
5800 besøkende på konserter på Frosta. 
7500 til Vikingfestivalen i Steinkjer. Og 
nær ufattelige 19.066 til Revyfestivalen 
på Høylandet. I går pustet utallige ild-
sjeler ut etter en suksesshelg uten like 
i Nord-Trøndelag. Fra nord til sør – fra 
Frosta til Vikna – samlet lokale og tilrei-
sende seg til konserter, revy- og teaterfo-
restillinger.

Denne sommeren har så langt gitt oss 
ulike erfaringer når det gjelder festi-
valtilstrømning. Noen lykkes åpenbart 
bedre enn andre. Grunnene er utvilsomt 

flere, men det faktum 
at ethvert bilde er 
sammensatt, bør ikke 
dempe noe av gleden 
og jubelen hos alle 
som lykkes. At nær-
mere 6000 mennesker 
finner veien til Frosta 
for å gå på konsert, 
sier i grunnen det som 
skal sies om at alt er 
mulig – uansett – der-
som man satser riktig. 
Revyfestivalen på Høy-
landet, ei bygd med 

drøyt 1200 innbyggere, har for lengst blitt 
en nasjonal institusjon. I år håpet festi-
valledelsen på 20.000 betalende besøken-
de. De var ikke langt unna, og med den 
unisont positive omtalen som følger årets 
utgave av revyfolkets storsamling, bør in-
gen bli forundret dersom man når målet 
neste gang. Da festivalen første gang ble 
avviklet, var det ikke mange som trodde 
en slik utvikling var mulig. Aftenpostens 
finkulturelle medarbeider Bjørn Brøy-
mer, som ugjerne forlater hovedstadens 
bedre strøk, ble bedt om å «ta tempen» på 
den nye festivalen sommeren 1989. Han 
kom, så og kjørte rystet tilbake til Hotell 
Britannia i Trondheim. I Nord-Trøndelag 
fant han ikke en seng kultivert nok til at 
han kunne hvile ut etter opplevelsen. I 
egne spalter oppsummerte han det hele 
på følgende måte: «På riksveien hviler 
sauene. Mens mennesker med Betle-
hems-blikk for amatørrevyen fryder seg i 
en liten inntrøndersk bygd».

Det er mye som skiller Revyfestivalen fra 
Frostafestivalen. Men de har to ting fel-
les: Begge arrangeres utenfor allfarvei, 
og begge er blitt gedigne publikums-
suksesser. Dette viser at dersom varen 
som tilbys er god nok, og rammene som 
skapes er tilpasset konseptet, så er det 
mulig å lykkes – nær sagt uansett.

Bak alle festivaler og konserter, både de 
som lykkes og de som sliter, står hundre-
vis av frivillige som bruker store deler 
av ferie og fritid for at andre skal få gode 
sommeropplevelser. Dette står det umåte-
lig stor respekt av, og engasjementet vit-
ner om både vilje og stor lyst til å bidra 
til å skape noe som bærer langt ut over 
egen hverdag. Uten dette engasjementet 
ville Bjørn Brøymer fått rett i sin syrlige 
kommentar om revyfestivalens framtids-
utsikter. Og uten denne viljen til å skape 
noe som synes naturstridig, ville det ikke 
vært mulig å trekke 6000 mennesker til 
konsertopplevelser på Frosta.

Dette engasjementet er det umåtelig 
viktig å ta vare på. Spørsmålet er om 
det er mulig å overføre kreativiteten til 
mer enn kultursektoren. Næringslivet i 
Nord-Trøndelag kunne godt tålt en dose 
av nytenkningen som preger mange byg-
der og byer i sommerukene. Slagordet 
«her alt e mulig – uansett» bør ha gyl-
dighet langt ut over offentlig sektor og 
festivalfronten.
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I Trønder-Avisa 11. juli er det 
omtale av kraftverket i Grav-
brøtfossen i Snåsa. Dessverre 
ble det gitt konsesjon til denne 
utbyggingen selv om viktige 
naturverdier går tapt.

Det foregår en omfattende små-
kraftutbygging i små og mel-
lomstore vassdrag, og mange 
av disse representerer store 
verdier i form av biologisk 
mangfold og naturopplevelser. 
Av oversikten i Trønder-Avisa 
fremgår at det ligger 551 søk-
nader i NVE om småkraftverk, 
derav hele 34 søknader i Nord-
Trøndelag.

For å få bedre kontroll over 

Ta kontrollen over 
småkraftutbygginga

småkraftutbygginga, slo Soria 
Moria-erklæringen fast at det 
skulle utarbeides fylkesvise 
planer for bygging av småkraft, 
som skulle sikre at naturmang-
fold, friluftsliv eller store land-
skapsverdier ikke skulle tapt. 
Olje-og energidepartementet og 
Miljøverndepartementet utar-
beidet retningslinjer for dette 
arbeidet.

