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Kua dør mens graset

Kostbart budsjettforlik og
magert KrF-utbytte
Budsjettforliket som lgrdag kveld ble inngått mellom
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, g¡ør dettemmelig klart at KrF-lederen Kjell Magne Bondevik er blitt
regieringspartiets handgangne mann. Vi ser en oppfglging av det som skjedde i EØS-saken.

vokser på Maurnes?

N4 rf det viktig å understreke at vi i og for seg, slett
ikke har noe i mot at Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti finner hverandre i Stortinget. Det vi derimot reagerer på, er defglger budsjettforliket får for samfun-.
net.

Både finanspolitiske talrnenn for andre partier i Nasjonalforsamlingen, og frittstående eksperter på samfunnsøkonomi slår fast at skatteforliket vil få alvorlige nega-

tive virkninger. Spesielt gjelder dette med hensyn til
næringslivet, som allerede kjemper i motbakke. Budsjetforliket vil også rafitme barnefamilier og andre
svakstilte grupper i samfunnet.
Slik vi oppfatter reaksjonene på budsjettforliket, vil følbli at spesielt små og mellomstore bedrifter fåf det
vanskeligere. Økte skatter og avgifter vil tappe.næringslivet for penger som burde disponeres som sårt tiltrengt driftskapital. Så'langt vi forstår situasjonen, så
har Kristelig Folkeparti gjennom budsjettforliket, faktisk bidratt til at små og mellomstore tfedrifter vil få en
enda hgyere formuesskatt enn det Arbeiderpa¡tiet hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag.
gene

En annen side ved budsjettforliket er at Kristelig Folkeparti har sagtja til lavere gkning av barneqrygden enn
hva det faktisk er flertall for i Stortinget. Det gir et selsomt inntrykk, når KrF-leder Kjell Magne Bondevik
slik bidrar til å nedprioritere partiefs angivelige hjertesaker, nemlig barnefamiliene.

Ap-leder ThorbjØrn Jagland syns å ha bragt i havn den
sfüalte Solidaritetmilliarden. Partiformannen har stått
beinhardt på for å sikre denne milliarden. Den skatteog avgiftstapping dette fører tll hos næringsliv og private, skjer ifølge Thorbjørn.Jagland i solidaritet med de
arbeidsledige. Etter budsjettforliket er i allfall ikke r¡overdigheten i Ap-lederens budskap styrket.
Interessant er det å merke seg i denne sammenheng,
statsbedriften Televerket parallelt med den politiske
kamp for solidaritetsmiltiarden, varsler oppsþelse av
6.000-7.000 ansatte i lgpet av nærrneste framtid. Begrunnelsen er skjerpet konkurranse og ny tgknikk. Det
er i denne situasjon at Ap og KrF inngår allianser om å
loppe det minst like konkurranseutsatte'private næringsliv, i solidaritet med rundt 200.000 iarbeidsledige i
landet, et antall som bare Øker.

Vi har oppfattet det som et hovedpoeng hos ledelsen i
Kristelig Folkeparti at man ved budsjeuforliket ville
hindre regjeringSkrise og politisk kaos i landet. Selvsagt er det full anledning for KrF-ledelsen å føre slike
argumenter for sin handlemåte. Men det vi spør oss om,
er hvor vidt denslags begrunnelser rettferdigþør konsekvensene.

Oppriktig talt synes vi Kristelig Folkepartis gientattet
unnsetningsekspedisjoner for regjeringen Gro Harlem
Brundtland får stadig sterkere preg av knefall og politiske ynkelighet. Kjell Magne Bondevik har rett og slett
ikke vilje til å handle i samsvar med det hans velgere
har forutsatt, nemlig å stå for politisk styring, i stedenfor stadig selv å la-seg styre.
Redselen for reg.¡'eringskrise er åpenbart så trykkende at

KrFJeds¡srì heller går på akkord med partiprogram og
og prinsipper.
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'Skuffelse

SORTLAND: - Kua dør

dri gi bygda den livsnerven som
mens graset gror. Det sier Og på Maurnes er selvsagt skuf- fiskerihavnprosjektet er ment å
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- En fisker har sluttet allerede.
Vi er selvsagt skuffet, både Idagåar vi samtlige syv yrkesakMORTEN VIKEBY
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D,en planlagte fiskerihavna på
Maurnes blir ytterligere utsatt.
Dugnadsarbeidet

for

fiskerihavn

har foregått i hele år. Fiskerihavnentusiastene på Maurnes har lagt
ned 40.000 kroner i veg til den

over Sortland kommune og Kystverket. Om ikke sjarkflåten i Sortland snarest får bedret sine forhold, er vi redd for at flere vil falle fra. Sortland bør befeste sin

stilling som fiskerikommune. Vi

i ar, og -Bjerklund.
Kan ikke Maurnesfiskerne
Sortland kommune har investert-i

et omfattende planarbeid. Fiskeog Småbåtforeninga på Maurnes
har totqlt påtatt seg en egenkapital

på 600.000

til

fiskerihavnprosjektet. Men både Kyswerkei og
Sortland kommune ñar sagt neí
Det blü null komma null kroner
til fiskerihavn i 1994:

leg-

ge båtene sine på Liland, et steiñ-

kast unna. Der har man jo nettopp
laget ei båthavn?
- Det er ikke aktuelt for noen av
våre medlemmer å legge båtene

på Liiand. Det er

injêi

fisteri-

havn man har bygget der. Havna
er for grunn. Liland-havna vil al-

Bjerklund.

Men legger

Maurnes Fiske- oe Småbår
forening gir ikke opp. Vi går inn
for at kommunen fornyer sin søknad til Kystverket. Vi fester lit til'

at

Sortlaûd kommune står ved
i næringsplan og
langtidsbudsjett, sier Bieiklund tí

sine vedtak

Bladet Vesterålen.

SORTLAND: Har alle be-

strebelser på å få ei fiskeiihavn på Maurnes vært forgieves?

ter er svært hard. Kvstverkets
4.distrikt, som Vesteråien kommer inn under, fikk i år tildelt en
total pott på10 millioner kroner,
mot 9r5 âretfør. Uten større stat-

MORTENVIKEBY
_Spørsmålet er i hgyeste grad
relevant. Teknisk sjef ved Kystverket Erlend Heldahl sier til Bladet Vesterålen at konkurransen
om å få penger til havneprosjek-

overfgringer i 1995 vil neppe
Maurnès
4,skerihavnprosjektet
fã penger.
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Andenes fikk penger
I år er det bare en kommune i

Nordland som har fått tilskudd til
et nytt_havneprosjekt, nemlig An-
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sjekter som det på Maurnes vil
legge beslag på tre års bevilgninger fra Kyswerket, sier Erlend
Heldahl
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denes. Foruten dette har Melbu
fått midler til forlenselse av fiskerikai, Bodø har fått- tilskudd til
venteniggekai og Kunna i Melgy
har fått tilskudd, men disse prosjektene er allerede påbegynt.
Det er umulig å spå hvorãan Oet
vil bli 1995. Fiskerihavnpro-
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1. side:....

til:
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Fiskerihavnprosj ekt skrinlegges

Tekstside:

I

tive fiskere i bveda i vår forenins.
Vi hadde møté Torleden, og de ãr
svært skuffet. De hadde virkelis
trodd at det var deres tur nå. Kuä
dør mens gresset gror, sier Kurt

har tradisjoner âivareta, sier Kurt

planlagte ûskerihavna
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Kurt Bierklund og Maurnes Fiske- og Småbåtforening har nok en gang tapt l<nmpen omfiskerihavn-penger(Foto: Morten Vkeby)
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