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Altaposten hadde onsdag en reportasje om 
Jonas Gahr Støre og fødeavdeling/helsetilbu-
det i Alta. Støre er visstnok sterkt bekymret 
for tilbudet til Altas befolkning. Det er gan-
ske freidig.

Støre var nemlig en av de fremste arkitekte-
ne bak sykehusstrukturen i Finnmark. Han 
har sammen med Hammerfest-ordfører Alf 
E Jakobsen og resten av gjengen i Finnmark 
Arbeiderparti sørget for at Altas befolkning 
har et dårligere helsetilbud enn andre.

Da Altas befolkning gikk i sykehustog, satt 
Støre i et helikopter over Hammerfest på 
besøk hos sin gode venn Alf. Det var derfor 
ingen overraskelse at Arbeiderpartiet stemte 
nei til en utredning i sykehussaken. Hadde de 
stemt for, ville det vært flertall på Stortinget 
for en utredning.

Odd Erling Mikalsen
Alta Frp

Freidig av Gahr Støre

KUNNE SIKRET FLERTALL: Odd Erling Mikalsen reagerer på påstandene fra Jonas Gahr Støre i syke-
hussaken.

Økonomiske utviklingsinitiativer 
i hav- og kystregionen knyttes 
stadig oftere til et prosjekt som er 
under utvikling, kalt ‘den blå øko-
nomien’. Det er en økonomi som 
innbefatter alle havbaserte aktivi-
teter. Den blå økonomien betyr i 
hovedsak å koble økonomisk ut-
nyttelse av havet til bærekraftige 
og miljømessige økosystemer, noe 
som ikke minst er ment å komme 
befolkningen langs kysten til gode.

I Alaska har den blå økonomi-
en blitt hyllet som selve fremtida 
for statens økonomiske utvikling.  
Alaskas tilgang til havene er unik 
blant de amerikanske statene, og 
Alaska er hjem for en av verdens 
ledende globale havindustrier. Fis-
kere fra Alaska står for eksempel 
for nesten to tredjedeler av lan-
dets årlige høsting av sjømat. Hvis 
Alaskas havindustri hadde vært 
proporsjonal med de tilgjengeli-
ge havområdene, ville den være 
verdt nærmere 100 milliarder 
dollar – mer enn tolv ganger den 
verdiskapingen som Alaska står 
for i dag. Overgangen fra enkel 
ressursutvinning og eksport til di-
versifisering og bærekraftig utvik-
ling av havet innebærer dermed et 
formidabelt potensial for Alaskas 
fremtidige økonomiske utvikling.

Norske beslutningstakere har så å 
si alltid vært engasjerte i havet, og 
det å få fram de mange mulighe-
tene for økonomisk utvikling som 

ressursene i havet gir. Nesten 70 
prosent av Norges eksportinntek-
ter kommer fra havbaserte øko-
nomiske aktiviteter og ressurser, 
og en helhetlig og bærekraftig blå 
økonomi i nordområdene er der-
for særdeles viktig for Norge. Det 
er verdt å merke seg at omtrent 80 
prosent av de maritime områdene 
er i Nord-Norge; knyttet til Nord-
land, Troms og Finnmark fylker, 
i tillegg til Svalbard. Vi trenger 
kunnskap for å være sikre på at 
disse ressursene utvikles på en best 
mulig økonomisk og bærekraftig 
måte. Nordområdesenteret ved 
Nord universitet i Bodø har vært 
blant de ledende institusjonene i 
å utvikle kunnskap om potensialet 
i den blå økonomien. Etablerin-
gen av Senter for hav og Arktis i 
Tromsø er et ytterligere skritt for 
å styrke fokuset på viktigheten av 
kunnskap om den blå økonomien.

På grunn av den blå økonomiens 
viktighet trenger vi å utvikle en 
økonomisk modell hvor potensia-
let i denne økonomien blir mye ty-
deligere enn det som er tilfelle i de 
modeller som er i bruk i dag. Som 
et utgangspunkt trenger vi å:

• Utvikle en klar definisjon av hva 
den blå økonomien er og omfatter. 
En slik definisjon kan anvendes for 
å gi operative mål og også for å de-
finere midler for nå disse målene.
• Utvikle et sett av strategier som 
over tid kan gi grunnlag politiske 

beslutninger og utvikle program 
for å realisere potensialet i den blå 
økonomien.

