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Hei Anne Gine!
På fredag fikk vi beskjed om at fylkesadministrasjonen i Hordaland fylkeskommune innstiller på et tilskudd til
Fjord Norge i 2016/2017 på 2,4 millioner kroner, mens de tre øvrige fylkeskommunene på Vestlandet allerede
har vedtatt et tilskudd på 3 millioner kroner. Denne innstillingen kommer svært sent og overraskende på oss alle,
da vi alle har oppfattet det slik at der var konsensus mellom fylkene om 3 millioner kroner fra hvert fylke.
Konsekvensene av dette er at vi for første gangen siden Fjord Norge samarbeidet ble etablert i 1993 vil kunne
oppleve ulike tilskudd fra fylkene, og en svekkelse av reiselivssamarbeidet i Fjord Norge regionen og på
Vestlandet, der alle fylker alltid har bidratt likt. Dette vil utvilsomt skade reiselivsarbeidet på Vestlandet og helt
sikkert føre til at arbeidet med å løfte frem reiselivsnæringen i Hordaland må nedprioriteres i Fjord Norge
fellesskapet i henhold til reduksjonen fra Hordaland fylkeskommune. Det er noe Fjord Norge, på vegne av
næringen i Hordaland og på Vestlandet, vanskelig kan godta uten å si ifra. Derfor dette brevet.
Håper du etter å ha lest brevet kan bidra til å sikre en løsning til det beste for reiselivet i Hordaland og
Vestlandet.
Dersom du har spørsmål er det selvsagt bare å ringe meg.
Med vennlig hilsen
Kristian
-Kristian B. Jørgensen
ADM. DIREKTØR / CEO

kristian@fjordnorway.com
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