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STØTTE
I KRISE

Samhold i
nedlagt kafé 
SIDE 6-7

Skaper skrive- og
leselyst i fengsel
SIDE 12-13

Vi har derfor et godt utgangspunkt 
for hele tiden å utvikle en tjeneste 
som er tilpasset de behov og de 
ønsker vi har lokalt. For å klare 
denne utfordringen må vi stå 
sammen – ledere, ansatte og 
folkevalgte.

Gøril Bertheussen                     SIDE 5

Tromsø har opplevd mange kriser hittil 
i år. Helga Kramvik leder Støttegruppa i 
Tromsø kommune som skal tenke klart i 
kaoset og kartlegge hjelpebehovet. 

SIDE 8-9
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KOSTRA-TALL 
VANN  Tromsø Tromsø Tromsø Gj.snitt Troms Gj.snitt ASSS

 2005 2006 2007 2007 2007

Prioritering
Brutto investeringsutgifter i vannsektoren per innbygger
tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) ..................... 377 639 495 960 440

Produktivitet/enhetskostnad
Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) ................. 412 481 440 592 459
Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) ...... 1802 1712 1764 2579 1269

AVLØP  Tromsø Tromsø Tromsø Gj.snitt Troms Gj.snitt ASSS
 2004 2005 2007 2007 2007

Prioritering
Brutto investeringsutgifter per innbygger tilknyttet
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) ................................... 1468 914 939 1025 467

Produktivitet/enhetskostnad
Driftsutgifter per innb. tilknyttet kommunal avløpstjeneste ........ 380 356 452 650 613
Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) .... 1268 1077 1400 2502 1773

Nødvendige investeringer, geografi ske og forsy-
ningsmessige forhold regulerer i stor grad størrel-
sen på VA-gebyrene befolkningen blir presentert 
for. Disse forholdene kan variere mye fra kommune 
til kommune. I tillegg vil antall abonnenter i kommu-
nen ha betydning for kostnaden pr hode. I tettbygde 
strøk er gebyret ofte lavere enn i grisgrendte strøk. I 

Troms fylke betaler for eksempel gjennomsnittsfor-
brukeren 60 % høyere gebyrer enn innbyggerne i 
Tromsø kommune. 

I andre deler av landet har de store investeringe-
ne på avløpsrensing, som vi i Tromsø nå gjennom-
fører, allerede blitt gjennomført. Dermed vil ikke 
gebyrene i disse kommune øke i samme grad som 

Gjennomsnitts-
kommune 
på vann- og
avløpsgebyr

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA) i Tromsø 
ligger rundt gjennomsnittet i forhold til 
sammenliknbare kommuner.

Enhetsleder i Vann og avløp, Geir 
Helø, påpeker at klimaendringene gir 
enheten nye utfordringer.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Selv om vi i Tromsø har betydelig høyere investeringskostnader på vann og avløp enn sammenlignbare 
ASSS-kommuner, ligger vi nært gjennomsnittet på gebyrene.

VA-gebyrene 
blir sterkt 
påvirket av 
myndighets-
pålagte 
innvesteringer.
Foto: Rune Stoltz
Bertinussen

i Tromsø. Selv om Tromsø kommune for 
tiden ligger nært landsgjennomsnittet 
på VA-gebyrene, har investeringene i 
avløpstjenesten vært dobbelt så høye 
som sammenliknbare kommuner.

Selvkost
Hver eneste VA-gebyrkrone går til inves-
tering og drift av vann- og avløpsanlegg. 
Gebyrene, som blir fastsatt etter politiske 
og administrative styringssignaler, skal 
holdes mest mulig stabile over tid. 

Økonomirådgiver i VA, Asle Tjeldfl åt, 
påpeker at avgiftskronene blir brukt 
med omhu.

– Dersom kostnadene i løpet av et år 
blir lavere enn inntektene, blir dette 
overskuddet satt i et selvkostfond for å 
fi nansiere fremtidige underskudd. Disse 
midlene skal brukes i løpet av 3-5 år, slik 
at VA-tjenesten over tid skal gå i null øko-
nomisk sett.

I perioder med mer beskjedne inves-
teringer, vil dermed gebyrene kunne 
holdes stabilt. Tjeldfl åt viser til at gebyr-
endringene går begge veier.

– For eksempel var det i perioden 
2003-2007 en nedgang i avløpsgeby-
ret på 34 % målt i dagens kroneverdi.  I 
perioden 2009-2012 vil vi tilsvarende få 
en betydelig gebyrøkning som følge av 
sluttføringen av blant annet Tomasjord 
renseanlegg samtidig som gebyrut-
jevningsfondet er nedbygd siden 2003.  
Dette er i henhold til de politiske og 

administrative styresignaler som ble gitt 
Vann og avkløp for noen år siden, forkla-
rer Tjeldfl åt. 

– Ser man perioden 2003-2012 under 
ett vil den årlige gebyrøkningen for VA 
bare være på 3,6 % i gjennomsnitt. 

Samfunnsøkonomi
Vann og avløpstjenester er avgjørende 
for befolkningens livskvalitet. Det er tje-
nester man knapt legger merke til der-
som de ikke fungerer perfekt. Enhets-
leder i Vann og avløp, Geir Helø, viser 
også til at VA-gebyrene har samfunnsø-
konomiske verdier utover det å sikre 
innbyggerne gode tjenester. 

– Over 70 % av midlene til drift og 
investeringer til vann og avløp går til 
innkjøp av varer og tjenester fra leveran-
dører som ofte er lokalisert i kommunen. 
Dette er med på å sikre arbeidsplasser 
og skatteinntekter for kommunen, forkla-
rer Helø.

Offentlige krav
Rammevilkårene og kravene til VA tje-
nesten blir satt av EU og staten. Foruren-
singsloven og drikkevannsforskriften 
er statlige krav man ikke kan vedta seg 
bort fra lokalt. Enhetslederen ser også 
fremtidens tjenester i et mer globalt per-
spektiv.

– Klimaendringene føre til mer 
ekstremt vær med mer nedbør og der-
med behov for økt kapasitet i avløpsnet-
tet. Klimaendringene vil også kunne 
påvirke kvaliteten på drikkevannskilder, 
fortsetter Helø. 

VA-abonnenter kan gjøre noe selv der-
som de føler de betaler for høyt gebyr, i 
følge Helø.

– Alle boligabonnenter kan velge å bli 
fakturert basert på faktisk målt forbruk 

gjennom vannmåler i stedet for å bli fak-
turert med utgangspunkt i antall kvadrat-
meter. Abonnenten må da selv bekoste 
installasjon av vannmåleren samt betale 
en årlig leie til kommunen. For enslige 
som bor i relativt store boliger vil dette 
ofte være et lønnsomt alternativ, påpeker 
enhetsleder Helø.

thomas.schanche@krysspress.no

Gir ut Vannmagasinet
Vann og avløp i Tromsø kommune 
har i år gitt ut «Vannmagasinet», 
som skal fortelle og informere om 
VA-virksomheten i kommunen. 

– Vi deler magasinet ut på utdan-
ningsmesser for å promotere VA-
faget. Vi viser at det er et interes-
sant, trygt og utviklende fag, sier 
VA-sjef Geir Helø. Magasinet er 
også delt ut til entreprenører 
og leverandører, og skal gis 
til enkelte skoleklasser i kom-
munen. 

– Vi har fått en kjempere-
spons på magasinet. I skolen 
ser vi for oss at magasinet kan 
være en «lærebok» i vann- , 
samfunns- og miljøfag. Vi er 
i dag samfunnets viktigste 
næringsmiddel- og miljø-
bedrift, sier Helø. Han ser 
også for seg at magasinet 
kan deles ut til husstander, 
dersom VA graver i gata. 

– Da kan abonnentene 
forstå bedre hvorfor vi 
graver, sier Helø. 

Vann og avløp i Tromsø kommune 
har i år gitt ut «Vannmagasinet», 
som skal fortelle og informere om 
VA-virksomheten i kommunen. 

– Vi deler magasinet ut på utdan-
ningsmesser for å promotere VA-
faget. Vi viser at det er et interes-
sant, trygt og utviklende fag, sier 
VA-sjef Geir Helø. Magasinet er 
også delt ut til entreprenører 
og leverandører, og skal gis 
til enkelte skoleklasser i kom-

– Vi har fått en kjempere-
spons på magasinet. I skolen 
ser vi for oss at magasinet kan 
være en «lærebok» i vann- , 
samfunns- og miljøfag. Vi er 
i dag samfunnets viktigste 
næringsmiddel- og miljø-

vannmagasinet
Utgis dann og vann

trendy medspringvann
Side 16-17

Varmer bydelmed kloakk
Side 10-11

Varmer bydel

stopper vannfra stua
Side 8-9

 

Ansvarlig redaktør: Morgan  Lillegård

Redaktør: Sidsel Figenschow

Redaksjon: Informasjonstjenesten og 
Pegasus Publisering AS.

