Flyplassutvalget ved Harstad/Narvik Lufthavn Evenes er et politisk organ, der kommunene Kvæfjord, Lødingen,
Harstad, Tjeldsund, Ibestad, Evenes, Gratangen og Narvik er medlemmer samt at både Troms og Finnmark fylke
og Nordland fylke er medlemmer. Næringsforeningene i både Harstad og Narvik er også medlemmer. Evenes
flyplass gir også rutetilbud til store deler av Lofoten og Vesterålen, samt Midt-Troms.

Til samferdselsminister, finansminister, medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen og
finanskomiteen på Stortinget

Angående konkurransesituasjonen i luftfarten.
Luftfarten har svært stor betydning for utviklingen av næringslivet og som et kollektivtilbud til
befolkningen i Nord-Norge. Dette i mangel av gode alternativer. Spesielt innen reiseliv, men også
som en foretrukken reisemåte for helsereiser, er rutetilbudet og prisbildet av stor betydning i
landsdelen.
Flyplassutvalget ser med bekymring på dagens situasjon i luftfarten der nedgangen har vært opptil
90%. Vi forventer at dette vil ta seg opp igjen når koronakrisen er avklart og lagt bak oss.
Imidlertid er selskapene i krise nå. Selskapene permitterer og sier opp ansatte. Luftfart trenger en
rekke høykompetente mennesker for å kunne fungere, dette betyr at det post-korona ikke
nødvendigvis vil være enkelt å starte opp virksomheten igjen hvis et selskap reduserer for mye eller
går konkurs.
Den velfungerende konkurransen mellom seriøse aktører vi har opplevd på norsk innenrikstrafikk de
siste tjue år har vært svært gunstig.
I en post-korona luftfart kan Nord-Norge igjen risikere å møte en luftfart der konkurranse mellom
selskapene ikke eksisterer siden de har nedskalert eller gått konkurs. En øket pris og dårligere tilbud
er påregnelige konsekvenser. Det vil utgjøre en ytterligere konkurranseulempe for Nordnorsk
næringsliv og vil bremse utviklingen.
For befolkningen er luftfart ikke luksus, men ofte det eneste fornuftige alternativ for reiser over
lengere avstand. En utarmet luftfart vil igjen øke kostnaden ved å bo og arbeide i Nord-Norge for
befolkningen. Det er derfor svært viktig at myndighetene tar ansvar for at det fortsatt er god
konkurranse mellom seriøse flyselskaper innenriks ved koronakrisens slutt.
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