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Mandag fikk Remi
Slotterøy og to andre
representanter fra
Nordland møte finans-
ministeren. – Jeg er ute
etter å bil klokere.

Av Einar Lohne Bjøru
redaksjon@helgeland-arbeiderblad.no

Det kunne Slotterøy fortelle på
telefon fra departementets lokaler
i Oslo mandags formiddag. For
han var det et givende møte. 

– Det er veldig interessant! Jeg
møter andre engasjerte ungdom-
mer fra hele landet som er ute et-
ter mer kunnskap om finanssty-
ringen i Norge, sier brønnøyvæ-
ringen. Han legger til at de er der
for å bli klokere og for å gi inn-

spill på emner, slik at ungdom-
mene får fortalt hva de tenker om
aktuelle saker. 

– Til nå har vi snakket litt om
generasjonskontrakten og kom-
met med noen kommentarer til
den, sier han. 

Ungdomspolitikeren fokuserer
sine innspill på hvordan forebyg-
ge frafall i den norske skolen og
at sysselsetting er viktig.

– I min gruppe har jeg snakket
om hvor viktig sysselsetting er.
En av tre fullfører ikke videregå-
ende skoler, og det er veldig mye.
Alle har noe man er god på, og det
å sysselsette alle i noe er viktig
for velferdsstaten. Det kan igjen
trekkes inn i finansspørsmålene,
utdyper Slotterøy. Han legger til
at Johnsen tar imot spørsmål og
innspill med åpent sinn og positi-
vitet.  

Etter konferansen håper han på
å sitte igjen med en bedre innsikt
og kunnskap om  hva finansder-
patementet driver på med, i til-
legg til nye bekjentskap på tvers
av fylkesgrensene. 

Framtidas voksne
Møtet skjedde i regi av finansde-
partementet og handler i hoved-
sak om hvordan Norge vil være i
framtiden, og å få ungdommens
kunnskap og syn på dagens og
framtidens Norge. Derfor inviter-
te ministeren  tre ungdommer fra
hvert fylke i alderen 15–19 år. Fra
Nordland er Remi Slotterøy fra
Brønnøy, Renathe Helen Johan-
sen fra Bodø og Sandra Anita

Tønne fra Træna.
Johnsen har i en tidligere pres-

semelding sagt han ser fram mot å
møte disse tre, og fokuserer på at
ungdommen er framtidens voks-
ne. 

Imponert
Kontaktperson Kaja Rynning
Moe var til stede under ungdoms-
konferansen, og var imponert
over ungdommens engasjement. 

– Det er relativt store spørsmål
som tas opp, og det er ungdom-
mer ned til 15-års alderen her.
Men alle virker reflekterte og sva-
rer og snakker  godt for seg, sier
hun. 

Hun kunne fortelle at bakgrun-
nen for konferansen er at ministe-
ren er opptatt av hva ungdommen
mener og tenker om både nåtidens
og framtidens Norge. 

– Johnsen skriver nå en per-
spektivmelding, og er ute etter
innspill fra ungdom for å lære hva
de tenker, sier hun.

AUF-leder Eskil 
Pedersen (bildet)
krever en beklagelse
etter påstanden om
at massakren på Ut-
øya var Guds opp-
gjør med partiet.

Det var under et åpent møte i forrige
uke at foredragsholder Per Haakonsen
hevdet at drapene på Utøya og Ale-
xander Kielland-ulykken kan ses i
sammenheng med Norges forhold til
Israel. Møtet var arrangert av Sarps-
borg KrF.
AUF-leder Pedersen karakteriserer ut-
talelsene som «ufattelig respektløse».
Han reagerer sterkt på at lokallagsle-

deren i Sarpsborg KrF ikke tar avstand
fra Haakonsens utsagn.
– Jeg forventer nå at lokallagslederen
tenker seg om, og deretter kommer
med en unnskyldning, sier Pedersen
til VG Nett.
Lederen for Sarpsborg KrF, Inger Ma-
rit Sverresen, tar ikke avstand fra Haa-
konsens budskap.
– Slik jeg oppfattet budskapet hans,

mener han ikke at dette var en straff
for ungdommene på Utøya eller fami-
liene deres, men at det var en advarsel
til de som styrer landet og andre som
tar avstand fra Gud, om at noe enda
verre kan komme. Han ønsker altså å
advare oss, sier Sverresen. 

(ANB-NTB)

Møtte statsråden
MØTTE STATSRÅD: Sandra Anita Tønne (Træna)  t.v., Remi Andre Slotterøy (Brønnøy) og Renathe Helen Hansen (Bodø)  møtte finansminister Sigbjørn Johnsen på en ungdoms-
konferanse mandag. (Bilder: Terje Pedersen, ANB)

DISKUTERER: Remi Slotterøy kom med sine innspill i gruppeø-
velsene under konferansen. 

• fakta
Finansdepartementet er et av
fem departement som  ble opp-
rettet samme år som  Norge
fikk sin grunnlov i 1814. 

Departementet har ansvar for
skatteetaten, Toll- og avgiftse-
taten, Statens innkrevingssen-
tral, Statistisk sentralbyrå, Fi-
nanstilsynet, Direktoratet for
økonomistyring og Folketrygd-
fondet.

Perspektivmeldingen handler
om  hvilke utfordringer og ram-
mer som  eksisterer for en bæ-
rekraftig politikk, og hvilke valg-
muligheter som finnes i langsik-
tige utfordringer. 

AUF-lederen krever beklagelse fra KrF