Produksjon:

Trykk: Nr1Trykk as

Neste utgivelse er planlagt til 12. juni 
Tips må være inne før 11. mai

Kontakt oss på e-post: 
sidsel.fi genschow@tromso.kommune.no 
eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no 

Ta også kontakt med Informasjonstjenesten 
om du har saker til 
intranett eller Internett. 
www.tromso.kommune.no

Jobben med
nytt intranett

I løpet av vinteren har Tromsø kommune lansert 
nytt nettsted, utviklet www.gatami.no og satt «ho 

Emma» i jobb. Alt dette er gjort for at innbyggerne 
enklere skal få tilgang på den informasjonen vi kan 
gi, og tilbakemeldingene har vært positive. Vi har fått 
mye skryt for jobben så langt.

Intern informasjon er også meget viktig og derfor er 
arbeidet med nytt intranett startet. Det nye intra-

nettet bygges over samme tekniske plattform som 
Internett, og vil også inneholde noen av de samme 
grafi ske elementene. Likevel skal det skille seg kraf-
tig ut fra Internett. Her skal vi ansatte i kommunen 
fi nne den informasjonen som er viktig for oss.

En egen prosjektgruppe er i gang med arbeidet 
og i samarbeid med den tekniske leverandøren 

er det laget en fremdriftsplan slik at ansatte kan ta 
intranettet i bruk før sommeren. Dette er en ambi-
siøs målsetning, men vi skal klare det. I likhet med 
Internett er brukerfokuset meget sterkt i utviklingen 
av de nye interne nettsidene. De sidene som i dag 
brukes mest av de ansatte, skal være de mest syn-
lige. Derfor vil vi bruke statistikken fra dagens intra-
nett når de nye nettstedet utvikles.

Intern kommunikasjon er viktig og derfor legger vi 
mye arbeid i utviklingsprosessen. Vi vet at enkelte 

organisasjoner, som eksempelvis Den norske lege-
forening, har intranett som delvis baserer seg på 
web 2.0-teknikk. Det vil si at blogg og annen toveis-
kommunikasjon er gjort tilgjengelig. Om vi velger 
noen av de samme løsningene er usikkert, men det 
skal vi fi nne ut av de neste ukene. Om noen har inn-
spill til vårt nye intranett er de hjertelig velkommen. 
Send e-post.

Morgan Lillegård
Ansvarlig redaktør
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Emma har foreløpig lært seg svar på 
spørsmål som handler om barnehage, 
skole, helse, byggesak, samt politikk og 

kommune og etter hvert vil kunnskaps-
basen bli enda større. Emma skal kunne 
gi svar på de fl este enkle spørsmål – uten 

Servicedesk er et program som håndte-
rer innkommende forespørsler i tillegg 
til fortløpende driftsoppgaver, og er et 
verktøy for å håndtere IT-aktiviteter i 
Tromsø kommune. Din melding blir kjapt 
håndtert av de som sitter i HelpDesk, 
også kalt Datahjelpa, som er en første-
linjetjeneste for brukerstøtte til ansatte i 
Tromsø kommune.

Alle ansatte på IT-senteret er ITIL-
sertifi sert, dvs. de har gjennomgått kurs 
i ITIL, et rammeverk for effektiv drift og 
kvalitetssikring av IT-drift. 

Sikrer kvalitet og stabilitet
ITIL består av ulike prosesser, i tillegg til 
en Helpdesk-funksjon som utgjør første-
linjesupport. Tidligere håndterte alle IT-
konsulentene henvendelser som kom inn, 
mens nå er det IT-konsulent Terje Gabri-
elsen og brukerstøttekonsulent Vidar 
Vorland som sitter i førstelinje, i tillegg 
til en av de øvrige konsulentene som tar 
hver sin uke. Disse skal svare på innkom-
mende henvendelser, løse enkle saker og 
ellers fordele saker videre til 2. linje. 

– ITIL bygger på beste praksis av IT-
tjenester, dette for å støtte effektiv og 
rasjonell drift av virksomheten. Dette er 

en måte å sikre kvalitet og stabilitet på 
tjenestene som leveres av IT-senteret. 
Målet er at fl est mulig arbeidsoppgaver 
skal standardiseres og dokumenteres for 
å øke tilgjengeligheten av tjenester, sier 
IT-konsulent Reidun Moen og tilføyer: 

– I tillegg er nå Servicedesken tatt i 
bruk ved gjennomføring av alt planlagt 
arbeid, som for eksempel ved oppgra-
dering av systemer, endring av linje, nye 
barnehager osv. Denne prosessen som 
kalles endringsstyring, skal sikre at alle 
berørte parter blir involvert og at alle 
konsekvenser blir tatt hensyn til.

Erfaringer så langt
Hovedintensjonen med Servicedesken er 
å få et mer stabilt nett, å sikre best mulig 
kvalitet på tjenestene og at brukerne 
får hurtigere og bedre respons på sine 
henvendelser. IT-senteret har fått mange 
positive tilbakemeldinger på den «nye» 
Servicedesken. Brukerne får raskere 
respons på sine henvendelser samt at 
de kan følge status på saken etter at de 
har fått e-postbekreftelse om at saken er 
mottatt og registrert. Med den nye Ser-
vicedesken er det ikke lenger så perso-
navhengig som før, siden alle ansatte på 

Servicedesken 
hjelper deg
Har du problemer med data eller ønsker 
å bestille datatjenester har IT-senteret nå 
tatt i bruk Servicedesk. 

Ny på IT-
senteret
IT-konsulent Terje Gabrielsen  
ble ansatt ved IT-senteret i okto-
ber 2008. Terje jobber primært 
med Helpdesk og brukerstøtte 
og er nok den personen du oftest 
treffer på enten du ringer 777 90 
999 eller har meldt inn en sak til 
HelpDesk. Han stiller smilende 
og hjelpende opp sammen med 
Vidar og Trygve dersom du lurer 
på hvordan det går med ditt data-
problem. Terje jobber med drifts- 
og vedlikeholdsoppgaver i bru-
kermiljøgruppen på IT-senteret. 
Han er egentlig utdannet bilme-
kaniker, har jobbet i SAS som fl y-
arbeider, er universitetsutdannet 
innenfor informatikk, samt at han 
har jobbet som tekniker i et pri-
vat datafi rma her i Tromsø. 

Terje Gabrielsen og Trygve Rossvold i sitt rette element på ett av serverrommene 
på IT-senteret.                           Foto: Sidsel Figenschow

Emma – 
kommunens 
nye hjelper
Som den andre kommunen i Norge har Tromsø 
kommune fått en digital assistent på sine nettsider. 
Målet er at «Emma» skal gjøre informasjonen om 
kommunale tjenester mer tilgjengelig. 

Ansatte i Servicetorget feirer lanseringen av Emma mandag 30. mars. Foran f.v.: Alvhild yttergård, Grethe Junge 
Eliassen, Solveig Elvegård, Inger Sandbukt og Anne-Grethe Bentsen. Bak f.v.: Harald Jaklin, Torstein Adriansen, Sture 
Medby, Eva Meyer Hanssen og Ragnhild Rørnes.                                                                                          Foto: Mark Ledingham

Bildet av Emma er egentlig et fotografi  
av vår tidligere ordfører Alvhild Ytter-
gård som russ, 21 år gammel. Alvhild 
jobber fortsatt på Servicetorget, men 
når hun pensjonerer seg i mai vil hun 
fortsatt være å fi nne i Emmas skikkel-
se. I den utlyste navnekonkurransen 
stemte Grethe Junge Eliassen fra Ser-
vicetorget og Einar Hamnvik fra Byut-
vikling begge på «Emma», og ble der-
med de heldige vinnerne! Lanseringa 
og utdeling av gavekort og blomster til 
vinnerne av navnekonkurransen ble 

markert med kake på Servicetorget. 
– Jeg stemte på Emma fordi navnet 

betyr hel – universal, og den som klarer 
alt. Emma er opprinnelig en tysk kort-
form av kvinnenavn som begynner på 
El – Irm og er utledet av det tyske ordet 
Ermen. Emma var også det mest brukte 
jentenavnet i Norge fra 2003 til 2005, 
sier Grethe Junge Eliassen og tilføyer: 

– Olufs Emma er jo en sterk og usyn-
lig kvinne. Og sist men ikke minst: Mitt 
eldste barnebarn på 9 år heter Emma 
Karoline.

