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KRITISERES: Stortingsrepresentantene Ulf Leirstein (til venstre) og Erlend Wiborg i Østfold Frp. FOTO: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

FLYPASSASJERAVGIFTEN: – Nå løper Frp-representantene fra ansvaret igjen.

Frp har frekkhetens nådegave

Den siste er sukkeravgiften, som også 
rammer Østfold hardt med blant 
annet økt grensehandel – i et grense-
fylke med en stor næringsmiddelin-
dustri. 

Mulig det er for mye å forlange av de 
to Frp-politikerne å stå opp mot 
avgifter som rammer Østfolds 
arbeids- og næringsliv. Og mulig de 
tror det vil gå over nå som de har 
tvangssammenslått Østfold med 
Buskerud og Akershus til Viken. 

Det kan bli mer krevende og viktigere 
at østfoldingene nå står sammen for å 
få nytt liv i flyplassen vår. 

For det er en trist følelse og et sør-
gelig syn hver gang man passerer den 

nedlagte flyplassen på Rygge. Det har 
vært et stort tap for både næringslivet 
og samfunnslivet, men det aller 
største tapet var for de ansatte som 
jobbet på flyplassen, og deres fami-
lier. 

Vi må nå som østfoldinger stå 
sammen for å få tilbake driften i det 
som er en av Europas nyeste og mest 
miljøvennlige flyplasser. Dette så vi 
igjen kan treffe glade ansatte og dri-
vere som kan organisere seg for å sikre 
både gode arbeidsplasser og en god 
flyplass. Da kan muligheten komme 
tilbake for at også Frps to stortings-
politikere fra Moss og Østfold igjen 
kan få muligheten til å stille opp på et 
møte med ledere og ansatte på en fly-
plass i Østfold. 

Nasjonen kan være i ferd med å gi fra 
seg suvereniteten når det gjelder deler 
av kraft- og energipolitikken vår. I 
mars skal Stortinget behandle en sak 
som kan føre til at nasjonen slutter seg 
til Acer, EUs byrå for energiregule-
ring. 

Som nasjon har vi forvaltet våre 
naturressurser på en god måte. Først 
ved å foredle energien fra fjell, bekker 
og fossefall til energi, som igjen var 
viktig for industrireisingen i Norge. 
Slik har vi bygd landet, med syssel-
setting, vekst og innovasjon. 

Norge er Europas største vannkraft-
produsent og vi har historisk sett vært 
selvforsynt med strøm. Vi har hatt 
lave strømpriser som har kommet 
norsk industri og landets borgere til 
gode. 

Men nå foreslår regjeringen å binde 
Norge til EUs energibyrå (Acer), slik 
at EU får makt over norsk energipoli-
tikk. Det kan på sikt føre til en dob-
ling av strømpriser til norsk hushold-
ning og industri. Saken kommer til 
votering i Stortinget 16. mars 2018.

Saken er selvsagt av betydning for 
alle private husstander i Halden, men 
for Halden har den enda en viktig 
side. Norske Skog Saugbrugs er en av 
landets største forbrukere av elektrisk 
kraft. 

Om regjeringen får gjennomslag, og 
Norge slutter seg til Acer, vil det 
skape stor usikkerhet for framtiden til 
Norske Skog Saugbrugs og de mange 
hundre arbeidsplassene som Halden 
er avhengig av. 

Jeg har derfor bedt ordføreren sette 
opp en sak på sakskartet til kommu-
nestyremøtet, slik at vi politisk kan 
drøfte og fatte vedtak i saken. På den 
måten kan vi melde tydelig fra at fra 
Halden er vi ikke interessert i at 
Norge skal slutte seg til Acer. 

På denne måten kan vi beholde norsk 
politisk kontroll over norsk kraft og 
norsk kraftpolitikk. 

Jeg vil på det sterkeste fraråde suve-
renitetsavståelse til EUs energiunion. 
Jeg håper det vil være et samlet 
Halden som sier nei til en slik avstå-
else av norsk suverenitet til EU. 
Akkurat som jeg håper det vil være et 
samlet Halden som melder inn til våre 
folk på Stortinget at en slik sak selv-
sagt skal behandles etter Grunnlovens 
paragraf 115, hvor det kreves tre fjer-
dedels flertall i saker som gjelder 
suverenitetsavståelse på et så sentralt 
område som energi er for Norge.

SAUGBRUGS: Bindes Norge til EUs energibyrå?

Norsk suverenitetsforståelse

KAN BLI RAMMET: Saugbrugs i Halden kan bli rammet hvis EU får kontroll på 
norsk energipolitikk, skriver Arve Sigmundstad. FOTO: HERMUND KJERNLI
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