i innstillingen.

Alle deltakerne besvarte med ja på begge spørsmål.

AU- 108/16 VEDTAK:
Arbeidslutvalget i Vesterålen regionråd vedtar høringsuttalelse om «Strategi for reiseliv- og
opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021».
«Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet Nordland fylkeskommunes
høringsutkast til Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 på møte
1.12.16.
Vesterålen regionråd er fornøyd med at Nordland fylke ønsker å bidra til å utvikle et
opplevelsesbasert reiseliv og at det satses på høy kvalitet innenfor områder som mat, kultur og
natur. Dette målet skal nås gjennom samarbeid og nyskaping og føre til bærekraftige
reiselivsbedrifter og lokalsamfunn.
Planen bidrar til å gi reiselivsbedriftene og lokalsamfunnene støtte i utviklingen mot
opplevelsesbasert næring. For å styrke dette arbeidet ser Vesterålen regionråd betydningen av
at destinasjonsselskapene får en sterkere rolle i planen.
Tradisjonelt har destinasjonsselskapene vært markedsaktør. Dette er i stor grad endret slik at
de også har blitt en utviklingsaktør i et tett samarbeid med reiselivsnæringen. Vesterålen
regionråd ønsker en ytterligere tydeliggjøring av destinasjonsselskapenes rolle og oppgaver.
Produktutvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving er områder destinasjonsselskapene
må videreutvikle kunnskap og erfaring på.
For å ivareta behovet for å utvikle bærekraftige destinasjoner, er det nødvendig med en
helhetlig planlegging av reiselivsnæringa. Bedriftene og kommunene må samarbeide på et
regionalt nivå slik at en økt tilstrømming av turister kan skje på en slik måte at det ivaretar
naturen, befolkningen og øvrig næringsliv. Vesterålen regionråd ønsker at en helhetlig

planlegging av reiselivsutvikling prioriteres. Et sterkere fokus på helårsturisme forutsetter
større kunnskaper, gode samferdselsløsninger, markedsføring og innovasjon. Det må
kanaliseres midler til at dette kan skje både lokalt og regionalt slik at næring og lokalsamfunn
kan skape møteplasser for en bærekraftig utvikling.»

109/16: E-POSTBEHANDLING - REGIONAL TRANSPORTPLAN NORDLAND
2018-2029 - HANDLINGSPROGRAM
Innstilling
Arbeidsutvalget i Vesterålen regiopnråd vedtar forslag til innspill til «Regional Transportplan
Nordland 2018-2029 – handlingsprogram».

01.12.2016 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
BEHANDLING I MØTE
Saken ble sendt ut til e-postbehandling 01.12.16 med svarfrist kl 21.00.
Til saken ble det sendt to spørsmål som skulle besvares:
1. Jeg er enig i at sak 109/16 behandles på e-post.
2. Jeg er enig i ordlyden i innstillingen.

Alle deltakerne besvarte med ja på begge spørsmål.

AU- 109/16 VEDTAK:
Arbeidsutvalget i Vesterålen regiopnråd vedtar forslag til innspill til «Regional Transportplan
Nordland 2018-2029 – handlingsprogram».
"Regional Transportplan Nordland – handlingsprogram
Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet Nordland fylkeskommunes invitasjon til
å gi innspill til Regional Transportplan Nordland på møte 01.12.16.
Vesterålen regionråd er fornøyd med at det gis anledning til å kvalitetssikre innspillene som er
gitt tidligere.
Vesterålen regionråd står ved de prioriteringene som er gitt. Det vises til Vesterålen
regionråds uttalelse til Transportplan Nordland av 23.04.12. Samtidig vil vi ta med noen
tillegg til det som tidligere er spilt inn. Prioriteringene er satt opp etter de fem hovedmålene i
handlingsprogrammet:

1. Fylkesveger og fylkesvegsamband
·
·
·
·
·
·
·
·

Fv 82 opprustes inkl. vegpakke Sortland
Fv 820, 821 utbedring
Fv 820 Ryggedalstunnelen og Fv 821 Frøskelandsfjellet – ekstra
vintervedlikehold
Alle Fv – rassikring og tilrettelegging for vinterturisme, med prioritet på
Fv 976 Andenes - Bleik
Opprettholde rutetilbud på Fiskebølferja
Styrke ferjetilbudet Andenes – Gryllefjord med økt kapasitet på
sommeren og vurdering av helårsdrift
Døgnåpen ferjeforbindelse og forbedret regularitet på strekningen
Lødingen - Bognes
Bedre rasteplasser med toaletter for å tilrettelegge for reiseliv

2. Kollektivtransport
·
·
·
·
·

Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra
Stokmarknes lufthavn
Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine
produkter
Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og
chartertrafikk
Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem
Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig
hjemme i helgene

3. Næringstransport
·
·

Døgnåpen tollstasjon på Bjørnfjell
Fortsatt statlig ansvar for fiskerihavner, både gjennom finansiering og
vedlikehold av fiskerihavner og gjennom ansvar for merking

4. Regionforstørring
·

Tilrettelegging for utvidelse av BA-regioner

5. Sykling og gåing
·
·

Gang- og sykkelfelt inn mot kommunesentrene
Gang- og sykkelfelt Sortlandsbrua RV 85 til kryss Sigerfjord"

