CMYK 02

HT1110609H02

2

God morgen

til ettertanke
Diktaturets beste
våpen er
hemmeligholdelse.
Demokratiets beste
våpen er åpenhet.
Edward Teller

4 svarer
Følger du med på en
spesiell idrett?
Mads Dalsegg,
Harstad:
- Ja, fotball.
Jeg heier på
Manchester
United.

Linda Bendiksen,
Harstad:
- Håndball. Begge
jentene mine har
vært med i HHK.
Jeg følger med på
idrett generelt.

si din mening | byrunden
Telefon: 77 01 80 00 · E-post: redaksjonen@ht.no

Vikeplikt

Ei bygd i utvikling

En leser som bruker veien daglig, har følgende tilsvar til et innlegg om vikeplikt her forleden.
- Til leseren som klaget på billister som kommer durende ned
forbi Seljestad skole. Før du
sender epost til Harstad Tidende og klager over nestenulykker langs veien, må du sjekke
faktaene dine. I den veien du referer til, er det fem hus. Det vil si
at det er du som må ta vikeplikten seriøst.

En leser på nordsia har send
denne eposten til Byrunden:
På nordsia av byen er det
egentlig godt å bo! Vi har en
barneskole vi kan være stolt av,
barnehage, nærbutikk og bensinstasjon (til tross for høye
bensin priser) med god service.
Vi har bønder som fortsatt driver med sau og kyr. Hester på
annenhvert bruk. Travbane for
hele Nord-Norge. To bedrifter
som selger utstyr og tilbehør til
hest. Firma som tilbyr opplevelser til firmaer, skoler etc. lokalisert ved travparken. Motorsportanlegg for de motorfrelste i
grusholla. Alpinanlegg og uendelige mengder med turområder som strekker seg fra Bergsengbrua og til dit man måtte ønske. Takk for at mine barn er så
heldige at de kan ha sine fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Jeg lurer på om det er noen andre
bygder i hele Norges land og
rike som kan måle seg med

Tusen takk til Veidekke
En lykkelig dame fra solsiden
av Tjeldøya ønsker gjennom
Byrunden å komme med en
takk til Veidekke.
Takk for Dustex som dere
sprøytet på Myklebostadveien.
Nå går jeg sommeren lyst i
møte. Dustex binder sandstøv
fra grusveien. Gleder meg til å
kunne nyte formiddagskaffen
ute i ren luft. Kom gjerne snart
igjen, skriver kvinnen.

vår? Med vennlig hilseh ei som
egentlig ikke har så mye å klage
på.

Strøsand
En leser på nordsida etterlyser
feiebilene.
- Jeg lurer på om vi her på
nordsia av sentrum er glemt når
det gjelder og feiing av gater og
veier. Nå når det er tørt legger
støvet seg overalt. Tenk på alle
som er allergikere? Så til dere i
kommunen: Kom dere ut med
feiebilene. Vi betaler også eiendoms-skatt her på denne siden
av byen.

Katt funnet
Dyrebeskyttelsen i Harstad har
tirsdag 9. juni fått inn en katt fra
Nedre Holtet. Han er rødflagret.
Med hvitt bryst og hake. Ca 5
måneder. Katten skal ha fulgt
etter noen barn. Tydeligvis sliten. Dyrebeskyttelsen nås på
909-76720.

FUGL: Dette er en grønnsisik. Foto: Vebjørn Kleiving

Fuglebilder
- Jeg registrerer to fuglebilder i Harstad Tidende
tirsdag. På side 18 er det
bilde av en fugl som kalles
en grønnfink. Det er en
grønnsisik, sier Bjørn Rasch
Tellefsen. - På side 21 kan
vi se en ismåke. En sjelden
gjest i våre områder. Det
finnes ofte på Svalbard,
hvor den hekker, forteller
Rasch Tellefsen.

Kristian
Løftingsmo,
Harstad:
Slalom, ski og fotball. Jeg spiller på
HIL, for det er artig!

Tina Anfinsen,
Kabelvåg:
- Jeg følger lite
med, men jeg
følger litt med på
Norges kvinnelag
i håndball.

havna Harstad
Med forbehold om endringer
og mulige feil.

Hurtigruter i dag
Nordgående: Finnmarken
Ank.: 06.45 Avg.: 08.00
Sørgående: Lofoten
Ank.: 08.00 Avg.: 08.30
Hurtigruter i morgen
Nordgående: Polarlys
Sørgående: Midnatsol
Hurtigbåter i dag
Fra Tromsø til Harstad
Kl. 07.00 ..... kl. 09.40
Kl. 10.00 ..... kl. 12.30
Kl. 16.00 ..... kl. 18.40
Kl. 19.00 ..... kl. 21.20
Fra Harstad til Tromsø
Kl. 07.00 ..... kl. 09.40
Kl. 10.00 ..... kl. 12.30
Kl. 16.00 ..... kl. 18.40
Kl. 19.00 ..... kl. 21.30
Hurtigbåter i morgen
Fra Tromsø til Harstad
Kl. 07.00 ..... kl. 09.40
Kl. 13.30 ..... kl. 16.00
Kl. 16.30 ..... kl. 19.25
Fra Harstad til Tromsø
Kl. 07.00 ..... kl. 09.40
Kl. 13.30 ..... kl. 16.00
Kl. 16.30 ..... kl. 19.25

