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Det handler om oss og dem. Og
om et arrangement som kom
litt skeivt ut i den vanskelige
jakten på det store vi.
Region Ålesund, med Åle-

sund kommune som motor,
har satt i gang et regionutvi-
klingsprosjekt. Ei nyvinning
ifølge arrangørene. Keiserens
nye klær, mener kritikerne. Ny-
heten om festivalkonferansen
«The North West» satte fyr på
kulturdebatten i Ålesund. Sjel-
den har frontene mellom kul-
turlivets oss og dem kommet
tydeligere fram.

«Gedigen folkefest»
Målsettingen er det ingenting å
si på. Festivalkonferansen skal
bli «tidenes happening», «en
gedigen folkefest» i «tre herlige
dager til ende». Det skal bli
«landets største forum for regi-
onutvikling». For å nevne noe
fra forhåndsreklamen.
Dette skal skje ved å hente

inn «de beste tenkerne», blant
annet innen urbanisering.
Årets trekkplaster er Richard
Florida.
Han er professor i urbanis-

me. Et raskt googlesøk forteller
at han tidlig på 2000-tallet
skrev to bestselgere om nett-
opp det. At han siden har levd
godt av det. Og at han er dyr.
Hva det koster å få han til Åle-
sund vites ikke. For et foredrag
i Oslo går det fram at han skulle
ha 700.000 kroner. I Danmark
var billettprisen for å høre
mannen 1950 danske kroner.
Dette for noen år siden, riktig-
nok.

Lukrativt oppdrag
Hvorfor arrangere en festival-
konferanse? Jo, for å «bygge
stolthet, samarbeid og identi-
tet». Kommunene Giske, Sand-
øy, Haram, Skodje, Sula,
Ørskog og Ålesund står bak og
ordførerne «håper på en sam-
lende festivalkonferanse for

hele regionen».
I bunnen ligger ønske om re-

gionalt samarbeid og kommu-
nesammenslåing. Et større vi.
Det er tema som vekker følel-
ser. Folk hører sammen i sterke
fellesskap og motsetninger skal
finne sammen.
Da Ålesund kommune som

prosjektleder ga konsert- og
festivalarrangøren Momentium
det lukrative oppdraget som
fødselshjelper for festivalkonfe-
ransen tok det fyr i kulturde-
batten i Ålesund.

Momentium har ikke gjort
annet enn å takke ja til et smi-
grende tilbudet. Det påfallende
er at det skjedde uten kritiske
antenner fra kommunes side.
Kultursjefen mener sågar at
Momentium er «de dyktigste på
området» med sin «enestående
arrangørkompetanse på store
festivaler».
Dette kan lett nøre opp un-

der oppfatningen av en litt for
tett kobling mellom toppledel-
sen i Ålesund kommune og
Momentium.

• Regionutvikling

Den vanskelige jak

SAMARBEID:Disse stilte opp som representanter for arrangørene da Sunnmø
Strømsheim som skal skaffe sponsormidler, Ronny Stokke og Mette Kamilla
Region Ålesund, Anne Mette Liavaag og Giske-ordfører HarryValderhaug.

LEDER

Landbruket endte opp
i det politiske sentrum
I snart fire år har Fremskrittspartiet styrt landbruksdeparte-
mentet. År for år er landbrukspolitikken blitt flytta inn mot
det politiske sentrum. Noen landbruksrevolusjon klarte al-
dri Frp gjennomføre.

Torsdag denne uka gjorde næringskomiteen på Stortinget
seg ferdig med landbruksmeldingen. Det er meldingen som
skal gi de overordnede rammene og peke ut retning for land-
bruket i årene framover. Landbruksminister Jon Georg Dale
måtte se at på punkt etter punkt ble hans forslag lagt i skuf-
fen av Venstre og KrF.

Dale sa seg likevel fornøyd. Han erkjente at enmindretalls-
regjering aldri helt får det som den vil, men at retningen for
hvordan han og Frp vil at landbruket skal utvikle seg i var på
plass.

Dale har langt på vei sine ord i behold. Kursendringene Frp
har gjortmed å prioritere heltidsbonden, de største brukene
og ta grep for å øke effektiviteten og produksjonen, er tiltak
til og med en regjering der Senterpartiet er med, skal slite
med å reversere.

Men Frps ambisjoner om et mer markedsstyrt og mindre
gjennomregulert landbruk, har partiet måtte gi opp. De
fleste forsøk på slippe markedet til på bekostning av statlige
reguleringer, er blitt effektivt stoppet av Venstre og KrF.

Dette til tross kan Dale med statistikken i hånd vise fram
resultater der næringen på en rekke felter gjør det bedre nå
enn da Frp tok over landbruksdepartementet etter Senter-
partiet. Økonomien er styrket, selvforsyningsgraden går
opp, det er mindre dyrket mark som legges brakk og ned-
gangen i tallet på bruk øker ikke sammenlignet med tidligere
perioder. En heltidsbonde med en viss størrelse på gards-
bruket tjener bedre nå enn under den forrige regjeringen.

Slår dagens meningsmålinger til vil det derfor være en land-
brukssektor i god stand som Senterpartiet kan overta etter
Frp til høsten. Det var det nok ikke mange i næringen som
trodde da Sylvi Listhaug for snart fire år siden skred inn i på
kontoret i Landbruksdepartementet.

NYRETNING: Landbruksminister Jon Georg Dale har klart å
endre retning i landbrukspolitikken, men har tapt mange slag
på vegen dit.

•Vinner Sp valget arver de fra Frp
et landbruk i god stand


