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ARKTIS
Av Ole Magnus Rapp  
(tekst og foto), i Tromsø

Normalt har den russiske 
utenriksministeren vært til 
stede på den årlige konferan-
sen Arctic Frontiers i Tromsø. 
Det gjelder også fiskeriminis-
teren og andre sentrale politi-
kere med ansvar for Arktis. 

I år var mange inviterte, 
men kun russiske byråkra-
ter, forskere og en viseguver-
nør er blant de 3000 deltaker-
ne fra 35 land som i dag mø-
tes på Arctic Frontiers.

– Konferansen er uansett 
en brubygger mellom øst og 
vest. Vi blir sett på som en vik-
tig og stabil kanal i kontakten 
mellom ulike land, sier direk-
tør Ole Øvretveit, som leder 
sekretariatet i Arctic Fron-
tiers. 

Utenriksdepartementet er 
en sentral aktør i konferan-
sen, og har tidligere år vært 
med på å dekke deler av utgif-
tene til blant annet russiske 
deltakere.

Diskuterer havplast og olje
I år arrangeres konferansen 
for tolvte gang, og årets tema 
er kontakt og kommunika-

sjon, mens et overordnet tema 
i tre år skal være havet. Her 
møtes forskere, politikere og 
næringsliv som alle har Arktis 
som felles interesseområde. 

Klima og miljø har i alle år 
vært sentrale tema. De siste 
årene har forskere og politike-
re delt en felles bekymring for 
havet, og den utviklingen som 
skjer i vannmassene i nord. 

Havet blir varmere, fiske-
ressursene endres og flytter 

på seg, og havet forsøples. 
Plast er blitt et økende miljø-
problem, og dette er tema for 
flere av seminarene også i år.

Ola Elvestuen (V) debuterer 
mandag i rollen som ny kli-
ma- og miljøminister og møter 
FNs spesialutsending for hav, 
Peter Thomson. Temaet er om 
Norge kan ta en lederrolle for 
å lage en global redningsplan 
for verdenshavene. 

Samtidig møter olje- og 

energiminister Terje Søviknes 
(Frp) i flere programposter 
hvor han representerer Norges 
interesser som oljeaktør i Ba-
rentshavet, og konsekvensene 
det har for miljø og klima. 

Ser utover Arktis
I motsetning til russerne, er 
altså den norske regjeringen 
tungt til stede i Tromsø denne 
uka. Utenriksminister Ine 
Eriksen Søreide (H) åpne kon-
feransen, fiskeriminister Per 
Sandberg (Frp) deltar i flere 
debatter, og samferdselsmi-
nister Ketil Solvik-Olsen (Frp)
s kal blant annet diskutere 
jernbane i nord med sin finske 
kollega Anne Berner. 

Selv om et av de arktiske 
landene lar være å sende folk 
på toppnivå, er det land på 
helt andre breddegrader som 
viser interesse.

– Deltakere fra mange 
land i alle verdens kontinen-
ter kommer, blant annet er 
Asia tungt representert. Sin-
gapore, for eksempel, følger 
utviklingen med is og klima i 

nord, både siden landet kan 
rammes av at havnivået sti-
ger, og de er en stor skips-
fartsnasjon som planlegger 
nye ruter, sier Ole Øvretveit.

Han mener mange stem-
mer i Arktis-debatten er en 
styrke.

– Konferansens mål er å be-
lyse alle sider av utfordringe-
ne rundt havet, og samtidig få 
fram Norges syn på balansert 
vekst og vern, sier han.

Ustabilitet krever svar
Under samfunnsdelen av kon-
feransen legges det vekt på at 
det bor nærmere fire millio-
ner mennesker i Arktis, og at 
mange av disse bor i moderne 
lokalsamfunn hvor det pågår 
en robust samfunnsutvikling.