For å utvikle en fungerende og 
operativ definisjon av hva den blå 
økonomien kan være i nordom-
rådene, er det viktig å bygge så vel 
på den kunnskap som de aktive 
aktørene i havindustrien har som 
det som er bygd opp over lang tid 
av lokal og tradisjonell kunnskap 
knyttet til ressursene i havet. Det 
er også viktig at en god definisjon 
makter å inkludere elementer og 
forhold som kan gi rom for helt 
nye industrier og helt nye tilpas-
singer. Når en har klart å utforme 
en god definisjon av hva er den 
«blå økonomi i nordområdene» er, 
er det mulig å utforme strategier 
som kan gi grunnlag for politiske 
beslutninger om hvordan en kan 
anvende ressursene og utforme 
aktivitetene knyttet til havet for å 
sikre en bærekraftig og økonomisk 
attraktiv fremtid.  Et treårig pro-
sjekt ved Nordområdesenteret har 
fått i oppdrag å identifisere kjerne-
temaene som kan gi ‘blå svar’ til 
disse to nordområde regionene. 
AlaskaNor-prosjektet har som mål 
å forbedre kunnskapsdeling om 
potensialet i den blå økonomien i 
disse to nordområdene regionene.

Alaska og Nord-Norge som geo-
grafisk ligger langt fra hverandre, 
har mange likheter men også bety-
delige forskjeller. Likhetene er sær-

lig knyttet til regionenes avhengig-
het av maritime industrier så vel 
som potensialet for blå økonomisk 
utvikling. Det har Imidlertid så 
langt ikke vært delt mye kunnskap 
mellom disse regionene om mulig-
hetene for å ta vare på de mange-
fasetterte mulighetene relatert til å 
utvikle den blå økonomien.

Norges honorære konsul i Alas-
ka Lise Kristiansen Falskow ser et 
stort potensial i tettere samarbeid 
mellom Nord Norge og Alaska. 
"Alaskas økonomi er primært ba-
sert på oljeinntekter som står for 
hele 85 prosent av Alaskas bud-
sjett. Å se etter vekstmuligheter 
innenfor den blå økonomien vil-
le ikke bare være bra for Alaska, 
men også for forholdet mellom 
Alaska og Nord-Norge. Jeg ser 
mange likheter mellom Alaska og 
Nord-Norge og er veldig begeistret 
for dette prosjektet og potensialet 
for partnerskap som ligger i det". 

AlaskaNor vil ikke bare øke kunn-
skapen blant relevante interes-
senter og beslutningstakere; pro-
sjektet vil også bidra til å føre de 
to regionene tettere sammen og 
utarbeide en vei for fremtidig sam-
arbeid mellom næringer på begge 
sider av Polhavet.

Direktør Frode Mellemvik og 
prosjektleder Andreas 

Raspotnik 
ved Nordområdesenteret

Helhetlig blå økonomi

40.000 barn og ungdommer rundt 
om i Norge i skolestreik for klima-
et fredag 22. mars. Aldri før har så 
mange tatt til gatene for klimasa-
ken i Norge. Bakgrunnen for kli-
mastreiken er en intens frykt for at 
alt det som er så godt i samfunnet 
vårt i dag skal blir borte når de 
selv, og deres barn og barnebarn, 
blir voksne. 
  Trygge arbeidsplasser, verdens 
beste velferdsstat, høy tillit mellom 
mennesker og institusjoner, mat-
produksjon, biologisk mangfold 
og fantastisk natur er bare noe av 
det som nå står på spill. Og til tross 
for at vi vet at vi bør begrense den 
globale oppvarmingen til 1,5 gra-
der, gjøres det ikke mer av de som 
er voksne i dag enn at vi styrer mot 
fire graders oppvarming.

