
 
 
Kjære alle gode harstadværinger! 
 
Godt nyttår! 
 
Mange klager over at januar er en tung måned. Før, da jeg bodde sørpå, syntes jeg også det.  
Men nå synes jeg januar er en god måned. Den første solstripa – jeg husker hvor jeg befant 
meg da jeg møtte den første stripa i fjor. Da kom jeg kjørende opp mot krysset til Kanebogen, 
og rett før lyskrysset – der møtte jeg den første lyskasterstripa. Den var som en velsignelse 
rett i fleisen. Det blir også litt lenger lyst om ettermiddagen, eller i alle fall er forventningen 
der om at det skal bli lysere. Januar blir som en ny desembermåned, en forventningens måned, 
men med helt andre typer forventninger. En forventning om lys. 
 
I år går vi januar i møte med store utfordringer. Vi har en ny skolestruktur som skal vedtas i 
slutten av måneden, og mange er nok spente og redde for hva vi politikere skal finne på. Jeg 
håper å bli trodd på at vi snur hver stein for å finne den beste løsningen. 
 
Hvis jeg skal se litt tilbake på 2011 så har det vært et av de mest spesielle årene jeg har 
opplevd. 
Den 22.juli på ettermiddagen hadde min mann Lars og jeg kjørt ut til Bremnes for å være der 
og slappe av. 
Den ettermiddagen ble ikke helt som andre ettermiddager, for å si det sånn. Da vi kom dit ut, 
blir vi møtt med at det hadde vært en stor eksplosjon i Oslo. Så gikk det 20 min før datteren 
vår ringer og forteller at ” det er en gal mann som skyter på Utøya!” Hun var på sitt livs første 
AUF-leir. 
Fra da av ble aldri livet det samme for noen i Norge, i større eller mindre grad, og denne 
dagen har preget hele høsten for oss. Vi var heldige, datteren vår kom fysisk uskadet fra det, 
men med sår på sjelen som langsomt leges. Andre familier i Troms og Svalbard var ikke så 
heldige, 4 omkom, og flere ble hardt skadet. 
 
Da har det vært godt å bo i Harstad. Vi ble fra første sekund tatt veldig godt vare på, mye 
bedre enn vi vet at andre pårørende og ofre ble i andre kommuner.  
Skolen har lagt til rette slik at elevene har fått følge skolehverdagen i sitt løp og i sitt tempo, 
helsevesenet har fulgt opp, og kommunen har lagt til rette på alle måter. 
 
Så etter 22.07 var det en litt absurd situasjon å gå i gang med valgkamp. Men 1.januar har jeg 
vært ordfører i 88 dager. Det har vært 88 spennende og utfordrende dager.  
  
Ikke minst fordi jeg får lære masse! Jeg har på disse dagene lært masse om områder jeg aldri 
hadde ant jeg skulle dumpe opp i. Det er utrolig artig. 
 
Vi har hatt tøffe saker i høst. Vegpakkesaken er vel kanskje den tøffeste, så langt. Men nå er 
den saken avgjort, og vi må se fremover. Vi har riktignok ikke fått mye drahjelp videre fra 
Statens Vegvesen, men det var vi forberedt på. Vi må ta steg for steg for å komme oss i mål 
med infrastrukturen i byen, slik det er nå. Det skal vi klare. 
Ikke alt er like artig, særlig når jeg vet at det får negative konsekvenser. Men jeg jobber for 
det jeg tror er rett, og det jeg mener er en riktig retning for byen. Så får velgerne si fra om fire 
år, om de er enige i retningen. 
   



Harstad er Kulturbyen – Forsvarsbyen – Oljehovedstaden i Nord.  Vi har mange områder vi 
skal forsvare. Men nettopp dette tenker jeg er byens styrke. Vi er nettopp alt dette - på én 
gang.  
Vi er Kulturbyen – men med stort potensiale til å bli enda bedre. Et par grep kan gjøres i den 
kommunale strukturen for å få synliggjort kulturen enda mer, og vi kan jobbe mer for å 
kjempe frem kulturnæringene i byen. Vi har også en glitrende kulturskole med gode skussmål 
på landsbasis som vi skal løfte. 
 
Vi er Forsvarsbyen- men med et potensiale for å bli enda bedre. Kampen om jagerflybase på 
Evenes, utviklingsmuligheter for Kystjegerkommandoen på Trondenes og Alliert 
Treningssenter er en del av dette. 
 
Vi er Oljehovedstaden i Nord – men med et stort potensiale for å bli enda bedre. Vi jobber for 
å få flere driftsorganisasjoner til Harstad, og vi jobber for å få både driftsorganisasjonene for 
Luva og Skrugard til byen. Får vi til dette, vil kompetansemiljøet for olje og gass bli enda 
større, og vi vil trekke masse arbeidsplasser hit. 
 
I tillegg ser jeg at det er flere som ønsker å etablere seg i byen, jeg hører ukentlig om nye 
etableringsønsker. Da blir det en utfordring for kommunen å legge til rette slik at dette kan 
skje. 
 
Fra 01.01.2013 er Bjarkøy og Harstad blitt én kommune, da har vi et øyrike i vår nye store 
kommune som vi bare kan glede oss over. 2012 blir året der den kommunen skal ”sys” 
sammen. 
 
Alt dette viser at en ordførers hverdag er sannelig mangfoldig. Og når dere ikke ser meg i 
avisa eller med klubba foran kommunestyret, så holder jeg altså på med mange ulike ting, fra 
fjøsavløsere, via svarbrev til skolebarn, til olje og gass. Aldri et kjedelig øyeblikk!  
 
Jeg håper at 2012 kan bli et år der vi prøver å få styr på økonomien i kommunen, vi er på god 
vei, der vi kan dra lasset sammen og i samme retning om utvikling av byen, der 
”framsnakking” blir en større trend enn ”baksnakking”, der naboens ve og vel blir likestilt 
med egen trivsel.  
Jeg ønsker alle av hele mitt hjerte et godt år og god helse. 
 

 
 