Ansatte i Servicetorget feirer lanseringen av Emma mandag 30. mars. Foran f.v.: Alvhild yttergård, Grethe Junge 
Eliassen, Solveig Elvegård, Inger Sandbukt og Anne-Grethe Bentsen. Bak f.v.: Harald Jaklin, Torstein Adriansen, Sture 

Foto: Mark Ledingham

Ansatte i Servicetorget feirer lanseringen av Emma mandag 30. mars. Foran f.v.: Alvhild yttergård, Grethe Junge 
Eliassen, Solveig Elvegård, Inger Sandbukt og Anne-Grethe Bentsen. Bak f.v.: Harald Jaklin, Torstein Adriansen, Sture 

Foto: Mark Ledingham

at du behøver å ta direkte kontakt med 
kommunens Servicetorg. 

– Tromsø er den andre kommunen i 
Norge som gir innbyggerne ekstra ser-
vice på nettsiden. Fortsatt skal vi yte sam-
me gode service til folk som kontakter 
oss, uansett når tid på døgnet de logger 
seg på vår nettside. Den digitale assis-
tenten er et supplement og forhåpentlig-
vis en raskere måte for innbyggerne å 
få svar på sine spørsmål. Kanskje kan vi 
spesielt nå yngre innbyggere med dette, 
sier servicesjef Marlene Uvsløkk. 

Hva er en digital assistent?
Kort fortalt er det en avansert teknikk 
som skjuler seg bak bildet av den digi-
tale assistenten. I spørsmålet som stil-
les reagerer Emma på noen nøkkelord 
som hun svarer ut fra – skjønner hun 
ikke spørsmålene skal hun sette over til 
chat i arbeidstiden, oppfordre til å sen-
de e-post eller henvise til å ta kontakt i 
åpningstiden. 

– Alle spørsmål som innbyggerne 
stiller blir lagret i en egen base, og her 

får vi se hva innbyggerne er opptatt av. 
Med dette som utgangspunkt skal Emma 
«mates» med mer informasjon i måne-
dene som kommer, slik at hun fremstår 
som klokere enn nå, sier Uvsløkk.

Sverige først 
Dataverktøyet er utviklet i Sverige og 
skal hjelpe brukerne til å lete fram den 
informasjonen de er på jakt etter. Stadig 
fl ere tar i bruk denne teknikken. I Sve-
rige har omkring 50 kommuner en slik 
tjeneste, og nå kommer norske og dan-
ske kommuner etter. Folk i Norge er mest 
kjent med Ikea, SAS og 1881s digitale 
medarbeidere, men også Statens Veg-
vesen, Chess og Kongsvinger kommune 
har sine assistenter. Ved hjelp av noen få 
tastetrykk blir brukeren veiledet til rett 
side og får informasjonen han eller hun 
søker. 

eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no 

Slik ble Emma til

 RÅDMANNENSHJØRNE

«Jeg velger meg april» skrev Bjørnstjerne 
Bjørnson, og når vårsola skinner i påskeferien 
er det ikke vanskelig å være enig. Men denne 
våren fører også med seg mange utfordringer – 
store og små – for kommunen som organisasjon, 
for ansatte og for våre folkevalgte.

Kommunens økonomiske situasjon har blitt 
vanskeligere, og dette er den største utfor-
dringen vi som organisasjon står overfor. Etter 
fl ere år med sterk vekst i kommunens inntek-
ter opplever vi nå stagnasjon og samtidig har 
vi pådratt oss et underskudd i 2008. Årsaken til 
underskuddet er å fi nne innenfor kommunens 
drift, dvs. de tjenester vi yter til befolkningen. 
Innenfor noen områder har vi brukt mer penger 
enn kommunestyret har bevilget. 

Hvordan kan dette skje? Det fi nnes ikke et 
enkelt svar på dette spørsmålet, men noe av 
forklaringen ligger utvilsomt i den kompleksi-
tet som preger våre tjenester. Hver dag tas det 
mange avgjørelser av kommunens ansatte, og 
alle disse avgjørelsene har en konsekvens. Når 

avgjørelsen tas innenfor et område med direkte 
tilknytning til brukerne, for eksempel pleie og 
omsorg, vil konsekvensen blant annet kunne 
måles i brukerens opplevelse. Det å møte en 
bruker som er misfornøyd med den opplevelsen 
han har fått er en av utfordringene kommunens 
ansatte møter i hverdagen. Derfor er det viktig 
at vi gjennomfører brukerundersøkelser, og at 
kommunen som organisasjon er tydelig i forhold 
til hva brukerne kan forvente.

Men avgjørelsene vil også kunne ha faglige, 
juridiske og økonomiske konsekvenser. For den 
enkelte ansatte som må og skal ta avgjørelser 
hver dag i sitt møte med brukerne er det ikke 
mulig å overskue alle konsekvenser – på kort og 
lang sikt – av avgjørelsen som tas. Dette forsøker 
vi å bøte på gjennom å lage systemer som skal 
fange opp konsekvensen av alle avgjørelsene, 
og ikke minst gjøre det mulig å fange opp hvil-
ken konsekvens dette har for helheten, dvs. for 
Tromsø kommune som organisasjon. 

Har vi for dårlige systemer da? Jeg vil svare at 

vi absolutt har rom for forbedringer, og at dette 
er en av utfordringene vi jobber med denne 
våren. Ansvaret for dette arbeidet ligger hos 
rådmannen, men kan ikke gjennomføres uten 
et nært samarbeid med ledere, tillitsvalgte og 
ansatte innenfor de ulike tjenestene.

Til syvende og sist er det likevel rettsikker-
heten til brukerne som er viktigst. Kommunens 
innbyggere skal være trygg på at Tromsø kom-
mune oppfyller lovens krav og gir alle den hjelp 
de har krav på innenfor faglige trygge rammer. 
Hvordan disse rammene skal være er det opp til 
kommunestyret å avgjøre. En liten reise i kom-
mune-Norge viser at det fi nnes mange ulike løs-
ninger på den samme oppgaven. Vi har derfor 
et godt utgangspunkt for hele tiden å utvikle en 
tjeneste som er tilpasset de behov og de ønsker 
vi har lokalt. For å klare denne utfordringen må 
vi stå sammen – ledere, ansatte og folkevalgte.

Gøril Bertheussen
rådmann

Vårens utfordring

IT-senteret kan gå inn å fi nne saken din 
og følge den opp videre. 

Bruk Servicedesken
Alle ansatte oppfordres til å benytte selv-
betjeningsportalen http://servicedesk, 
både ved problemer og bestillinger. Du 
kan også sende e-post direkte til Datahjel-
pa eller HelpDesk. E-posten blir da auto-
matisk registrert som sak i ServiceDesk 
og du vil i begge tilfeller kunne følge sta-
tus på saken, legge til notater osv. 

eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no 
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– Dette er et fl ott. Det blir liv i kafeen og folk med ulik bakgrunn får 
utvekslet kulturerfaring, sier Britt Hermansen, leder ved Nordøya 
dagsenter. Rundt henne serverer elevene fra Voksenopplæringa 
kaffe og vafl er, og mingler med brukerne av omsorgssenteret.

Integrering i praksis
Ineke Due ønsket å skape en arena eller møteplass utenfor klas-
serommet for elevene sine. 

– Jeg har tro på å starte integrering via frivillighet. Det er viktig å 
vise nye innbyggere at frivillighet er en inngangsport til det norske 
samfunnet, sier Ineke og utdyper:

– Vi som kjenner det norske samfunnet må hjelpe utlendinger å 
se hvor mulighetene ligger.

Brukerne av omsorgssenteret koser seg stort sammen med elev-
ene. 

– Våre brukere har behov for sosialt stimuli og avveksling, så 
dette er midt i blinken, sier Britt.

Kontaktskapende
Sigvald Hansen (88) svinger seg i dansen med Berit Antonsen til 
stor jubel fra elevene. 

– Jeg har jobbet som postbud og har lang erfaring med å bære 
ut kjærlighetsbrev og regninger, spøker Sigvald.

– Nå koser jeg meg her på dagsenteret minst en gang i uka, sier 
den populære danseren, som også har bakgrunn fra revymiljøet 
i byen og korsang.

Praten går
Elevene er sosiale og tar lett kontakt med de eldre. Praten går livlig 
rundt bordene.

