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Valget i Tromsø
handler om fire
store. Da kan ei lita
tue velte et stort
lass.

– I realiteten er det fire ordfø-
rerkandidater som kjemper om
makta i Tromsø. Den eneste
måten vi kan hevde oss på, er å
stille konkrete krav for å støtte
den ene eller andre av blokkene,
uttaler toppkandidat for
Senterpartiet i Tromsø, Geir
Finne.

Han innser at fire partier ligger
best an til å kapre stemmer og
posisjoner ved årets kommune-
valg 14. og 15. september.
Dagens lokale byregjering bestå-
ende av Ap og SV har en god
sjanse til å fortsette, selv om styr-
keforholdene internt blir endret.
På den annen side kan Høyre og
Frp igjen sørge for blått styre i
Tromsø.

Kjernesaker
En rekke småpartier vaker i

seilingsleia og forstyrrer ferden
til de fire store. Senterpartiet,

Venstre og RV fikk ved forrige
kommunevalg alle mellom tre og
fire prosent av stemmene. KrF i
overkant av seks. I år stiller også
Kystpartiet, Solidaritet og
Foreldrelista til valg. Sps første-
kandidat drømmer om å havne i
vippeposisjon mellom de to blok-
kene. Han mener alle småparti-
ene bør stille klare krav overfor
de store.

– Vi må legge fram kjernesaker
og på den måten tvinge fram våre
krav.

– Hvilke krav vil Sp stille for å
støtte en ordførerkandidat?

– For det første – at jobbgaran-
tien opprettholdes. Vi kan ikke
samarbeide med en ordfører som
vil fjerne den.

– Det er jo allerede enighet om
å fjerne den?

Økt privatisering
– Et vedtak kan alltids omgjø-

res. Dette handler om å ha et godt

forhold til de ansatte, sier Finne,
som mener avskaffing av jobbga-
rantien vil få dramatiske konse-
kvenser for kommunen.

– De ansatte kommer til å spis-
se albuene og bli mindre smidige.
Dermed blir kravet om skriftlig-
het større, og vi får lavere effekti-
vitet. Konsekvensen blir at pri-
vatisering presser seg fram.

Sp ønsker i stedet å slanke sta-
ben etter hvert som ansatte natur-
lig går av.

– Dette gjør det ikke lettere å
få økonomien på rett kjøl?

– Vårt andre krav er at egenka-
pitalen i Troms Kraft skal omgjø-
res til et ansvarlig lån. Utbyttet
fra selskapet vil da kunne gis som
renter – skattefritt. Og kommu-
nen vil få 11 millioner kroner i
økte inntekter, mener Finne.

– Men vi mangler 111 millio-
ner, påpeker RVs Jon Arne
Jørstad.

RV er enig om jobbgarantien,

men vil ikke røre ved organise-
ringa av Troms Kraft. Fra tidli-
gere valgår har de god trening i å
stille krav.

– Det gjør vi hvert år, sier
Jørstad.

Geir Finne innser at utbytte fra
Troms Kraft ikke vil løse alle
kommunens økonomiske proble-
mer. Han vil se nærmere på peng-
ebruken til det planlagte syke-
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Etterlyst
mann nasket

på Mega
I 16-tiden lørdag ettermiddag

fikk politiet melding om naskeri
på Coop Mega i sentrum. En 31-
årig mann som skal ha vært
etterlyst av politiet sitter nå i
arresten.

Politiet måtte kjøre en overstadig
beruset person til legevakten lørdag
kveld, i henhold til de nye reglene som
går på at berusede personer alltid skal
forevises for lege før de settes i arres-
ten. Mannens samboer forbarmet seg
imidlertid over han og hentet han på
legevakten.

Tre personer
i slåsskamp 
Tre personer var involvert i

en slåsskamp på Stakke-
vollveien søndag morgen klok-
ken 06.50. Personene kom til
enighet da politiet dukket opp.
Slåssingen dreide seg angivelig
om at det var knust et toalett i
en leilighet.

Slåssing 
i Storgata
En utlending var involvert

i en slåsskamp i 04-tiden
søndag morgen. Politiet skil-
te de to som slåss, men man-
nen ga seg ikke. Han gikk til
angrep på nytt igjen, og poli-
tiet så seg nødt til å anbringe
ham i fyllearresten.

Full samboer
på legevakta

Tatt med
tyvegods 

Politiet traff på en gammel
kjenning etter et innbrudd i en
bolig i Åsgård/Vangberg-områ-
det i 05.30-tiden natt til søndag.
Personen prøvde å stikke av, og
da han ble innhentet hadde han
nøkler og en del tyvegods på
seg.