I Nord-Trøndelag er ikke dette 
planarbeidet gjennomført til 
tross for at fylkestinget i de-
sember 2006 slo fast at arbeidet 
skulle starte opp i 2007. Senere 
er det av uvisse årsaker ved-
tatt at det ikke skal utarbeides 
en egen småkraftplan, men 

at den skal inngå i energi- og 
klimaplanarbeidet.

I februar 2009 ble det sendt et 
forslag til planprogram til hø-
ring, men siden ser det ikke ut 
til at noe har skjedd, visstnok 
pga. nedprioritering i fylkes-
kommunen. Planforslaget had-
de for øvrig etter vår mening 
store svakheter og må endres.

Naturvernforbundet forventer at 
det blir fortgang i arbeidet og at 
det ikke gis konsesjon for flere 
småkraftverk før planen foreligger. 
Vi må få kontroll over småkraftut-
bygginga i fylket, og kraftsituasjo-
nen er så god at en trygt kan legge 
utbyggingssøknader på is.

Per Flatberg
Fylkesleder i 
Naturvernforbundet

■ REPLIKK

Inge Ryan og SV lovet å avskaffe 
fattigdommen med et penne-
strøk om partiet kom i regje-
ring. De skulle ta fra de rike og 
gi til de fattige. Etter snart fire 
år er fasiten det motsatte: Regje-
ringen tar fra de fattige og gir 
til de rike.

Tall fra Statistisk sentralbyrå vi-
ser at forskjellen mellom rik og 
fattig har økt under regjeringen 
til Jens Stoltenberg – og det før 
finanskrisen slo inn over lan-
det. 10.000 flere ble fattige i løpet 
av det første året Stoltenberg 
ledet landet.

Særlig SV har vært opptatt av å 
«ta de rike». Det bør være pin-
lig for partiets parlamentariske 
leder at det er de rike som nyter 
godt av hans og regjeringens 
politikk. Tall fra Experian viser 
at det i 2007 var 35 prosent flere 
som tjente over én million kro-
ner enn året før. Samtidig viser 
tall fra finansdepartementet at 
halvparten av befolkningen nå 
betaler toppskatt. Ja, til og med 
sykepleiere med noen år i yrket 
betaler denne «rikmannsskat-
ten».

Med disse tallene som sannhets-
vitne blir det vanskelig for Inge 
Ryan og de andre i regjerings-
partiene å hevde at det er de 
ikke-sosialistiske partiene som 
gir til de rike. På meg virker 
det faktisk som om regjeringen, 
retorisk, har vært mer opptatt 
av å forsøke å ta de rike enn å 
hjelpe de som sitter nederst ved 
bordet. Denne rikmannsjakten 
til regjeringen og Inge Ryan 
har kun hatt den effekten at for-
skjellen på dem som tjener mest 
og minst er blitt større.

Når SV og Ap hevder at det å 
fjerne formuesskatten er å la de 
rike få mest, glemmer de å for-
telle at 85 prosent av dem som 

Forskjellene øker

betaler formuesskatt tjener un-
der 500.000 kroner. Mye av deres 
formue kommer fra arv eller 
verdier de har spart opp etter et 
langt arbeidsliv.

Frp mener de som tjener mest 
i landet skal bidra til felles-
skapet. Derfor har vi i våre 
statsbudsjett foreslått å øke inn-
slagspunktet for formuesskat-
ten, slik at færre med vanlige 
inntekter må betale skatten.

Ingen bør være overrasket over 
at forskjellene har økt under 
den rødgrønne regjeringen. 
Regjeringen lovet i Soria Moria 
å senke egenandeler på livsvik-
tige medisiner. Faktum er at re-

gjeringen har økt egenandelene. 
Ikke nok med at egenandelene 
har økt, har også sykehuskøene 
økt til over 270.000.

Det står i grell kontrast til at 
stadig flere kjøper seg helse-
forsikring og betaler seg ut av 
sykehuskøen. Noen som husker 
strofen om at det ikke skulle 
komme an på lommeboka?

Robert Eriksson 
Stortingsrepresentant, 
Frp

■ INNLEGG

STØRRE FORSKJELL: Artikkelforfatter Robert Eriksson mener Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen 
bidrar til større forskjell mellom fattig og rik med sin politikk.

Særlig SV har 
vært opptatt av å 
«ta de rike».

Suksessfaktoren

Bør over-
føres til 
flere.
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