STOPP:

Leif Ådne Pettersen stoppet trafikken ved Ibestadtunnelen, der det foregår arbeid med opprenskning.
Foto: Kjell Solbakken

Opprensking inne i tunnel
Ibestad:

Det pågår arbeid med
opprenskning i Ibestadtunnelen.
Kjell Solbakken

Bilistene må belage seg på ven-

tetid på begge sider og følge etter ledebil gjennom tunnelen.
I går tok det åtte-ti minutter
før det ble vinket klart og bilene
kunne få kjøre. Leif Ådne Pettersen sto med stoppskiltet klart og
dirigerte trafikken. Trafikantene
må belage seg på korte opphold
på begge sider (Rolla og Andørja) i tida framover og kjøre bak

en ledebil med blinkende lys på
taket.
Firmaet Veidekke AS har fått
oppdraget med å renske opp i
tunnelen, og etter det Harstad
Tidende får opplyst skal femseks mann være sysselsatt med
å fjerne løse steiner fra tunneltaket. Samtidig blir det foretatt
oppmerking av steder hvor det

er aktuelt å bolte fast løse partier.
– Jeg antar at vi kommer til å
holde på fram mot ferien, sa Leif
Ådne Pettersen mens han dirigerte trafikken.
Men når arbeidet er overstått
vil man kunne se fram til en
tryggere tunnel mellom de to
øyene.

Leder
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De har raljert med dem
som ville slå høgskolen
sammen med Universitetet
i Tromsø. Plutselig er det
best for byen, regionen og
landsdelen.

M

ye har skjedd med rektor
Inger Aksberg Johansen,
direktør Hugo Thode
Hansen og styret for Høgskolen i
Harstad i løpet av vinteren.
Da studieåret startet i august
leverte fylkesmann Svein Ludvigsen en tale som ikke ble vel mottatt av skolens ledelse.

Hemmeligheten
Ett var at han omtalte høgskolen
på Havnepromenaden som byens
best bevarte hemmelighet.
Sterkere var reaksjonen på fylkesmannens bemerkning om at
Harstad ville være mer attraktivt
som studiested hvis høgskolen
ble en del av Universitetet i Tromsø.
Rektor og direktør rykket ut
med en kronikk der de gikk i rette
med fylkesmann Ludvigsen.
Blant annet på fusjonstanken:
– Vår vurdering er at Harstad
da ville risikere å miste sin identitet og profil, og fort kunne endt
opp som en taper i den interne
kampen om ressurser, arbeidsplasser og tilbud i det store universitetet, skrev Inger Aksberg Johansen og Hugo Thode Hansen.
For å illustrere hva man kunne
risikere, trakk de paralleller til de
regionale helseforetakene. Sykehusene i Harstad og Narvik var da
fusjonert inn i Universitetssykehuset Nord-Norge.

SNUR:

Rektor Inger Aksberg Johansen og direktør Hugo Thode Hansen
har kjempet iherdig for høgskolens selvstendighet. Nå går de inn i
fusjonsforhandlinger.

RÅD: Leif Arne Heløe har
anbefalt ett nordnorsk
universitet.

RÅD: Tidligere rektor
Olav Daae ga råd om
sammenslåing.

Tidligere statsråd Leif Arne
Heløe har gjentatte ganger argumentert for at «HiH vil være tjent
med å støtte dannelsen av ett
samlet universitet for Nord-Norge». Blant annet ved 25-årsjubileet tok han frem tanken.

Rektorer imellom

Olav Daae var den forrige rektoren på høgskolen. Han drøftet i en
kronikk i november 2007 etterfølSamarbeid, ikke sammenslåing
gerens tese om samarbeid, men
Inger Aksberg Johansen har vært ikke sammenslåing.
en ualminnelig konsekvent på vilDaae hevdet at resultatene av
je til samarbeid med, men ikke til den lange rekken av intensjonssammenslåing av
avtaler
om
universitetet
og
samarbeid var
høgskolene
i
lite å skryte av.
landsdelen.
Han konkluHun har hatt
derte
derfor
støtte i høgskolemed at et felles
styret som la seg
nordnorsk uniRektor Inger Aksberg .
på den samme linversitet vil være
Johansen, august 2008
jen i høringsuttadet beste for
lelsen til innstillandsdelen.
lingen fra Stjernø-utvalget. Utval– Det er imidlertid ikke realisget foreslo i fjor en betydelig re- tisk i dag. Derfor bør vi søke tetduksjon i antall høyere utdan- tere koblinger mot Universitetet i
ningsinstitusjoner.
Tromsø, skrev Daae.
– For HiH som regional høgDagens rektor har lagt betydeskole er friheten i forhold til egen lig vekt på høgskolens samfunnsutvikling viktig. Det gjør oss i messige betydning for byen. Og
stand til å imøtekomme ønsker ikke minst en selvstendig instituog behov fra nærings- og sam- sjon i forhold til den reduserte effunnslivet i regionen på en bedre fekten av en filial:
måte enn et stort landsdelsuni– Spesielt utsatt er man når hoversitet ville klart, het det i utta- vedkvarteret, som bl.a. styrer
lelsen fra høgskolestyret.
pengesekken, ligger geografisk
Likevel har det ikke manglet på langt unna. Fra Harstad til Trområd om sammenslåinger for å sø er det 30 mil.
styrke Høgskolen i Harstad.
– Som autonom institusjon har
HiH spesiell fokus på rollen som

«

Vi har nok av
filialer i Harstad.

