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Tirsdag 25. juni 2013

Overskudd på fond
BERLEVÅG: I dag skal kommunestyret
vedta hvordan udisponert overskudd for
2012 skal brukes. Det er på 860.000 kroner. Formannskapet har innstilt på at
pengene avsettes til disposisjonsfondet.
Rådmann Bjørn Ove Persgård karakteriserer fjoråret som brukbart. Overskuddet
utgjør knapt to prosent, mens anbefalingen fra departementet er tre prosent.

Fine tall for Guro
BÅTSFJORD: Filmskaper Guro Saniola
Bjerks dokumentarfilm om bandet Vestlandsfanden fenget tv-seerne søndag
kveld. 378 tusen seere ble registrert da filmen ble sendt. Det betyr at Guros film ble
sett av 32,2 prosent av de som så på tv på
det aktuelle tidspunktet. Filmen er blant
de mest sette tv-programmene forrige
uke, den havnet på 11. plass.

Søker tilskudd
GAMVIK: Nordkynfestivalen har søkt
næringslivet og kommunen om tilskudd.
Det satses friskt med å hente selveste Kurt
Nilsen til Mehamn onsdag 24. juli. Det
koster opp mot 250.000 kroner. GruppaVagabond er langt billigere med rundt
70.000 kroner. Samlede utgifter er en halv
million. Av dette går 135.000 til festivalbandet Top Coat.

Asfaltering
LEBESBY: Omtrent når skolen starter,
håper man at gang- og sykkelveien fra
Breivika til Snattvika skal være asfaltert.
Men først må kommunen gjøre grunnarbeidene ferdig. Man har avtale med Veidekke AS om asfaltjobben. Firmaet skal
først asfaltere Johan Salmilas vei og deretter gang- og sykkelveien. Veidekke
kommer til Kjøllefjord når alt er klart,
ventelig i august. Prisen er knapt 2 mill.

Idretten er ferdig
NESSEBY: Ilars idrettsskole er ferdig for
i dette skoleåret. Torsdag 20. juni ble siste arrangement holdt, med blant annet
sykkeltrening. Rundt 25 barn og voksne
trosset myggen for å kose seg med pølser,
hamburgere, kaffe, saft og kaker. Årets
skole har hatt 46 deltakere, melder Ilarsjef
Charles Petterson. Han ønsker alle velkommen til neste semesters idrettsskole.

Hadde mange verv
TANA: Kommunestyret har valgt erstatter for de mange verv avdøde Arne Røberg hadde. Nils Asgeir Samuelsen er ny
leder for Tana kommunale eiendomsselskap, Tom Ivar Utsi ny nestleder i klagenemnda, Jon Arild Aslaksen ny nestleder
i overtakstnemnda og Odd Johansen nytt
fast medlem i rådet for funksjonshememde fra IL Forsøk.

Det framsnakkes
VADSØ: Nå har også Vadsø fått sin egen
facebookside der folk kan rose andre folk,
eller begå framsnakking, som det også heter. Det er Dag Magnar Wara som har
opprettet siden, som du finner fram til ved
å søke opp «Framsnakkining Vadsø». Og
ja – det skrives slik, i alle fall enn så lenge.
Først ut med framsnakking er Wara selv,
som i innlegget 17. juni omtaler Oddbjørn
Gundersen i svært så vakre ordelag.
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På vei til Vardø

VARDØ: Nå er NRK i gang med årets utgave av Sommeråpent, og i går foregår
sendingen til havs. Seilasen med MS
«Sjøkurs» startet lørdag, og i løpet av
sommeren skal 38 havner besøkes. Sendingene produseres om bord, og hver lørdag sendes det direkte fra en av havnene. I
tillegg lages det en minutt for minutt-sending fra seilasene mellom havneanløpene.
19. juli legger skipet til kai i Vardø.

Ny rapport: Oljen
vil skape stor vekst
KIRKENES: Å åpne
for petroleumsvirksomhet i omstridte
områder i nord, vil
skape betydelig
sysselsetting på
land. Regionen vil
også bli rikere på
mennesker og skatteinntekter.
Amund Trellevik
at@finnmarken.no

Det er hovedkonklusjonene i en
ny rapport, skrevet på oppdrag
fra organisasjonen Lederne, som
organiserer nær 17.000 ledere i
norsk næringsliv.
I rapporten, som tirsdag blir
overlevert
Sør-Varangerordfører Cecilie Hansen (Sp),
heter det at arbeidsplasser knyttet til petroleum skiller seg ut ved
at de har langt høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og spesialiseringsnivå enn de øvrige arbeidsplassene i regionen.

Flere turister
Oljevirksomhet i nord vil gi et
økt grunnlag for båt-, buss- og
flytrafikk. Det vil bli opprettet
flere direkte flyruter for å imøtekomme industriens behov, noe
som også kan føre til en oppgang
av turister.
Og det blir slått fast at oppstart
av petroleumsvirksomhet vil
gjøre regioner i Nord-Norge rikere, og skatteinngangen og folketallet vil trolig øke.
Rapporten, som har fått tittelen Olje- og gassnæringens betydning for arbeidsplasser og
skatt i Norge og Nord-Norge, er
en analyse av næringens betydning for arbeidsplasser, kommunal skatteinngang, ringvirkninger.
Både for lokalsamfunn og miljøet utenfor Salten, Lofoten,
Vesterålen, Senja og MidtTroms, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne. Han skal i dag overrekke rapporten til ordfører Hansen på
rådhuset i Kirkenes.
– De skatte- og arbeidsmessige effektene av petroleumsvirksomhet som kommer fram i rapporten vil trolig være overførbare for Finnmark om og når Barentshavet åpnes for ytterligere
petroleumsvirksomhet, sier Hov
til Finnmarken.
Høyere effektivitet
Olje- og gassnæringen legger i
dag grunnlaget for nær 250.000
arbeidsplasser i Norge. Nesten
50 prosent av statens skatteinntekter kommer fra petroleumsindustrien, og regionene og kommunene vil også få høyere skatteinngang av oljeindustriens inntok, heter det i rapporten.
Bare i Lofoten og Vesterålen

HYGGELIG RAPPORT: En ny rapport forteller om store ringvirkninger i nord av oljeaktiviteten. Mange
kommuner kan regne med økt skatteinngang og flere innbyggere.
Foto: Finnmark Dagblad

kan petroleumsvirksomheten gi
rundt 1.000 nye arbeidsplasser.
Rapporten tar utgangspunkt i to
scenarioer, høyt og lavt aktivitetsbilde. Årlig gjennomsnittlig
økning i regional verdiskapning
er om lag 1,6 milliarder kroner
ved et høyt aktivitetsbilde.
Petroleumsrelatert virksomhet, herunder også leverandørindustri, skiller seg ut ved å ha
langt høyere verdiskapning per

ansatt enn øvrig norsk og nordnorsk næringsvirksomhet, og
oppstart av aktiviteten vil dermed bidra til at næringslivet i
Nord-Norge på marginen blir
mer produktiv, heter det i rapporten.
Rapporten tar også opp de problematiske sidene ved å åpne
omstridte områder i nord for oljenæringen, spesielt ved tanke på
utslipp. Sjøfugl er blant de mest

sårbare dersom et uhell og utslipp er et faktum. Men rapporten peker også på at skipstrafikken i dag er en mer akutt fare for
miljøet i de aktuelle områdene
enn oljenæringen, og at petroleumsnæringen trolig vil bli møtt
med særskilte krav til miljø og
sikkerhet. Den generelle beredskapen vil derfor også bli styrket.