– Dette er et bra tiltak for oss både språklig og sosialt. Norsk er 
vanskelig og mange ord kan ha fl ere betydninger, men det går 
greit. Jeg lærte masse da jeg var sju måneder i praksis på Semina-
ret, sier Letina fra Eritrea.

– Jeg lærte også masse norsk da jeg var tre måneder i praksis 
på Mydland og senere fi re måneder på Globus cafe. Jeg liker godt 
onsdagskafeen og synes det er hyggelig å møte nye mennesker 
med annen livserfaring, sier Taiba fra Ethiopia.

sidsel.fi genschow@tromso.kommune.no

Skapte 
begeistring 
på yttersia
Fiskeriutvalget med 
leder Arne Luther i 
spissen har vært på 
yttersia og pratet med 
folk om den maritime 
utviklinga i kommunen. 
Det har skapt begeistring 
og forhåpninger.

I løpet av et par-tre måneder er det blitt 
kjørt folkemøter på Sommarøy og Brens-
holmen, Vengsøy, Tromvik, Kvaløyvåg, 
Oldervik og i Løksfjord.

Tatt i mot med åpne armer 
– I tillegg har vi hatt et felles møte på råd-
huset. Jeg vi si at vi har gitt fi skeriene et 
løft, men så representerer fi skerinæringa 
40 prosent av verdiskapningen i kommu-
nen, sier Arne Luther og legger til: 

– Vi er blitt tatt veldig godt i mot, jeg vil 
si med åpne armer, men samtidig med 
en smule skepsis av frykt for at ting ikke 
skal bli fulgt opp.

Ikke vært vant å bli hørt
Noe av det som kom frem i dialogen 
utvalget har med bransjen, er i følge 
Luther at det er vanskelig å nå frem til 
kommunen – både muntlig og skriftlig.

– Slik skal det selvsagt ikke være. Men 
jeg tror også at det har noe med hvordan 
kommunen har profi lert seg i det siste. 
Den kunnskapsbaserte næringsutvik-
linga treffer ikke på yttersia i samme 
grad som kunnskapsmiljøene i byen, 
sier rådgiver Øyvind Rasmussen, som 
er sekretær i fi skeriutvalget.

Søker statsstøtte
I løpet av april sender Tromsø kommune 
et krav til Kystverket om opprusting av 
seks fi skerihavner for rundt 70 millioner 
kroner – halvparten hvor Kystverket står 
for den totale fi nansieringa og de tre 

øvrige basert på et spleiselag mellom 
kommunen, næringa og Kystverket. 

– I tillegg har vi vært proaktiv og satt 
i gang tiltak underveis i prosessen. Det 
er allerede bevilget lys til moloene både 
i Oldervik og Brensholmen. Vi har også 
levert innspill til en værstasjon på Auvær, 
sier Luther og tilføyer:

– I vinter har vi vært i dialog med 
næringa i forbindelse med fi skerikrisa 
og fremmet en orienteringssak til for-
mannskapet. 

Godt samarbeid
Samarbeidet med Kystverket roses opp 
i skyene. 

– Kystverket har satt pris på at Tromsø 
kommune er kommet på banen gjennom 
et hurtigarbeidende fi skeriutvalg, sier 
Luther. Også internt i kommunen har det 
vært samarbeidet godt. 

– Internt har det blitt godt mottatt at det 
er satt et samlet fokus på fi skeriene og 
alle har stilt opp, sier Øyvind Rasmus-
sen. 

Optimisme
Luther påpeker at det er større ansam-
ling av fi sk lenger nord nå. Fisken gyter 
lenger nord på grunn av oppvarminga 
i havet. 

– Nå kommer lofotfi sket til oss. Vi ser 
også at andre kommuner ruster opp 
havneforholdene sine. Da må vi også 
se på det vi har, å gjøre oss klar til å ta i 
mot fremmedfl åten som kommer. Våre 

havner må bli attraktive med velferd og 
gode liggehavner. I tillegg må vi ha gode 
ansvarlige fi skekjøpere som setter kvali-
tet i høysetet. Da skaper vi gode arbeids-
plasser, selv om vi akkurat nå er nede i 
en bølgedal i torskemarkedet. Men det 
vil rette seg opp, sier Luther. 

sidsel.fi genschow@tromso.kommune.no

Fiskeriutvalgets 
mandat

Kommunestyret gjorde føl-
gende vedtak i august 2008, 
sak 157/08:
Formannskapet setter ned 
et utvalg som skal se på 
hvordan kommunen kan tilret-
telegge for videre utvikling av 
marine og maritime næringer 
i Tromsø kommune. Utvalget 
skal ledes av Arne Luther, 
og rådmannen skal være 
sekretariat for utvalget. Ordfø-
reren legger fram et forslag til 
mandat og sammensetning av 
utvalget til formannskapet 22. 
september.
Medlemmer av fi skeriutvalget 
er Arne Luther, leder, Frid 
Fossbakk, Frank Nøstvik, 
Henry Solbakken og Hilde 
Jorun Hansen.
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Arne Luther, leder i 
fiskeriutvalget og Øyvind 

Rasmussen, RDA- rådgiver, 
Fag- og utviklingsenheten.

Foto: Sidsel Figenschow Skaper
liv i
nedlagt
kafé

Da lærer Ineke Due og klassen hennes tok 
initiativet til onsdagskafé på Mortensens 
omsorgssenter, fikk hun «carte blanche» 
både fra ledelsen ved Voksemopplæringa 
og ledelsen ved Nordøya hjemmetjeneste: 
– Bare gå i gang!

Sigvald Hansen (88) svinger seg i dansen med Berit Antonsen til stor 
jubel for elevene ved Voksenopplæringa. Fra venstre: Amanuel-Eyor fra 
Eritrea, Meris fra Eritrea, Berhan (Eritrea) og Senayt (Eritrea).

Knut Berg (84) og Lian fra Kina fant tonen.Magnhild Nilsen (86) og Taiba fra Ethiopia hygger seg sammen. 

Kåre Jensen (84) trives i selskap med (th) Meris og Senayt, begge 
opprinnelig fra Eritrea. 

Fv Amanuel-Eyor ( Eritrea), Meris (Eritrea), Lian (Kina), Berhan (Eritrea), Millen (Eritrea) Letina (Eritrea) og Senayt (Eritrea). Foran: Berit Antonsen og 
Sigvald Hansen.                                    Alle foto: Sidsel Figenschow
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Klarsyn
i kaoset
Tromsø har opplevd mange kriser hittil i år. I 
slike situasjoner skal støttegruppa tenke klart 
og kartlegge hjelpebehovet i kaoset.

2009 har vært et utfordrende år så 
langt. Helga Kramvik er enhetsleder for 
Legevakta i Tromsø kommune, som har 
ansvaret for støttegruppa. 

– Det har vært veldig mye på kort tid. 
Det er klart det merkes, sier Kramvik.

Kort tidsvindu
Støttegruppa ble så smått påtenkt alle-
rede i 2002. Den skulle være et tilbud 
ved hendelser og kriser som ikke kunne 
behandles av Legevakta alene. Nå er 21 
personer en del av støttegruppa, som 
etter hvert har fått bred erfaring med å 
stå i tragiske og kaotiske situasjoner. Ild-
dåpen kom allerede i 2004.

– Det var allerede jobbet noen år 
med rammene for støttegruppa da 
tsunamien rammet Sørøst-Asia romjula 

2004. Man var opptatt av å få fastlagt 
noen retningslinjer for hvordan kom-
munen skal tilby hjelp ved ulykker 
når alt annet hjelpeapparat er stengt, 
for eksempel i helgene og på natta. 
Legevakta alene kan ikke ta seg av alt 
som skjer på ukurante tider av døg-
net. Arbeidet med å hjelpe de som ble 
rammet tsunamien tok fl ere uker, men 
vanligvis er tidsvinduet på jobben vår 
kortere enn dette, sier Kramvik. 

Kartlegge nettverk
De 21 personene som deltar i støttegrup-
pa gjør det på frivillig basis. De skjøtter 
alle stillinger innen det kommunale hel-
setilbudet til daglig, og har lang erfaring 
med å jobbe med mennesker i kriser. 
Når det skjer en ulykke et sted i Tromsø, 

– Støttegruppas funksjon 
er å tilby psykososial 
førstehjelp i akutte 
situasjoner til de 
menneskene som vi mener 
har behov for dette. Men 
det er viktig å poengtere 
at støttegruppa ikke skal 
erstatte det allerede 
eksisterende helse- og 
omsorgstilbudet, men være 
en tilleggstjeneste, sier 
enhetsleder Helga Kramvik.
Fotomontasje: Marius Fiskum

Støttegruppa i 
Tromsø kommune:

•  Koordineres av legevakta, 
med enhetsleder Helga 
Kramvik.