RÅD: Fylkesmann Svein
Ludvigsen har pekt på
samarbeid.

aktør i vår regions utvikling. Hvis
vi var garantert å få spille den rollen fortsatt - og helst få den styrket - etter en eventuell sammenslutning med Universitetet i
Tromsø, var saken uproblematisk.
Med bakgrunn i disse sterke
meldingene er det grunn til å
spørre hva rektor Jarle Aarbakke
har stilt sin rektorkollega i Harstad i utsikt.
I pressemeldingen, som ble
sendt ut i går, siteres Aarbakke på
at fusjonen åpner for store utvidelsesmuligheter i Harstad.
– Se på sykehusene. Harstad
sykehus er filial av UNN i Tromsø,
og der tas alle beslutningene. Vi
har nok av filialer i Harstad, sa
hun i fjor høst.
Men nå får vi formodentlig en
til.

D

enne uka har Stortinget ryddet opp i pensjonsforholdene.
Gullpensjonene skal bort og stortingsrepresentantene skal behandles nærmest som folk flest.
Det ga bud om at Stortingets omdømme kunne bli
styrket. For mange historier har vært avdekket om urimelig romslige pensjoner, slurv med å etterleve reglene
for pensjonene, uforsvarlig bruk av statsstøtte i partigruppene og en uvilje blant mange av representantene
mot å gå løs på og kutte i utvekster.
Men så vel er det ikke.
I går kom meldingen om at avgått partisekretær Martin Kolberg i Arbeiderpartiet har fått sommerjobb i partiets stortingsgruppe. Han skal være valgkamprådgiver
frem til 1. oktober. Innen da er han valgt til stortingsrepresentant for Buskerud - og fra det tidspunktet har
Stortinget lønnsforpliktelser
overfor Kolberg.
Ap burde
Reaksjonene på ansettelsen av
Kolberg kommer blant annet fra
selv betale lagtingspresident Inge Lønning
lønna til
(H). Han mener Arbeiderpartiet
burde ha betalt Kolbergs etterMartin
lønn i det lille halvåret fra han
Kolberg
gikk som partisekretær til han tiltrer som valgt stortingsrepresentant. Det er urimelig at statlig støtte til Arbeiderpartiets
stortingsgruppe skal brukes som etterlønn for en partifunksjonær.
Heller ikke stortingspresident Thorbjørn Jagland virker spesielt lykkelig over denne ansettelsen.
Økonomisk sett er det en bagatellmessig sak, også
derfor burde Ap tatt hele regninga. Selv om det handler
om et forholdsvis lite beløp, er saken såpass på siden at
den vekker en viss mistanke om at man her bare har
funnet en lettvint løsning for å avlønne Kolberg mens
han venter.
Fremskrittspartiet har fått de fleste anklager rettet
mot seg for å ha brukt pengestøtten til partiene stortingsgrupper urettmessig. Spesielt vakte en omfattende
reisevirksomhet for utvalgte representanter med ektefeller mange reaksjoner. Frp forsvarte seg med at de
kunne bruke statsstøtten til stortingsgruppen slik de
selv fant hensiktsmessig.
Det forklarer hvorfor visepresident Carl I. Hagen ikke
kritiserer Ap i Kolberg-saken. Stortingsgruppene bør
stå helt fritt i hvordan de bruker gruppetilskuddet fra
Stortinget, mener Hagen, men unnlater ikke å påpeke
at det er forskjell på liv og lære i Ap, som var frisk i kritikken av Frp da det stormet som verst rundt bruken av
gruppetilskuddet.
Det er ingen tvil om at Martin Kolberg er mer enn vel
kvalifisert til å jobbe som valgkamprådgiver. Samtidig
skal Kolberg drive valgkamp for seg selv i Buskerud der
han overtok førsteplassen på Ap-lista etter Thorbjørn
Jagland. Kolberg har lang erfaring som partifunksjonær
på høyt nivå og som statssekretær, men innvalgt på
Stortinget har partiveteranen aldri vært.
Både som rådgiver og representant har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb. Men i denne runden
burde Arbeiderpartiet sørget for å betale lønna.

Tømmer bokser
Folk i Troms får ros for å være flink til å returnere og
pante øl- og brusbokser. 68 millioner siden 1999.
For å bli så flink, må vi være veldig dyktige drikkere.
PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund.
Organet som har medlemmer fra presseorganisasjonene og
fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske
spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).
Adresse: Rådhusgt. 17, pb. 46 Sentrum 0101 Oslo.
Telefon: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 55, e-post: pfu@presse.no
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