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Sak: AU-sak 43/16 

 
Felles uttalelse om flytting av FOT-ruter fra Narvik Lufthavn Framneslia 
til Harstad/Narvik Lufthavn  

 

Enstemmig vedtak: 

Felles uttalelse om flytting av FOT – ruter fra Narvik Lufthavn Framneslia til Harstad/ 

Narvik lufthavn Evenes. 

Ofoten og Salten Regionråd har vedtatt følgende felles uttalelse: 

Regionrådene vil understreke betydningen av en god flyforbindelse mellom Ofoten og Bodø. 
Regionrådene ser med bekymring på at anbudet for nye FOT - ruter for perioden fra 1. april 
2017 til 30. mars 2021, er lagt ut uten at dagens FOT - ruter fra Narvik Lufthavn Framneslia 
er overført til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. 

Det er i dag en svært dårlig forbindelse mellom Evenes og Bodø. Widerøe driver en kom-
mersiell rute. På hverdager er det kun to avganger hver vei, lørdag er det ingen avganger og 
søndag er det én avgang. I dag har Ofoten tre daglige avganger tur - retur Bodø Lufthavn fra 
Narvik Lufthavn Framneslia. Når denne legges ned om et år, vil Ofoten ha behov for en 
bedre forbindelse til fylkeshovedstaden enn det Evenes har i dag. På samme måte vil Bodø 
og Salten ha behov for en god forbindelse til Narvik og Harstad med omland via Evenes. En 
god flyforbindelse mellom Ofoten/Narvik og Bodø via Evenes lufthavn er etter nedleggelsen 
av Narvik lufthavn av svært stor betydning for blant annet næringsliv, utdanningsinstitusjo-
ner, behovet for tilgang til fylkeshovedstaden Bodø generelt og transporter til og fra sykehus 
og andre spesialiserte helsetjenester. 

Salten og Ofoten Regionråd viser til artikkel 16 i Forordning 1008/2008, og oppfordrer derfor 
departementet til å vurdere om reglene for tynt trafikkerte ruter gjør at en likevel kan legge ut 
FOT-ruter mellom Harstad/Narvik Lufthavn Evenes og Bodø Lufthavn fra 2017. Subsidiært 
oppfordres departementet til på annet vis å bidra til at regionene knyttes bedre sammen når 
tre daglige FOT – ruter mellom Narvik og Bodø blir borte fra 2017.  

Salten og Ofoten Regionråd ber derfor departementet medvirke til at et minst like godt 

flytilbud fra neste år videreføres mellom Harstad/Narvik Lufthavn Evenes og Bodø 

Lufthavn, som det som i dag eksisterer mellom Narvik Lufthavn Framneslia og Bodø 

Lufthavn.  

 


