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Bakken rykker ut med støtte til Steinar

25-åring hjalp kompis med forsikringsbedrageri
KARASJOK/ALTA: En mann (25)
bosatt i Karasjok er i en tilståelses·
dom i Alta tingrett domt for
medvirkning til forsikringsbedrageri.
Han forklarte at han hjalp en
kompis, en mann fra Karasjok, med
å frakte kompisens scooter fra
Karasjok til Talvik der de plasserte

scooteren i en konteiner. Etter det
ble scooteren sprayet svart for den
ble fraktet ti1 Seiland.
Noen uker senere tok politiet
kontakt med 25-åringen. Iavhor
tilsto han alt. blant annet at han
visste at kompisen ville melde
scooteren tapt t il forsikringsselskapet. Han forklarte også at han

angret på dette.
Eieren av scooteren har oppgitt
at ti lsvarendescootere har en verdi
på 125-130.000 kroner, og retten
mener at bedrageri av et slikt
belop er klart over det som ansees
som beskjedent belop.
lfolge retten tilsier de allmennpreventive hensyn en streng straff.

da forsikringsbedrageri er et
betydelig samfunnsproblem, og i
tillegg vanskelig å avdekke. Også
mannens sentrale medvirkende
rolle i forsikringsbedrageriet må
tillegges vekt i skjerpende retning.
Han hardeltatt aktivt både i selve
borttakelsen av snoscooteren, den
etterfølgende om lakkeringen. og

skjulingen av den i Talvik og senere
på et annet sted.
Mannens uforbeholdne tilståelse
ble tillagt vekt i formildende
retning.
Mannen ble dømt til fengsel i 21
dager.

ALTA: Geir Ove Bakken rykker ut med støtte
til Steinar Karlstrom i etterkant av gårsda·
gens oppslag om at sterke krefter i partiet
onsker seg Ulf Tore Isaksen foran førstnevnte.
- Jeg har tang erfaring i kontakten med
Steinar Karlstrom som ordfører og kommunestyrepolitiker i Alta. Han er en særdeles

tydelig politiker på distrikts- og næ ringspolitikk. Ikke minstopp mot landbruk, sier
Bakken.
- Steinar kan gjore en kjempegod jobb på
Stortinget, legger han til.
Han reagerer på at det sås tvil om Kar1strom.
- Jeg ser at noen sår tvil om Steinar i det
e ldre maktmi ljøet i Finnmark Ap. Det er det
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liten grunn t il. Han blir en god politiker for
Finnmark og distriktene, sier Bakken.
- Jeg har sett tydelighet i med ieoppslag
fra en del sentrale folk at man onsker å si at
han Steinar ikke er egnet. Han er særdeles
godt egnet. Jeg kjenner ikke Ulf Tore Isaksen
spesielt godt etter mange år i politikken.
Med Steinar kan vi vinne, sier Bakken.
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Steinar
Karl·
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• Kvalsund og Nussir går sammen om nytt stort industriområde

Store planer ~å gang
Markoppneset kan bli
Kvalsunds nye pengemaskin.
ARNE REGINIUSSEN
arne.reginiussen@fd.no
KVALSUND: - Kvalsund kom-

mune har igangsatt markedsundersøkelser blant industri·
bedrifter i regionen og fått
svært positive tilbakemeldinger, sier ordfører Terje
Wikstrøm i en felles pressemelding fra Kvalsund kommune og
Nussir.
Tilbakemeldingene går på at
en rekke bedrifter ønsker et
n ytt industriområde velkom-

m en. Nå har også Nussir signalisert at de ønsker et sam arbeid,
og med en stor aktør på laget, er
veien til realisering plutselig
mye kortere.
- Markoppnes er et industri·
regulert område som k ornmo·
nen over d e siste årene har
kjøpt opp. Det utgjør ca 380

: ROSER VARAORDFØRER: Ole SteinarØstlyngen var meget fornøyd med Marianne Sivertsen Næss sin
: innsats under næringsseminar i Alta.

OLE ROSER
MARIANNE

mål. Formålet er at industriområdet skal være t ilgjengelig for
flere næ ringer, både lokale entreprenører, petroleumsindus·
tri, bergverk og sjørettet næ·
ring. Kommunen har satset på
Markoppnes etter at Statoil ga
området den høyeste rangeringen vedrørende Johan Castberg-terminal. Snart IO år etter,
er området fullt ut eiet av kom munen, går det frem i en pre ssemelding fra Kvalsund kommune.

; Hammerfests vara: ordfører får skrytfra
; gruppeleder i Alta.