«Vi lover å gjøre vårt for å få 
utslippene ned, hjemme og ute», 

skrev Jonas Gahr Støre i sitt face-
book-innlegg hvor han heiet på 
skolestreikerne. Den første virkeli-
ge testen på om dette er sant, blir 
på Aps landsmøte hvor partiet skal 
ta stilling til om Lofoten, Vester-
ålen og Senja skal holdes oljefritt 
eller ikke. Dersom Ap ønsker å 
vise at partiet tar de unges sinne, 
frustrasjon og frykt på alvor, er det 
bare ett riktig svar. 

Felles for både skolestreikerne og 
deres kritikere er at vi alle er redde 
for endringer. Men mens mange 
voksne er mest redde for endringer 
i livet og samfunnet slik vi kjen-
ner det i dag, har skolestreikerne 
skjønt at endringene som trengs 
for at vi skal lykkes i klimapoli-
tikken er små sammenlignet med 
endringene som forårsakes av fire 
graders oppvarming.

Mitt budskap til Aps landsmø-
tedelegater er derfor: lytt til ung-
dommen, vær et parti for fremtidi-
ge generasjoner. Si ja til et oljefritt 
Lofoten, Vesterålen og Senja.

Anja Bakken Riise
Leder for Framtiden i våre 

hender

Hva vil dere svare klimastreikerne?

GIKK TIL AKSJON: Illustrasjonsbilde fra streiken i Alta. 
(Foto: Bjørn M. Lyng)

Regionreformen
og veien videre

– Logisk at redaktøren i Al-
taposten og de i Troms som 
var FOR sammenslåinga, 
fremmer sitt distrikt som vin-
nere. Han har rett i at det tar 
lang tid før såran kan gro, men 
hos oss som tapte, vil de aldri 
gro!  Grunnen til det, er for det 
første, så va vi 87% som stemte 
imot uvesenet, og for det an-
dre, ble vi sveket av noen av 
våres egne i FAP! Det nevne 
han ikke. Derimot maner han 
i en noe nedlatende tone til at 
vi må «jenke oss og samarbei-
de»! Lett for han si. Jeg synes 
innlegget minner om en viss 
hovmodighet og arroganse. 
Jeg håper imidlertid at vi en 
gang i 2021 kan skimte et ørli-
te håp om å bli eget fylke, som 
oss nevnte 87% stemte for.

Tove Vesla Pedersen

– Det er en part som ikke 
er nevnt, nemlig velgerne i 
Troms og Finnmark. Vil de 
belønne de som vant makt-
kampen? Eller vil vi se et nytt 
politisk landskap i regionen 
etter valget i høst? Jeg tror at 
de som vant maktkampen ta-
per i valget.

Kjell Haabet

Helsedebatten

– Tåkefyrsten Støre har i Stor-
tinget før stemt mot en ærlig 
utredning av helsestrukturen 
og helsetilbudet.i vestfylket. 
Han har forlengst markert at 
han vil nytte helsebevilgninger 
for mange til å utvikle arbeids-
plasser for noen få i Hammer-
fest. Nå vil han ha Alta-re-
gionen til å tro på at han har 
skiftet mening? Underfundig 
stemmefiske, tåkeprat og ukla-
re meninger er folk lei av fra 
en kanten - for lengst!

Svein Aasegg

– Støre var jo tilstede på mø-
tet i Alta, og alle kjenner til 
hvilket syn AP sentralt har i 
sykehussaken. At resultatet ble 
som det ble bør ikke komme 
som en overraskelse på noen.

Asbjørn Nilsen

Krangelen i Ap
– Må bare si at politikera i hele 
fylket ligger på barnehagenivå. 
«Når ikke vi får, så skal faen 
meg ikke dere heller få noe». 
Stikk finger'n i jorda og be-
gynn å samarbeide. Hverken 
Troms eller Finnmark er Nor-
ges navle, sånn som dagens 
politikera oppføre seg. Tru kor 
mange persona som gidd å gå 
til valgurnan med sånne folk 
som skal styre kommunan her 
oppe? Æ gidd i allefall ikke. 
Blir det for ille, så tror jeg at 
jeg flytter sørover til hoved-
staden.

Johnny Paulsen
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