Hilsningstale fra Stein Erik Lauvås – stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder av
Hestesportens støtteforening på Stortinget
«Takk for invitasjonen, det var veldig hyggelig å få lov til å komme hit. Ikke bare å få lov til å komme
hit, men til og med få lov til å holde en liten hilsningstale fra det som er trav- og galoppsportens
venner på Stortinget. Det er en løst sammensatt gruppe fra alle farger og retninger i politikken. Jeg
tror vi har medlemmer fra stort sett alle partiene som er representert på Stortinget. Det er en
interesse, Stortinget har mange vennegrupper, dette er en av de. Vi møtes fra tid til annen, har vært
og besøkt Rikstoto og har vært på Bjerke og forsøker å spre informasjon om hestesporten og
hestenæringen. Det å ha dette på Stortinget kan være fornuftig på så mange vis. Den oppstod i
Brussel, en aften sammen med Torbjørn Frøysnes, så han får være med å ta litt skylda.
Det er sånn gode venner, at alle næringer trenger venner og alle næringer trenger venner - ikke
minst på Stortinget. Hva er det vi gjør? Vi lager rammene for dere, det er det Stortinget som gjør.
Regjeringen også, men Stortinget gjør det. Da handler det for en stor del om hvilke rammevilkår når
vi står her, hvilke rammevilkår er det Norsk Rikstoto skal ha som utgjør grunnplanken for å drive aktiv
travsport og hestenæring i Norge. Det handler om å få politikerne, få oss, til å se helheten i hva
hesten, hva hestenæringen skaper der ute, i by og i bygd. Jeg har lest årsberetningen deres, det har
dere alle gjort. Der står det mye om hva denne næringen egentlig betyr, hvor mange tusen
arbeidsplasser den betyr i by og i bygd. Dette må de som bestemmer kunne vite noe om, hvis ikke
kan beslutningene ikke bli så bra som de skulle ha blitt. Og da er det egentlig ikke nok at Knut og
resten av gjengen, etter mitt skjønn, nå gjør en svært aktiv jobb ovenfor Regjeringen og Stortinget for
å få forståelsen for næringens utfordringer, forståelsen for de rammevilkår som må ligge til grunn.
Det gjør de glimrende, men det å drive denne type påvirkningsarbeid, det er ikke 1609 meter. Den
distansen er vesentlig lenger. Det er et langt stykke arbeid som skal gjøres. Jeg må si at de siste 3-4
årene som jeg har fått vært med, så synes jeg at det begynner å gjøres en god jobb. Det er fler og fler
som får forståelsen for, og har fått informasjon om hva dette egentlig betyr.
Så kunne jeg ha lyst til å spørre dere. Man skal være forsiktig i en hilsningstale, men jeg klarer ikke å
dy meg. Hvor mange av dere som på en måte er travets fremste tillitsvalgte, det er dere, det er dere
som utgjør generalforsamlingen. Hvor mange av dere har vært og banket på døra til en
fylkesordfører eller en fylkespolitiker, eller enda bedre, vært og banket på døra til en ordfører, en
lokalpolitiker som sitter i kommunestyret? Hvor mange av dere har gjort det i løpet av det siste året?
Dere skal slippe å rekke opp hånda. Dette trykket her, det kan ikke bare komme ett sted fra. Dette
trykket her må komme fra dere. Det må komme ut til de som sitter og styrer og steller i kommunene
og fylkene, og ser på en måte verdien av det som skjer innenfor travsporten, innenfor
hestenæringen. For de kommer nemlig til å fly til oss å fortelle at dette må dere rydde opp i. Og det
trykket er det dere som kan bidra til. Nå har ikke jeg forslagsrett i denne salen, det er kanskje mange
som er glad for det. Men hadde jeg hatt det, så ville jeg fremmet et forslag om at alle dere som sitter
her og representerer det fremste av travsporten i Norge, dere er generalforsamlingen, i løpet av de
neste ukene så skulle dere vært og banka på de dørene som jeg nevnte – inn til fylkesordføreren, inn
til fylkespolitikere, inn til ordføreren, inn til kommunestyremedlemmene. Dere må være med å lage
det trykket. For da blir jobben opp mot Storting og regjering mye mye enklere. Jeg vet at det nå skal
sirkulere et opprop, det har jeg også fått tak i på morningen. Det håper jeg alle signerer. Oppropet er
jo en glimrende startvogn for å banke på den døra, for å komme i gang og for å gå distansen ut, og
den er som sagt ikke 1609 meter. Den er langt lengere enn som så. Jeg har fått mine 3 minutter. Jeg
ønsker dere lykke til med de forhandlingene dere skal ha her i dag, men ikke minst med den
langsiktige jobben som skal gjøres de neste ukene, månedene og kanskje årene. Til slutt kommer
dette selvfølgelig til å lykkes, men det avhenger som sagt litt av dere.

Så helt til slutt. Nå har jeg sagt noe om hvilke dører dere skal banke på – i fylkene og i kommunene.
Dere skal også huske på at nå foregår det en stor fylkessammenslåing i Norge. Der må dere være
med! Dere må sørge for at dere blir tatt med når man nå legger det politiske løpet for hvilke
prioriteringer som fylkene skal gjøre. Hest er næring. Dere må være der! Med det sagt så har jeg også
lyst til å si at dere skal snakke med deres lokale fylkesrepresentant på Stortinget. Dere skal invitere
dere inn på Stortinget og hvis ikke de sier ja så kan dere ringe til meg. Dere er herved invitert. Lykke
til med forhandlingene!»