•  Består av 21 frivillige per-
soner fra kommunen, fem 
fastleger, seks psykiatriske 
sykepleiere, seks helsesøs-
tre, tre barnevernarbeidere 
og en vernepleier.

•  Støttegruppa tilbyr psy-
kososial førstehjelp ved 
ulykker og kriser som er for 
omfattende for det ordinære 
hjelpeapparatet. Støtte-
gruppa skal her kartlegge 
hvem som har behov for 
hjelp, og påse at disse får 
hjelp fra det eksisterende 
helsetilbudet.

•  Ønsker å være med i en 
gruppe som skal utarbeide 
nasjonale retningslinjer for 
rutiner ved store ulykker.
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forskjellig fra gang til gang, og avhen-
ger av situasjon og behovet til de vi skal 
hjelpe. Noen ringer selv fastlegen sin 
neste dag og tar det selv videre derfra, 
mens andre igjen ikke vet hvem legen 
deres er. Vi skal sikre at de som trenger 
det får et videre tilbud. Mange av de som 
jobber i støttegruppa skal selv følge de 
involverte i sin daglige jobb, som sikrer 
en sømløs overlevering.

Naturlig reaksjon
Men ikke alle føler at de blir fulgt godt 
nok opp i etterkant av en krise. Dette er 
en helt naturlig reaksjon, mener Kram-
vik.

– Når mennesker står i kriser og opp-
lever å ha det vondt, så er det en natur-
lig menneskelig reaksjon å tenke at man 
ikke har fått bra nok hjelp og oppfølging. 
Man kan ikke ta fra mennesker følelsen 
av ikke å bli sett eller fulgt opp, men må 
ta det på alvor og se hvordan man kan 
gjøre ting annerledes, sier hun.

Rutinene evalueres nå, men mandatet 

får hver enkelt av disse først en tekstmel-
ding om at noe er skjedd.

– Jo tidligere vi kan samle gruppa, jo 
bedre. Men i krisesituasjoner tar det ofte 
tid å få en oversikt over omfanget. Når vi 
vet mer, ringer vi til de som er mest aktu-
ell for det gjeldende oppdraget, og som 
vi vet er tilgjengelig, opplyser Kramvik.

Selv om det er i krisesituasjoner støt-
tegruppa trår til, er det et bevisst valg å 
ikke kalle seg for en « krisegruppe».

– Vi skal være en støtte ved kriser 
og yte psykososial førstehjelp i den før-
ste fasen, men det er de involverte selv 
som skal bearbeide det de har opplevd. 
Familie, venner og kolleger er en viktig 
støtte i slike situasjoner, og trenger man 
et videre tilbud så skal støttegruppa hjel-
pe til å fi nne dette. Vi kan i samarbeid 
med de berørte hjelpe til med å kart-
legge nettverket, få kontakt med dem og 
sørge for at de involverte kan få videre 
hjelp i det ordinære helsetilbudet. Det er 
viktig å poengtere at støttegruppa ikke 
skal erstatte det allerede eksisterende 

helse- og omsorgstilbudet, men være et 
tilleggstilbud, understreker Kramvik.  

Kontinuerlig evaluering
Etter vinterens hendelser har det kom-
met både kritikk og ros til støttegruppa, 
og Kramvik tenker at det kan være uty-
delig kommunikasjon om gruppas man-
dat som har ført til en del fortvilelse blant 
pårørende.

– Jeg tror vi har vært for dårlige til å 
formidle hva støttegruppa skal være. 
Gruppa skal være til stede i den akutte 
fasen etter en krise, hjelpe der og da og 
eventuelt trekke inn andre ressurser som 
for eksempel prest. Deretter overføres 
ansvaret til det eksisterende helsetilbu-
det, og vi kan hjelpe til med henvisning 
til fastlege eller psykolog. Kanskje kan 
vi lage rutiner for å ta kontakt etter en 
tid for å høre hvordan det går? Jobben 
vi gjør evalueres hele tiden, og vi skal 
bruke de erfaringene vi har fått gjennom 
hendelsene den siste tiden i evaluerings-
arbeidet. Tidsvinduet på jobben vår er 

Utvikling/”tidslinje”

til støttegruppa, å gi psykososial første-
hjelp, ligger fortsatt i bunn.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha 21 
så kompetente fagfolk som kan rykke ut 
på kort varsel når noe skjer. Så vet vi at 
gruppa fungerer og at mange får hjelp. 
Det skal vi være fornøyd med, sier Helga 
Kramvik.

En ulykke eller krise skjer 
i Tromsø. Legevakta får 
alltid beskjed

Samtlige i støttegruppa får beskjed 
om hva som har skjedd i grove trekk

Når det er mer oversikt over ulykkens 
omfang, blir de i gruppa som er aktuelle 
for oppdraget ringt opp og tilkalt

På ulykkesstedet skal støttegruppa tilby psykososial førstehjelp, 
kartlegge nettverket til de involverte og sørge for at de som 
har behov for det får rett oppfølging. I tiden etter ulykken skal 
støttegruppa tilse at de som har behov for videre hjelp blir 
overført til det eksisterende helsetilbudet

Det arbeidet støttegruppa utfører, 
blir innmeldt til en koordinator, 
som loggfører dette

I etterkant av ulykken har 
de involverte i støttegruppa 
en gjennomgang av det 
som har skjedd

50-60% av energibruken i norske 
hjem går til oppvarming. Termostat-
styring og tidsstyring er nøkkelord. 
Med et system for automatisk natt- 
og dagsenking av temperaturen 
sparer du ikke bare strøm. Du får 
også komfort-temperatur når du 
står opp om morgenen, og når du 
kommer hjem fra jobb.

Nå finnes det mange
nye produkter med både 
spennende design og lavt 
energiforbruk.Tenk 
strømsparing neste gang 
du skal gjøre forbedringer 
i huset!

Med dimmer bruker 
du mindre energi, og 
lyspærene varer 
lenger. Dessuten får 
du akkurat den 
lysstyrken du trenger 
og trives med. Slå av 
lys i rom du ikke 
oppholder deg i.

Med fotoceller
slås lyset auto-
matisk på når det 
mørkner, og av
når det blir lyst.  
 

I trappeganger,
boder og garasje står
lyset ofte unødvendig
på. En bevegelsessensor 
er både sikker og  
strømbesparende. Du
slipper å fomle etter
lysbryteren, og lyset
slukker automatisk 
når du går.     

UTELYS

INNELYS

ANDRE ROM

ENGERGIEFFEKTIVEPRODUKTER

OPPVARMING

Bruk av unødvendig energi 
er både kostbart og lite 
miljøvennlig. 
Her har du noen tiltak som 
er enkle å gjennomføre, og
som snart er spart inn igjen! 

DITT BESTE ENØK-TILTAK:

Kontakt JM Hansen!

Vi har mange gode løsninger på hvordan

du kan redusere strømutgiftene. 

Tlf.: 77 66 55 00
www.jmhansen.no
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På jobb for
ASVO i 20 år

Bygger miljøvennlig brannstasjon
Tirsdag 14. april ble første spadestikk tatt i forbindelse 
med byggingen av den nye brannstasjonen i Tromsø. 
Prosjektleder Anne Cathrine Arnesen forteller at den 
over 5000 kvadratmeter store stasjonen, som er ferdig 
i juni neste år, skal bli svært miljøvennlig.

– Sammen med entreprenøren Bjørn Bygg har 
vi prosjektert en stasjon som skal ha et langt lavere 
energiforbruk enn forskriftskravet. Vi har engasjert 
en egen miljørådgiver som har ansvar for valg av 
materialer, og som skal følge valg av løsninger slik 
at bygget blir mest mulig miljøvennlig. Videre skal vi 
sortere hele 80 prosent av byggeavfallet, sier Arne-
sen.

Innflytting neste høst
Bygget er i hovedsak i to fulle etasjer med en innskutt 
mesaninetasje. Nedre etasje ligger på nivå med Stak-
kevollveien, og her er vognhaller, verksteder, vaske-
hall og grovgarderober for beredskap og forebyg-
gende avdeling. På mesanin plasseres tekniske rom, 
gymsal og et garderobeanlegg hvor dagansatte har 
sine skap og som kan benyttes i forbindelse trening.

På øvre nivå ligger (nevnt fra nord mot sør) tre-
ningsrom, beredskapsavdelingens bodel, alarm-
sentralen kjøkken og spiserom, kontorfasiliteter, 
undervisningsrom samt et areal for utstilling av 
brannteknisk samling.

