
                                                                                                                                            

Referat Flyplassutvalget Harstad/Narvik lufthavn Evenes 

Styremøte  

Dato:  7. mai 2021  Kl 09:00- 10:15 

Sted: teams 

Til stede (teams): 

Styret:  Terje Bartholsen ordfører Evenes (leder), Espen Ludvigsen varaordfører Harstad (nestleder),  

Per Kristian Arntzen varaordfører Narvik, Karin Eriksen Fylkesråd TFFK, Helene Berg Nilsen, ordfører 

Tjeldsund tiltrådte under siste sak. 

Forfall: Lise Hansen, Ole Jonny Korsgaard, June Berg-Sollund. 

Observatør: Geir Olav Skogstad Avinor 

Sekretariat: Sturla Bangstad daglig leder Hålogalandsrådet, Sigbjørn Astrup rådgiver 

Hålogalandsrådet (ref) 

 

Saker 

1) Behov for ytterligere innspill til NTP. 

Styret ser det som hensiktsmessig og spisse uttalelsen gitt av Hålogalandsrådet, og rette den spesielt 

inn imot viktigheten av flyplasskrysset. Sekretariat og leder lager forslag i fellesskap som forankres i 

styret via epost. Sendes primært medlemmene i komiteen. 

2) Regional transportplan.   

Flyplassutvalget vil levere en uttalelse innen 1. sept som fokuserer spesielt imot bussforbindelser og 

båtruta til Kjeldebotn.  Videre vil det bli sagt noe om flyfrakt av laks. 

3)  Vedtektsgjennomgang 

Leder gikk gjennom noen foreløpig forslag til endringer av vedtekter.  Styret lever innspill til 

sekretariat.  Sekretariatet jobber videre med dette og leverer et forslag som først går til styremøter 

for forankring, så til neste årsmøte.  Drøfte om næringsforeninger bør stille i med ledere og ikke 

utnevne representanter tilfeldig. 

4) Endring av kontingent.  Kontingent foreslås endret til: 

Fylkeskommuner: 36 000,- 

Kommuner differensiert etter innbyggertall: 

• kr 5 000 for kommuner med under 5 000 innbyggere 

• kr 15 000 for kommuner fra 5000 – 15 000 innbyggere 

• kr 30 000 for kommuner over 15 000 innbyggere.   

Næringsforeninger kr 3000,- 



                                                                                                                                            
Sekretariatet sender ut forslaget til forankring blant alle medlemmene slik at nivå på 

kontingent fra 2022 kan angis med en viss sikkerhet – ikke minst til potensielt nye 

medlemmer. Kontingenter vedtas først av årsmøtet 2022. 

 

5) Medlemsmøte 27. mai 

Sannsynligvis på teams, men man følger med koronautvilingen 

Saker: 

Fiskeeksport/oppdrettsnæringen 

Reiselivet oppdatering/hva forventes i sommer 

Qatar forbindelsen 

Hva påvirker passasjeropplevelsen fra EVE, reguleringsplan etc 

Virgin Airways 

 

6) EVT: Styret er positiv til å bruke midler på en utredning/analyse som vil forbedre 

faktagrunnlaget i forbindelse med endringer av passasjergrunnlaget og fraktmønstre ved at 

Hålogalandsveien blir bygget. 

Det må brukes litt tid på å utarbeide en  god bestilling for å skaffe seg relevant 

styringsinformasjon. Hvis mulig presenteres opplegg for dette i neste medlemsmøte. 

 

 

 

   

 

 


