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Brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen
Fagernes lufthavn, Leirin driftes i dag av Avinor. Avinor har fått i
oppdrag fra Samferdselsdepartementet å drive flyplassen som
charterflyplass ut 2018. Deretter skal lokalt næringsliv ta over driften.
Departementet forutsetter at lokale krefter delfinansierer drift av
flyplassen med 50 % allerede i 2018.
Oppland fylkeskommune (OFK); Buskerud fylkeskommune (BFK)
sammen med reiselivet i Valdres og Hallingdal har sammen arbeidet
med framtida til lufthavna. Det har vært i sving ei arbeidsgruppe kalt
Styringsgruppa for Leirin under ledelse av fylkesvaraordfører i OFK, Ivar
Odnes. De har blant annet fremskaffet analyser som viser at lufthavna
har et stort potensiale for charter(se vedlegg).
Det vilkåret staten har gitt om at AVINOR trekker seg ut av drifta av
flyplassen allerede 1. januar 2019 gir reiselivsnæringen ei stor
utfordring. Styringsgruppa har allerede sendt brev til
Samferdselsdepartementet(Sd) ved statssekretær Tom Cato Karlsen
for å be om et møte om saka. Det har vært møter med Nærings- og
fiskeridepartementet om næringssida av dette. Saka slik den står i dag
er på mange måter i ei næringssak, men samtidig sorterer Avinor
fremdeles under Sd.
Det er et initiativ nå til ett felles brev fra OFK, BFK og regionrådene i
Valdres og Hallingdal til Sd, hvor budskapet er at Avinor ikke trekkes ut
av Leirin allerede 1. 1. 2019.
VNK har fått et utkast til brev som vedlegges.

Forslag til Vedtak:
Valdresrådet anbefaler at Regionstyret slutter opp om brevet.
Styreleder bør gis fullmakt til å godkjenne mindre endringer i brevet.

Vedtak:

sign.
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2 vedlegg,
 Brevet til Samferdselsdepartementet
 Rapport om flyplassens potensiale:
http://www.iktvaldres.no/VNK/2016/Styret%2030.%20november/Vedlegg%20Rapport,%
20utviklingsmuligheter%20charterflyplass.pdf
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