
Hei og takk for en vel gjenomført konferanse. 
  
Ønsker med dette og komme med noen innspill, jeg sitter som tilitsvalgt i Fellesforbundet og som 
Kommunestyrerepresentant for arbeiderpartiet i Andøy kommune. 
  
Kommunene er bærebjelken i sammfunet vårt. Skal vi få en positiv utvikling må kommuneøkonomien 
styrkes betraktelig.Kommunene må gjøres økonomisk i stand, for på den måten  kunne legge til rette 
for næringslivet dersom vi skal få den positive utviklingen vi her ønsker.Alle kommunene bør ha en 
egen næringsavdeling som kan være bindeledett mellom de forskellige næringene i kommunene.Skal 
vi bli bedre må det et kraftig løft på det med  og sammarbeide mellom de forskellige næringene.Vi må 
få fiskeriene til og gjøre reiselivet bedre og motsatt, så har vi de andre næringene som landbruk olje 
og gass og annen tjenesteytende industri disse må også tas med i denne prosessen, for bare på den 
måten er vi i stand til og gjøre hverandre gode.Det og gjøre hverandre gode må vere hovedbudskapet 
i dette arbeidet.SAMMARBEID. 
Når det gjelder sammferdsel så har vi to store flyplasser i et geografisk område ofoten lofoten og 
vesterålen Evenes flyplass og Andøy flyplass dette er tilstrekkelig på flyplasssiden,det som blir 
særdeles viktig her er og heve standaren på veiene i dette område. Forskning og utvikling, her må vi 
sterkere på banen når det gjelder vidreforedling av fisk og fiskeprodukter.Det må være mulig og kunne 
sette i gang ekstraordinære tiltak på dette område. 
Reiseliv: Skal vi øke kvaliteten ytterleig innen reiselivet må opplevelsene bli enda mer 
meningsfylte.Omvisninger i fiskebåtene og på fiskebrukene med muligheter for turer på ordinært fiske, 
det blir også viktig med Særdeles gode matopplevelser fisk på lokalt vis.Det samme gjelder for 
landbruket.Vi har mange unike turområder disse må merkes og så må det lages brosjyrer som innehar 
gode beskrivelser,disse bør vere tiljengelig både på nett og pappir, sammordnes regionsvis. 
  
Vi må vurdre og få på plass en overordnet styring / koordinering for reiselivssatsnigen i Nord-Norge. 
  
Dette arbeidet som her er satt i gang er veldig viktig, men jeg mener at det burde vært brukt mer tid på 
dette.Vi skulle helst ha hatt en konferanse for hvert av de forskellige næringene, så skulle de ha fått i 
oppgave og prioritere fem områder de mente det skulle satses på. Så skulle det ha hvert en ny 
konferanse hvor ti pesoner fra  de forskellige næringene ble representert, da tror jeg vi hadde fått et 
mer nyansert bilde av framtidens utvikling i Nord-Norge. Reiseliv. Fiske. Landbruk. Olje gass. 
Tjenestytende industri. Kommunene.Staten. 
  
Har stor tro på en positiv utvikling for Nord-Norge i framtiden. 
  

  

  
Med hilsen 
Finn-Allan Westjord. 
 


