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Forslag til vedtak:
Statsbudsjettet 2019 – Oppfordring til Regjering og Storting.
Andøy kommune står ovenfor store utfordringer etter Stortingets vedtak om nedleggelse av
Andøya flystasjon i desember 2016.
Andøy kommune er definert som omstillingsområdet. I samarbeid mellom staten, Nordland
fylkeskommune og Andøy kommune er det gitt en omstillingsramme på 125 millioner kroner
fordelt over 6 år.
I den vedtatte omstillingsplanen er det synliggjort en rekke områder hvor Andøy kommune
har store muligheter og unike muligheter for å lykkes med omstillingsarbeidet.
Det gjelder i særlig grad virksomheter og prosjekter tilknyttet Andøya Space Center,
sjømatnæringen og reiselivsnæringen.
Med denne henvendelsen ønsker Andøy kommunestyre å rette oppmerksomhet på at det
ikke bare er størrelsen på omstillingsbevilgningen som er avgjørende for å skape nye
lønnsomme arbeidsplasser innenfor de nevnte områdene.
Bruken av omstillingsbevilgningen har som kjent også sine begrensninger når det gjelder
regelverket for statsstøtte m.m.
Konkrete politiske vedtak og avklaringer i forhold til konkrete bedrifter og prosjekter er også
viktig for å lykkes med omstillingsarbeidet. I tillegg er avklaringer knyttet til anvendelse av
areal og infrastruktur samt sameksistens med Forsvarets aktivitet, i tråd med Stortingets
forutsetninger helt avgjørende for omstillingsarbeidet.
I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2019 anmoder Andøy kommunestyre om
at det fattes konkrete vedtak som muliggjør gjennomføring av pågående prosjekter tilknyttet
virksomhetene ved Andøy Space Center. Det vises i den sammenheng til
småsatellittprosjekt, utredning av nasjonalt dronesenter, Andøy Test Center og Nasjonalt
senter for romrelatert opplæring (NAROM)

En startbevilgning som gjør det mulig å sluttføre planleggingen av fiskerihavneprosjektet i
Andenes havn er meget avgjørende for å kunne tilby lokalt og eksternt næringsliv ønsket
areal til konkrete prosjekter i sjømat og reiselivsnæringen.
Andøy kommunestyre ønsker med denne henvendelsen å peke på at det innen de nevnte
områdene er dokumentert store muligheter for å lykkes. Mange av prosjektene har i tillegg til
stor lokal betydning også stor nasjonal betydning.