200 meter kal
Ordfører Wikstrøm forklarer videre at det kan bli betydelig
omfang.
- Vi har tatt høyde for at to
hundre m eter m ed kai bør på
plass, og at arealet ikke stopper
opp på nåværende størrelse,
m en har utvidelsespotensial
når d et er fullt, fastholder han.
Ansiktsløft og serviceindustri
At «HUB 70» på Marko ppnes
har fått ansiktsløftning både i
navn og 3D skisser, har også fattet interessen til gruveselskapet Nussir ASA.
- Nussir har ikke endelig be·
sluttet lokalitet for etablering,
og ønsker nå å se nænnere på
Markoppnes, uttaler adm.dir.
Øystein Rushfeldt i Nussir ASA.
- De rfra vil man redusere
tunneltransport fra den største
ko bberforekomsten med ca. I

: TOM ERIK NILSEN
: post@kronstadposten.no

GIGANTISK: Slik kon det nye industriområdet på Markoppneset bli seende ut.
km, og får umiddelbar næ rhet
til serviceindustrien, legger
han til.
Det eksisterende industrio m rådet på Øyen har lenge vært
vurdert, men man ser nå også
på Markoppnes som et altema·
tiv med de fordelene som fin n es der. Både Kvalsund kom m une og Nussir ønsker å realisere en variert industriklynge
på HUB 70 - Markoppnes.

- Nussir ønsker den mest
plassering,
hensiktsmessige
både med tanke på utbygging
og kostnader, men også på logistikk. Derfor er Nussir i dialog
med kommunen for ådiskutere
hvilke løsn inger som kan bidra
til god næringsutvikling, bekrefter Rushfeldt.

Vil skape nye

arbeidsplasser

Ordføreren har døra på vidt gap
for aktører som er interesserte i
planene.
- Vårt mål er å få nye arbeidsplasser, som igjen gir tilflytting
og skattekroner til kommunen .
Det e r nødvendig at Markopp·
nes kommer i gang nå snart, det
er ikke noeå vente på. Vi skal og
m å ha indust riområdet klart før
toget går fra oss, poengterer
Terje Wikstrøm.
Han sier det nå jobbes med å

kartlegge veien frem til realise·
ring, tre eksterne aktører er engasjert i markedsundersøkelser, profilering og rådgivning.
- Vi har vært i dialog med aktører i lang tid , men vi ønsker å
ha flereå velge blant forå fin ne
den vi tror er best for Kvalsunds
utvikling i framtiden . HUB 70
er tross alt den største satsin gen vi har gjort for næringsutvikling i Kvalsund noensinne,
sier Wikstrøm.
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ALTA: Ole Steinar Østlyngen
sier at han totalt sett e r fornøyd
m ed næringsseminaret som
Alta Arbeiderparti sto som arrangør av og som ble awiklet i
kommunestyresalen sist fredag.
•
VII sende signaler
sørover
- For oss var det viktig å bli
kjent med dem vi skal forholde
oss til i fremtiden, samtidig
som vi ønsker å jobbeforåsende signaler sørover om å få
nordområdemidler til Finnmark, sier han.
- Dersom folk skal leve og bo
her så må man jo ha et stabilt
system der veivedlikehold

kommer fortløpende og ikke
blir skjøvet ut i tid, sier Ole Steinar, samtidig som han legger til
at folketallet i Finnmark har
gått tilbake i flere år, og at uten
tiltak vil dette i hvert fall ikke
snu.
- Å redusere barnetrygden og
innføre arbeidsgiveravgift i
Finnmark er veldig negativt. Å
utsette resten av strekningen
Skaidi-Hammerrest og Kløfta
til u t i 2022/2023 (forslag) håper
jeg blir snudd til våren når dette
skal realitetsbehandles. Vi må
få en mer jevn drift på både
vedlikehold og på nye veipro·
sjekter, understreker Østlyngen, som er leder i økonomiutvalget i Alta kommu ne og gruppeleder for Arbeiderpartiet lokalt.

Savnet næringslivet

- Er dufornøyd med deltakelsen

på seminaret?
- Jeg var veldig fornøyd med at

så mange politikere møtte, men
var ikke fornøyd med at det

ikke møtte flere fra næringsli·
vet. Og når nestlederen i Arbeiderpartiet og nestlederen i
NHO deltar på møtet så mener
jeg at også Finnmark Arbeiderparti burde klart å stille med
enten leder eller nestleder. Slik
det ble nå så sender vi ikke u t
de beste signalene. Jeg må jo
også si at jeger litt skuffet at det
ikke møtte flere fra næringsli·
vet på seminaret. Det er jo veldig synd at heller ikke dem
kjenner sin besøkelsestid, svarer han.
- Ellers så skjedde det mye
positivt på seminaret . Blant anne t så holdt varaordføreren i
Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss, et flott innlegg der
hun fortalte om den jobben
som ble gjort i Hammerfest for
å få til etableringer i forbindelse
med olje og gass. Det var interessant, og viser bare at det nytter å stå på lokalt for å skaffe
aktivitet og arbeidsplasser, avslutter Ole Steinar Østlyngen.

