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045/17: 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. 

 

04.05.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 

 

BEHANDLING I MØTE 

Saken ble behandlet på E-post 04.05.17 med svarfrist kl 15.00. 

Medlemmene i AU fikk tilsendt følgende spørsmål som skulle besvares: 

1. Jeg er enig i at denne saken behandles på e-post 

2. Jeg er enig i ordlyden i innstillingen 

 

Vedtak er enstemmig. 

 

AU- 045/17 VEDTAK: 

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. 

 

 