Bygget skal stå ferdig i juni neste år med innfl ytting 
i september.

morgan.lillegard@tromso.kommune.no Første spadetak. Fv prosjektleder Anne Cathrine Arnesen, brannsjef Nils Ove Sollid og Stig T. Johnsen, Bjørn Bygg.
Foto: Mark Ledingham

Tromsø ASVO fyller 20 år. Yngve Kristiansen, Egon 
Jacobsen og Trine Hansen har jobbet her siden 
oppstarten og har bare godord å si om sin arbeidsplass.

– Vi har et godt miljø og alle trives. Dess-
uten er vi fl inke til å oppmuntre hveran-
dre, sier trioen.

Mennesket i fokus
Den spreke 20-åringen har «mennesket i 
fokus» som sin visjon. Daglig leder Anne 
Opsahl tror det er nøkkelen til suksess.

– Vi har alltid hatt et godt miljø og mye 
arbeidsglede og vektlegger å tilretteleg-
ge arbeidet slik at alle kan bidra med noe 
fra sitt ståsted, sier Anne og utdyper:

– Det er viktig å jobbe sammen. Det 
er ikke meningen at alle skal kunne alt. 
Derfor rullerer arbeidstakerne mellom 
avdelingene, slik at arbeidet blir variert. 
I ledelsen har vi også hospitert på alle 
avdelingene. Slik kan vi utvikle respekt 
for den jobben som den enkelte utfører.

Alle har jobbet med visjonen
Alle de 80 personene som jobber i 
bedriften var med å utarbeide visjonen 
«mennesket i fokus» på et felles møte. 

– Veldig mange av arbeidstakerne 
trakk frem hvor viktig det var at det var 
jobb til alle og at alle fi kk muligheter. 
Det at vi har regler med stor takhøyde 
er også noe de setter høyt, sier Anne.

En gang i måneden har de allmøter 
hvor målet er alle skal ha ordet og føle 
at de blir hørt. 

– Vi ønsker ikke å være en toppstyrt 
bedrift og er opptatt av å ha alle med på 
laget ut i fra sine forutsetninger.

Tromsø ASVO 
er med sin virk-
s om het  go d t 
synlig i bybildet 
– ikke minst gjen-
nom levering av 
frukt til bedrifter, 
plukking og tøm-
ming av avfall i 
sentrum og leve-
ring av matpakker til skoler. 

– Vi legger vekt på å ha utadrettete 
oppgaver, der det er synlig at vi er en del 
av arbeidslinja og en viktig bidragsyter 
i verdiskapingen i Tromsø kommune. 
Arbeidsoppgavene utføres i team og skal 
være sosialskapende. Arbeidstakerne er 
ivrige og trives og vi har et lavt sykefra-
vær, sier Anne Opsahl.

Bedrift i vekst
Da Tromsø ASVO startet opp med bok-
binderiet for 20 år siden i Grønnegata var 
de 15 ansatte. I dag jobber det 65 perso-
ner på tiltak og 15 ordinært ansatte. 

– I dag har vi det fullt. Vi må nok si at vi 
har for få plasser i og med at vi i øyeblik-

Om selskapet

Selskapets formål består i å 
drive opplæring, produksjon, 
handel og annen tjenesteyt-
ende virksomhet. Arbeids-
kraften skal rekrutteres blant 
yrkeshemmede arbeidssøkere 
som har fått sin evne til å 
utføre inntektsgivende arbeid 
nedsatt, eller har fått sine 
muligheter til å velge yrke 
eller arbeidsplass vesentlig 
innskrenket på grunn av enten 
sykdom, skade eller lyste, 
eller sosial misstilpasning.
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Visste du at…

Tromsø Asvo får 45 prosent 
av sitt tilskudd fra stat og 
kommune og 55 prosent er 
egen inntjening.
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Alle har de 20 års fartstid for 20-årsjubilanten: Fra venstre: 
Yngve Kristiansen, Egon Jacobsen og Trine Hansen.

Foto: Sidsel Figenschow

Her er den flotte gjengen som arbeider med pakking og levering av frukt til bedrifter: fv: Trine Hansen, Egon Jacobsen, Ronald Kaasbøll, Vigdis Mortensen, Kirsten 
Martinsen, Per Oskar Vik, Kjetil Andresen, Tonje Hågensen, Yngve Kristiansen, Even Boye Nilsen, Marcus Føre og Siv Anita Olsen.                                     Foto: Sidsel Figenschow

ket har 12 personer på søkerlista. Da vi 
startet opp var vi mer en produksjonsbe-
drift, men i dag har vi hovedfokuset på 
mennesket, avslutter Anne Opsahl. 

sidsel.fi genschow@tromso.kommune.no

Lærer av Tromsø Living
– Forstudien Tromsø Living er veldig nyttig 
kunnskap for oss i kommunen, sier plan og 
næringssjef Jan Einar Reiersen.

– Vi forsøker å spre kunnskapen om 
funnene fra forstudien Tromsø Living til 
både politiske og administrativt ansatte 
her i kommunen. Det fremkom mange 
positive ting som vi skal fortsette med, 
og noen negative forhold som vi søker 
å gjøre bedre, sier Reiersen.

Lang behandlingstid
Norinnova har gjennomført en forstu-
die kalt ”Tromsø Living – for en mer 
attraktiv Tromsø-region”, som har søkt 
å identifi sere utfordringer rundt det å 
tiltrekke arbeidskraft til regionen. 

– Den ene delen av studien går mest 
på hvordan kunnskapsintensive virk-
somheter og utdanningsinstitusjoner 
skal gjøre seg attraktive for arbeids-
takere, og en del går konkret på kom-
munale forhold. Det offentlige kom alt 
i alt bra ut av det. Rundt 300 personer 
har deltatt i en spørreundersøkelse 

og oppgir at de er fornøyd med kom-
munens barnehage-, skole-, og helse-
tilbud, men det er også negative ting 
som kan tas tak i. Blant annet er det 
påpekt at vi har for lang behandlings-
tid i næringssaker, og at kommunen i 
noe grad mangler kompetanse. Nå vet 
vi ikke akkurat hva som ligger i dette, 
men vi er i alle fall oppmerksomme på 
det, sier Reiersen.

Til høsten
Prosjektlederen for Tromsø Living, 
Thomas Føre i Norinnova, sier han er 
fornøyd med oppmerksomheten og 
hvordan forstudien er blitt mottatt.

– Vi har hatt god dialog med mange 
aktører i Tromsø, deriblant kommu-
nen. Tromsø kommune har blant annet 
brukt noen av resultatene fra forstu-
dien til markedsføring. Veldig mange 
viser interesse for studien, og noen har 

begynt å jobbe med noen av de tilta-
kene vi foreslår i forstudien, sier Føre.

Fra kommunens side er det allerede 
gjort konkrete tiltak.

– Ordføreren har signalisert at det 
skal lages fl ere sykkelstier, som jo 
også er et miljømessig grep. Vikti-
gere er det å se hva vi kan gjøre for å 
utvikle sterke næringsmiljø, men det er 
en utfordring for hele det kommunale 
samfunnet, ikke bare Tromsø kom-
mune, sier Reiersen, og legger til at 
det nok ikke kommer mange konkrete 
forslag før kommunens økonomiplan er 
klar til høsten. 

sverre.bottenvann@krysspress.no

– Vi har en god dialog med 
flere aktører om funnene vi 

gjorde i forbindelse med 
Tromsø Living, deriblant 

kommunen, sier prosjektleder 
Thomas Føre i Norinnova.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen
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Sprer skrive- og 
leseglede i fengslet

Da journalist og forfatter Kari Gjæver Pedersen (51) 
kjørte skrivekurs for de innsatte i Tromsø kretsfengsel i 

høst, fikk hun så god respons at biblioteket spurte om hun 
kunne fortsette som leseombud.

– Det er en hyggelig jobb å være lese-
ombud og fungerer nok som et lite 
pusterom i hverdagen for de innsatte. 
Men det er tungt å se bare låste dører. 
Derfor blir alle dører som du kan åpne 
innover viktig, sier Kari. 

På skrivekurset jobbet de med å fin-
ne troen på at man kan skape, og troen 
på stemmen man har til å skape med.

Finne seg selv
– Det er et kurs i indre utforskning, hvor 
hver enkelt deltaker alltid finner noe 
svært verdifullt: seg selv, smier Kari.

Det er ingen betingelser knyttet til 
det å oppsøke biblioteket når leseom-
budet er der.