– Noen av debattene går på 
hvordan vi skal opprettholde 
en positiv samfunnsutvikling, 
i tider med klimaendringer og 
mer ustabilitet, og flere vil på-
peke at fakta- og vitenskaps-
basert utvikling og forvalt-
ning er viktig, sier Øvretveit.
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 3000 folk fra 35 land i Tromsø for å diskutere Arktis:

Russerne uteble

OPPLYST: Når sola vender tilbake i Tromsø, åpner Arctic Frontiers og direktør Ole Øvretveit dørene for 
arktisk havdebatt.

Paragraf 185 om hatefulle ytringer skal igjen prøves når en 
kvinne møter i Bergen tingrett. Tiltalte skal ha kalt to somaliske 
kvinner «ekle dyr» og «disgusting» før hun slo den ene av dem i 
ansiktet med knyttet hånd. Antallet anmeldelser for handlinger 
med hatmotiv har skutt i været de siste årene, ifølge en rapport 
fra Politidirektoratet. I 2014 var det 223 hatanmeldelser, i 2015 
347, og i 2016 ble det anmeldt totalt 466 saker vedrørende 
hatkriminalitet. Hatefulle ytringer utgjør 65,5 prosent av alle 
anmeldelser som gjelder hatkriminalitet i 2016.  ©NTB

Flere anmelder hatefulle ytringer
Konkurransetilsynet går imot det foreslåtte 
avgiftskuttet på butikkøl for små produsenter. 
Forslaget gjelder bare bryggerier som leverer 
mindre enn 500.000 liter øl i året. – Vår bekymring 
er at forslaget kan svekke de små bryggerienes 
insentiver til å vokse, slik at konkurransen ikke blir 
så god som den kunne blitt, sier avdelingsdirektør 
Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet. Han 
mener det blir mindre vits å satse på vekst utover 
500.000 liter, ettersom rabatten da bortfaller.  ©NTB

Sier nei til avgiftskutt 

– Det er 3000 færre elever på 
yrkesfag nå enn da Erna 
Solberg ble statsminister. Det 
er et alvorlig varsko. Vi kommer 
til å mangle flere tusen 
fagarbeidere dersom denne 
utviklingen ikke snus, sier Aps 
Martin Henriksen til NTB. Arbei-
derpartiet har fremmet forslag 
om å innføre det partiet kaller 
en praktisk skolesekk allerede 
fra førsteklasse av, noe byrådet 

i Oslo allerede er i gang med å 
introdusere. – De fleste kjenner 
den kulturelle skolesekken. Der 
får elever møte kunst og kultur 
gjennom skolen. Den praktiske 
skolesekken handler om å la 
elevene møte arbeidslivet og 
praktisk lære. Det bør være like 
naturlig å besøke en bygge-
plass, restaurant eller et 
sykehjem, som et museum, sier 
Ap-representanten. Frem-

skrittspartiets Roy Steffensen 
leder utdanningskomiteen på 
Stortinget og sier regjeringen 
har gjort mye for rekrutterin-
gen til yrkesfagene. – Siden 
2013 har vi brukt om lag 600 
millioner på å løfte yrkesfa-
gene. Blant annet har vi økt 
lærlingtilskuddet med 21.000 
kroner, som sto bortimot i ro 
under forrige regjering, sier 
Steffensen til NTB.  ©NTB

Vil vise elever sykehus og byggeplass 

FAKTA

Arktis:
n Begrepet Arktis tolkes ulikt, 
både i landene som grenser til 
Arktis og mellom fagfolk.
n Noen regner Arktis som 
området nord for Polarsirkelen. 
Andre mener Arktis må 
defineres ut fra skoggrense 
eller sommertemperatur.
n Finland regner hele landet 
som Arktis, og kaller byen Oulo 
den arktiske hovedstad.
n Arktisk Råd har Russland, 
USA, Norge, Danmark, Finland, 
Island, Sverige og Canada som 
medlemsland.

KOM IKKE: Kulden mellom Norge og 
naboen i øst fortsetter. Ni norske stats
råder stiller, men ingen russiske topp
politikere møter på årets store nord
områdekonferanse i Tromsø.


