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Sak nr:

U-19/09:

ØKT LOKAL BRUK AV FLYRUTA
Det vises til det pågående arbeid med å sikre kontinuiteten og
videreføringen av det trafikkskapende arbeid ved Fagernes lufthavn
etter at eksisterende 3 årige prosjekt avsluttes den 31.12.09 – jfr referat
fra møtet 30. mars som var vedlagt sak U-13/09 b).
Dette vil resultere i at det i regi av Flytrafikk Valdres AS og
styringsgruppa for prosjektet vil bli utarbeidet et notat – som underlag
for søknader til OFK, kommuner og andre aktører om finansiering av
prosjektleder (inkl. arbeidspenger), tiltaksmidler og et evt risikofond for
årene 2010-2012.
Videre vises det til at flyselskapet DOT vant anbudskonkurransen for å
operere flyrutetilbudet i perioden 01.04.09-31.03.12, og de utfordringer
som ligger i å få trafikkøkning til tross for en ugunstig rutetabell.
I fellesmøtet den 30. mars var det stor enighet om at det må foretas
felles løft fra alle gode krefter – og herunder at alle bedrifter / kommuner
må ha større fokus på fly når de skal ut å reise.
Valdres Næringsforum BA (VNF) har i sammenheng med det
ovenstående allerede kommet med flere positive innspill:
• VNF vil gå inn med 100’ årlig i årene 2010-2012 til videreføring
av det trafikkskapende arbeid.
• VNF oppfordrer så vel næringslivet som det offentlige Valdres til
å ta et kollektivt ansvar for å fly
og vedr dette siste punktet – som det kan tas tak i snarest mulig –
krever dette så vel holdningsendringer som bevisste valg når reisemåte
ved tjenestereiser velges.
VNF har utfra dette foreslått at Utviklingsstyret fatter følgende vedtak:
1. Valdres Natur- og Kulturpark og den enkelte kommune skal innarbeide
i sin policy for tjenestereiser at flyruta skal brukes så langt det er
praktisk mulig.
2. Valdres Næringsforum BA skal oppfordre alle sine medlemsbedrifter til
å bruke flyruta ved tjenestereiser så langt det er praktisk mulig.
3. Målet skal være at partene ovenfor samlet foretar 3000 1) flyreiser pr.
år. For å måle dette skal Valdres Natur- og Kulturpark forhandle fram
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en kundeavtale med flyselskapet som gjør målbart hvor mye partene
ovenfor samlet bruker flyruta. Avtalen bør også inneholde en rabatt-,
bonus- eller annen stimuleringsordning.
4. Partene over skal oppfordre sine besøkende om å fly til Valdres
dersom det er mulig.
1)

Dette tallet er et noe tilfeldig tall som må drøftes nærmere.

Daglig leder er enig i VNF sitt positive initiativ for å øke flyrutetrafikken,
og at dette må være et felles løft der både VNK, kommuner, næringsliv
og befolkning bidrar.
Det er tatt kontakt med prosjektleder Robert Medik for å drøfte kundeog bedriftsavtaler med flyselskapet, og for å få et bedre grunnlag for
fastsettelse av et måltall for kommunene og medlemsbedriftene i VNK
sin bruk av flyruta framover.
Daglig leder vil tilrå følgende
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utviklingsstyret vil henstille om at
1. Valdres Natur- og Kulturpark og den enkelte kommune skal
innarbeide i sin policy for tjenestereiser at flyruta skal brukes så
langt det er praktisk mulig.
2. Valdres Næringsforum BA skal oppfordre alle sine medlemsbedrifter
til å bruke flyruta ved tjenestereiser så langt det er praktisk mulig.
3. Målet skal være at partene ovenfor samlet foretar x 1) flyreiser pr. år.
For å måle dette skal Valdres Natur- og Kulturpark forhandle fram
en kundeavtale med flyselskapet som gjør målbart hvor mye partene
ovenfor samlet bruker flyruta. Avtalen bør også inneholde en rabatt-,
bonus- eller annen stimuleringsordning.
4. Partene over skal oppfordre sine besøkende om å fly til Valdres
dersom det er mulig.
1)

sign.

Måltallet x fastsettes etter nærmere dialog med partene
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