– Det skal være uforpliktende og 
fungere som påfyll. Selv om jeg treffer 
mange av de samme personene flere 
ganger, så vet jeg ingenting om dem 
og hva de gjør, sier Kari og legger til:

– Jeg har en følelse av de synes det 
er ok og at det er et hyggelig avbrudd. 
Jeg forlater fengslet med en god følelse 
av å ha bidratt med noe positivt. Kan-
skje har jeg sådd noen frø til senere 
leselyst.

Skaper engasjement
Da Innblikk var på besøk, var det høyt-
lesning fra novellesamlingen «Ingenting 
for ingenting» av Kjell Askildsen. Mange 
av tilhørerne kjente seg igjen i handlin-

ga og deltok ivrig i diskusjonen.
– Jeg synes det ble en viktig påmin-

nelse om en selv og om det man ikke 
tør å si, det usagte, sier «Arvid».

– Kan ikke si at jeg likte mannsper-
sonen i novellene, skulle nesten tro at 
det var et kvinnfolk som var forfatter, 
sier «Knut».

Populært bibliotek
Det er biblioteket i fengslet som en 
gang i måneden er møteplassen for 
leseombudet og de innsatte. Her får de 
også tilgang til lydbøker og filmer – på 
helt lik linje med det generelle tilbudet 
på hovedbiblioteket. 

– Biblioteket er suverent og de som 

jobber her er fantastiske, sier 
«Arvid».

– Det fungerer som et avbrudd 
og en plass man møter hyg-
gelighet og hjelpsomhet, sier 
«Knut».

Biblioteket arrangerer også 
Quiz-kvelder for de innsatte 
og har ved jevne mellom-
rom besøk av kjente for-
fattere – herunder Knut 
Nærum og Stein Morten 
Lier.

Sidsel.fi genschow@
tromso.kommune.no

Kari Gjæver 
Pedersen er 
leseombud 
i Tromsø 
fengsel.
Foto: Sidsel
Figenschow

...leseombud 
ved sykehjem

Bibliotekfaglig leder Stine 
Fjeldsøe ved Biblioteket 
ønsker å komme i kontakt 
med noen som kan tenke seg 
å være leseombud ved Kval-
øysletta sykehjem. Ta kontakt 
med Stine hvis du vil vite mer 
og kan tenke deg dette.

SØ
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Om det å være lese-
ombud

Det er organisasjonen «Leser 
søker bok» som er initiativta-
ker til leseombudprosjektet. 
Samarbeidspartnere er lokale 
folkebibliotek, som får midler 
fra Leser søker bok til å kjøpe 
fl ere bøker og organisere ord-
ningen. Leseombudet leser 
høyt og formidler litteratur til 
mennesker som ikke kan eller 
orker å lese selv. Leseom-
budene får ingen betaling for 
innsatsen, men vil bli fulgt 
opp med jevnlig informasjon 
fra «Leser søker bok».

FA
KT
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Ensom
En følelse av ensomhet. Et ubegripelig 
savn. Savn etter å ha noen å dele sine tan-
ker med. En lengsel etter noen å passe på, 
eller noen til å bli passet på av. En man kan 
glede eller få glede av. Håpet i å håpe, hvor 
har dette håpet blitt av? Når kun frykten for 
å meste står han av.
Knut

Tanker
Tanker, tomme tanker. Hvorfor tenke, tan-
ken om å tenke? Hva kan jeg få av tankene 
mine? Hvorfor tenke tanken, når tanken blir 
med å tenke?
Knut

«Lufting»
Her i fengslet opplever jeg en spesiell termi-
nologi som kanskje kan kalles «betjentsk»? 
Denne kan noen ganger synes vanskelig å 
forstå, og spesielt reagerer jeg på bruken 
av ordet «lufting». Ordet er tatt med i Straf-
fegjennomføringsloven §22: Lufting. Innsat-
te skal så langt det er mulig få oppholde seg 
i friluft hver dag. Men – må ordet «lufting» 
brukes? Eller er det bare en fi nurlig måte å 
kalle innsatte for hunder? Utenfor murene 
er det, så vidt jeg kjenner til, bare hunder 
som blir tatt til lufting!

Når jeg har blitt spurt om «lufting» har 
jeg ved et par-tre anledninger svart «voff, 
voff» med varierende resultat. Eller svarer 
jeg bare: «nei takk» på samme spørsmål, 
og legger til «men jeg vil gjerne gå ut en 
tur, takk».

Flere av betjentene har begynt å spørre 
om jeg «vil gå ut en tur». Kan det tyde på 
større språkforståelse blant disse, og/eller 
mer humanitet?

Fangehund? 
Arvid
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 Utenfor Tromsø Rådhus har april sørget for et siste 
krampetak for å holde vinteren i live. April ser ut til å vinne. 
I det Tromsø Terese Folgerø bor, er været fl ott. Solen 
skinner akkurat mange nok timer i året og mengden 
nedbør er ikke til å klage på. Folgerø er bergenser, noe 
som forklarer oppfatningen av hennes nye hjemby. 

– Da jeg kom hit for første gang forlot jeg Bergen 
med storm og regn og hadde kofferten full av forskjel-
lige typer regnklær. Her oppe var det sol og fi nt, forteller 
hun. Lojaliteten til sin nye hjemby strekker seg likevel 
bare så langt.

– Men mai måned i Tromsø bytter jeg gjerne ut med 
den i Bergen, legger hun til.

Folgerø tok veien fra vestlandet til Tromsø i 1980 og 
har bodd her siden, noe som på sett og vis kan forklare 
hennes nøkterne holdning til det meteorologiske. Det er 
et helt annet fag hun betrakter som hennes; medisin.

Hun begynte i stillingen som eldreoverlege i Tromsø 
kommune høsten 2007. Før det jobbet hun som spe-
sialist i fysikalsk og medisinsk rehabilitering på Univer-

sitetssykehuset i Nord-Norge. 
Før det igjen studerte hun 
ved Universitetet i Tromsø 
hvor hun tok grunnutdan-
ning i medisin, doktorgrad 
og spesialistutdanning.

Stillingen som eldreover-
lege i Tromsø er ganske så 
ny og er i hovedsak admi-
nistrativ lagt under rådman-
nens fag- og utviklingsen-
het. Ifølge Folgerø selv er 
innholdet i stillingen fortsatt 
under utforming.

– I og med at stillingen 
er såpass ny er det slik at 
den blir utviklet underveis i 
samarbeid med mine sam-

arbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er mangfoldige og 
blir til underveis. Jeg bidrar bl.a. med ulike utredninger, 
og leder nå arbeidet med å lage en demensplan for 
Tromsø kommune, forteller hun på klingene bergensk. 
Til tross for å ha bodd mer enn halvparten av livet i 
Tromsø er det oppsiktsvekkende få nordnorske ord i 
dialekten.

– Jeg kommer nok ikke til å legge om. Men jeg har i 
hvert fall sluttet å bruke mange av de rare ordene ber-
genserne bruker, forteller hun.

Bortsett fra dialekten har Tromsø på alle vis krøpet inn 
under huden hennes. Det var her hun bosatte seg og fi kk 
tre barn og en hund. Det er Tromsø som er «hjem».

– Jeg trives fantastisk godt her. Det er en liten by som 
likevel har en storbykultur. Samtidig får man naturen så 
tett på. Fra sentrum av byen kan man bare spasere rett 
ut i naturen.

Jobben hennes handler mye om rådgivning for 
politikere. Hun er i tillegg med i et samarbeidsutvalg 
sammen med ledere fra UNN for å fi nne bedre løsninger 
for skrøpelige eldre. Parallelt med det administrative 
arbeidet underviser hun i fl ere sammenhenger, og hun 
har en tilknytning til allmennmedisinsk forskningsenhet 
ved universitetet. Hun ønsker å få til forskning om ulike 
forhold ved eldres helse. Hun har med andre ord mange 
roller.

Men er det ikke en voldsom omstilling å skulle stille 
seg om fra å hjelpe pasienter til en rolle i byråkratiet? 
Spranget kan virke større enn det er, mener Folgerø.

– På mange måter savner jeg kontakten med pasien-
tene. Jeg synes det er svært lærerikt og de har mye å 
gi meg. Samtidig opplever jeg at jeg kan gjøre mer for 
fl ere der jeg er nå. Her kan jeg være med på å utvikle 
tilbud til hele befolkningsgrupper, forteller hun. Hendene 
hennes beveger seg mer inn i samtalen når hun prater 
om jobben sin.