Bilinnbrudd 1
Lørdag ettermiddag i 15.30-

tiden ble det oppdaget et inn-
brudd i en bil som sto parkert
ved universitetet. En stereoan-
legg og noen høyttalere var fjer-
net fra bilen.

Bilinnbrudd 2
Lørdag ettermiddag i 16-tiden

fikk politiet melding om ett inn-
brudd i en bil på universitetsom-
rådet. En bilradio er stjålet.

Innbrudd
på arkitekt-

kontor
Søndag formiddag fikk politi-

et melding om innbrudd i et
arkitektkontor i Fiolveien.
Vindusruta var brutt opp, og det
er stjålet noen PC-skjermer og
en vannkoker.

Parkerer 
ulovlig 

Politiet observerer til stadig-
het at biler parkeres ulovlig i
nærheten av Alfheim stadion.
Politiet vurderer å gripe inn,
dersom ikke det blir slutt på den
ulovlige parkeringen.

15-åring
angrepet av
ukjent mann

Lørdag i 23.30-tiden ble en 15
år gammel gutt angrepet av en
ukjent mann i sentrum. Mannen
ødela guttens handsfree til
mobiltelefonen. Politiet tok 15-
åringen med seg i bilen, og han
pekte deretter ut angriperen.
Mannen var 24 år og beruset.

Innbrudd på
Klipperiet

Søndag formiddag fikk politi-
et melding om at det har vært
innbrudd hos Klipperiet i
Grønnegata. Det er uvisst hva
som er stjålet.

Innbrudd
på Reinen

skole
Lørdag morgen ble det

oppdaget at noen hadde
brutt seg inn i Reinen
skole. Hoveddøren var
brutt opp, men det er uvisst
hva som er tatt.

Stakk fra
taxiregning

Natt til søndag i 04-tiden
fikk politiet melding om at
fire personer hadde stukket
fra taxiregningen på 200 kro-
ner i Tromsdalen.

SØKER MAKT: Geir Finnes Sp og 

Finne vil utnytte
vippeposisjon

Av Inger Præsteng Thuen 
og Jon Terje Eiterå (foto)

Høyres Kjell Lekang
var den eneste som
ønsket mer privatise-
ring da lokalpolitikere
møttes til dyst på
Karlsøy.

Organisasjonen Attac hadde
invitert til paneldebatt med pri-
vatisering som tema under
Karlsøyfestivalen i helga.
Lokalpolitikere fra både
Karlsøy, Tromsø og Skjervøy
møttes til verbal kamp foran fes-
tivalpublikummet.

Jeg mener i høyeste grad at
også sykehjemmet må kunne
drives av private, uttalte Lekang
som er Høyres førstekandidat i
Karlsøy kommune.

På legd
Verken Venstre eller Frp klar-

te å stille kandidater til panelde-
batten. Dermed ble Lekang
alene i sitt forsvar for privatise-
ring.

Fra Tromsø stilte både Geir
Finne (Sp) og Jon Arne Jørstad
(RV) seg avvisende til lønnsom-
heten ved privatisering.

– Problemet er at de dyreste
pasientene kommer til å bli et
forhandlingsspørsmål hver
gang. Det blir lite attraktivt å få
de mest pleietrengende inn,
påpekte Finne.

Jørstad fastslo at privatisering
ikke er noen ny løsning.

– Før kalte vi det legd. De
gamle og syke ble satt ut på
legd, og da var det alltid de fat-
tige som måtte ta seg av de
gamle – omtrent for ingenting.

Trakk flere
Attac arran-

gerte en rekke
foredrag og
seminarer i
løpet av festi-
v a l e n .
Arrangørene
G u n h i l d
Svalastog og
M a r i t
Elverland er
fornøyde med
oppmøtet.

– Etter en litt
treg morgen
med utbredt morgentrøtthet lør-
dag, tok det seg kraftig opp
utover dagen. Vi er blitt kjent
med en rekke deltakere som vi
opplever å ha en felles kamp
med, sier Svalastog.

inger.thuen@bladet-tromso.no

Forsvarte privatisering

MÅTTE SVARE: En rekke
lokalpolitikere måtte svare
publikum hva de mener om
privatisering da Attac arran-
gerte paneldebatt under
Karlsøyfestivalen lørdag. Fra
venstre: Ordstyrer Knut
Sætre, Geir Finne (Sp), Kjell


