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7. januar 2022 
 

Henstilling fra Romsdal IPR 

Positiv samfunns- og næringsutvikling er avhengig av et godt 
flytilbud 
 

Romsdal Interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR) 

Romsdal IPR, tidligere Romsdal Regionråd, er interkommunalt politisk råd for 5 kommuner - Aukra, 

Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes. Denne henstillingen er utarbeidet på vegne av disse 

kommunene og gjelder flytilbudet på Molde lufthavn Årø. 

 

Bakgrunn 

Pandemisituasjonen har medført en dramatisk reduksjon av reiseaktiviteten både for privatpersoner 

og næringslivet. På denne bakgrunn har vi forståelse for at flyselskapene må gjøre midlertidige 

endringer av rutetilbudet. 

Samtidig er vi redd for at et redusert rutetilbud på Molde lufthavn Årø vil være selvforsterkende, og 

medføre ytterligere redusert etterspørsel både på kort og på lengre sikt.  

Romsdal IPR er opptatt av at det må være korrespondanse mellom Molde og Gardermoen i begge 

retninger både morgen og ettermiddag/kveld. Dette er viktig blant annet for å unngå ekstra 

overnatting i Oslo, både i forbindelse med dagsmøter og ved reise til og fra andre destinasjoner. 

Møre og Romsdal er av landets største eksportfylker med et ekspansivt næringsliv, og Molde er 

største industrikommune i fylket. Det pågår for øyeblikket flere større utbygginger som f.eks. det 

landbaserte lakseoppdrettsanlegget Salmon Evolution, og ikke minst det nye fellessjukehuset for 

Nordmøre og Romsdal lokalisert kun 10 minutter fra flyplassen i Molde. I tillegg er nye 

infrastrukturprosjekt både allerede startet opp (E39 Molde-Hjelset) og under planlegging 

(Eksportvegen E139 Romsdalen og Fergefri E39 Ålesund-Molde). Næringslivet, spesielt industrien, i 

regionen opplever i stor grad en positiv utvikling til tross for pandemien.  

Møre og Romsdal er også et betydelig turistmål. Fra Molde kan en enkelt nå kjente turistattraksjoner 

som f.eks. Trollstigen, Romsdalseggen /Rampestreken, Mardalsfossen, Atlanterhavsveien, Ona, 

Midsundtrappene og mange andre spennende destinasjoner. Også i denne sammenheng er et godt 

flytilbud avgjørende viktig for Molderegionen. 
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Henstilling 

På denne bakgrunn henstiller Romsdal IPR sterkt om at flyselskapene, som et absolutt minimum, 

sikrer daglig forbindelse mellom Molde og Gardermoen i begge retninger både på morgen og 

ettermiddag/kveld fra begynnelsen av februar. 

 

Vi ser fram til en konstruktiv dialog og et godt flytilbud på Molde Lufthavn Årø! 

 

Vennlig hilsen  

Romsdal Interkommunalt politisk råd 

Odd Jørgen Nilssen Tove Henøen  Torgeir Dahl 
Ordfører 

Aukra kommune  

Ordfører 
Hustadvika kommune 

Ordfører 
Molde kommune 

(sign.) (sign.) (sign.) 
   
   

Yvonne Wold  Randi Bergundhaugen 
Ordfører 

Rauma kommune 
 Ordfører 

Vestnes kommune 
(sign.)  (sign.) 
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