Terese Folgerø brenner for pasientene sine. Hun anser 
de fremdeles som det. Hun brenner spesielt for å få folk 

Navn: Terese Folgerø Stilling: Eldreoverlege i Tromsø kommune siden høsten 
2007. Utdanning: Grunnutdanning medisin, doktorgrad og spesialistutdannelse 
i fysikalsk og medisinsk rehabilitering. Opprinnelse: Fana utenfor Bergen. 
Fritidsinteresser: – Jeg har tre barn og en hund. Der går nesten all fritiden 
min. I tillegg er jeg glad i turer både sommer og vinter.

TERESES 
MANGE 
KAMPER
De eldre har mange kamper de må kjempe. 
Eldreoverlege Terese Folgerø tar alle.

til å åpne øynene for at eldre så langt fra kan puttes i en 
homogen bås. Så enkelt er det overhodet ikke.

– Vi må tenke på eldre som et vidt spekter. De har alle 
mulige funksjonsnivåer og er vidt forskjellige i sine behov. 
De er en ressurs og mange av dem er aktive deltakere 
i samfunnet. De blir alt for sjelden meldt inn i diskusjo-
nene. Det sies at vi fødes like men dør som originaler. 
For ikke så lenge siden leste jeg for eksempel en artikkel 
om en 103-åring som stilte til kommunevalg for å bedre 
ungdommens kår, forteller hun.

– Vi må ha større fokus på mestring og deltakelse. 
Mange eldre bidrar på det de kan, på tross av at de har 
en eller annen funksjonssvikt, legger hun til. 

Engasjementet til eldre stopper overhodet ikke der. 
Hun er involvert som veileder i et prosjekt ved Kurbadet 
hvor tanken er å overføre noen av metodene der for å 
bedre gangfunksjonen hos ustø eldre. Hun skal også 
være veileder for en sykehjemslege fra Mo i Rana som 
driver forskning på hvordan personalet ved sykehjem 
best kan ivareta personer med demens. I tillegg er hun 
i en gruppe som skal utarbeide tiltak som skal åpne 
for at legestudenter skal få større del av praksisen på 
sykehjem.

– Mange syke eldre har fl ere sykdommer samtidig. Det 
kan være krevende men også særdeles lærerikt. Vi får jo 
fl ere eldre og da må vi vite mer. Det er viktig at legene får 
se denne kompleksiteten. De må se sammenhengende, 
som er et blikk som er veldig viktig for legene å få med 
seg, forteller hun.

Som eldreoverlege er det naturlig nok behovene til 
eldre som er hennes fokus. Likevel er hun ikke spesialist 
i geriatri. Da er det naturlig å bruke de hun samarbeider 
med underveis for å sikre at løsningen blir den rette. Hun 
er ikke redd for å innrømme at hun har hull i kunnskapen. 
Kunsten er å stadig lære, og å samarbeide med andre, 
slik at man sammen kan få til gode løsninger.

– Jeg er en person som er interessert i mange ting og 
bygger opp kunnskapen min underveis. Jeg har aldri følt 
meg fanget underveis og har et mestringsperspektiv jeg 
har brakt med meg. Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, 
noe som er utrolig spennende, forteller hun. Folgerø gjør 
det hun kan, noe som viser seg å være svært omfat-
tende, men nå ønsker hun også å spille ballen videre. 
Stikkordet er omsorg.

– Det går an for oss alle å løfte blikket og se om det 
er noen som trenger noe. Det fi nnes besteforeldre uten 
barnebarn og barnebarn uten besteforeldre. Ballen som 
handler om omsorg kan spilles ut til alle der ute, fortel-
ler hun.

– Mange er ensomme, både eldre og yngre. For litt 
siden satte Røde Kors i gang en besøksordning til eldre. 
Mange i 40-årene meldte seg på fordi de var ensomme, 
påpeker hun.

– Hvem er de eldre? Når begynner vi å bli eldre? Det 
kan være individuelt. De som er unge bør huske på at 
de skal bli eldre en gang. Ta følgene av det, oppfordrer 
hun.

espen.andreassen@krysspress.no
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En takk til Kulta
Sjursnes bo- og servicesenter 
hadde den 4. og 5. mars besøk 
av Kulta, Den Kulturelle Spaser-
stokken, med forestillinga «Ikkje 
bære slit, minner fra nord.» I 
samarbeid med Tromsø kom-
mune og Hålogaland Teater, har 
Kulta Produksjoner produsert 
den aller første forestillinga i Den 
Kulturelle Spaserstokksatsinga 
til Tromsø kommune. Forestil-
linga er laget med utgangspunkt 
i intervjuer med beboere ved 
flere sykehjem i Tromsø, og satt 
sammen til en poetisk, humo-
ristisk, varm og vakker reise i 
minner, med bruk av musikk, 
teater og sirkus. Forestillingen 
har spilt ved alle sykehjemmene 
i Tromsø kommune, og ved flere 
åpne scener og arenaer hvor 
eldre treffes. 

– Alle brukerne kom på fore-
stilling da de fikk høre at det var 
fra den tiden de selv var ung, 
sier avdelingsleder Heidi Sæter 
ved Sjursned bo- og service-
senter og tilføyer: 

– Selve forestillingen var utro-
lig profesjonelt gjennomført. Den 
var som å spise suppe med 
gaffel. Du fikk aldri nok. Og i 
kombinasjon med inntrykk fra 
brukere som kom med høylytte 
«ja», tårer på kinn og allsang, ble 
det hele en opplevelse jeg ikke 
ville ha unnvært. Noen av våre 
brukere snakker ennå om fore-
stillingen en god uke etter. Det 
er imponerende, særlig når man 
tar i betraktning at noen faktisk 
har diagnosen demens. Så takk 
Kulta at vi fikk se at det ble gnist 
i gamle øyne!

Forestillinga er satt sammen av Maria Larssen og Nina 
Rosenlund, og regissert av Maryon Eilertsen. Skuespillere er 
Nina Rosenlund, Vegard Krane, Åse-Lill Bjørklund og Maria 
Larssen. Musikk ved Ingvald Tingvoll Nilsen- Nygaard. 

Foto: Ingunn Mæhlum

Besøk fra Arkhangelsk
I november 2008 var 10.klassen ved Ramfjord skole 
på besøk hos skole nr 4 i Arkhangelsk. Det var 
særdeles hyggelig og opplevelsesrikt. I perioden 
25.mars - 30.mars hadde Ramfjord skole gleden av 
gjenbesøk fra Arkhangelsk: 15 ungdomskoleelever 
og fire lærere/rektor besøkte skolen. Hovedformålet 
var kulturutveksling og nye vennskap. Russerne 

fikk oppleve severdigheter i Tromsø og Ramfjord, i 
tillegg en vanlig norsk skoledag og hjemmebesøk 
hos norske familier. Det var også diverse kveldsak-
tiviteter som skolefest på lørdagen. Hele prosjek-
tet var et samarbeid mellom Ramfjord skole og 
engasjerte og arbeidsvillige foreldre melder skolens 
hjemmeside. 

Russiske og norske elever i skjønn forening. Den russiske rektoren til høyre med vår lærer i bakgrunnen. 

Jubileumsfest i tegnspråkklassen
21. februar markerte tegnspråkklassen, 
som holder til på Fagereng skole to dager 
i uka, sitt 10-års jubileum med underhold-
ning, taler, tegnspråkpoesi, bespisning og 
gaveoverrekkelser. 

– Mange holdt tale i dagens anledning, 
både på tale- og tegnspråk. Vi fikk også 
mange gaver. For det meste blomster og 
snop. Men også penger, gavekort og en 
bibeltekst på DVD. Pengene skal brukes 
til å kjøpe våre lenge ønskede akematter, 
og ble gitt av PPT. Et gavekort ble gitt fra 
Fagereng skole og var til alle de små for at 
de skal få invitere sine kjære lærere ut på 
byen for å kose seg med is og brus. Det 
andre gavekortet var fra Døves Fylkeslag 
i Troms, og skal brukes til en sosial greie 

for elevene. Jeg selv trådde også til og 
overrakte Tone I. Larsen to røde roser som 
takk for alt det gode de hadde brakt til 
oss elever ved Tegnspråkklasen, forteller 
Kaja Meek Olsen i 9. klasse. 

Tegnspråkklassen feiret 10-års-
jubileum. Fra venstre Kaja Meek 

Olsen, Simen D. Bårdsen, Marius 
Johansen, Ola Harder Fredriksen, 

Mikael Møller, August Sæther, 
Jakob Larsen, Christine Pedersen 

og Julie Pedersen.

Mottok pris for beste bibliotek
Norske bibliotekbrukere mener 
at Tromsø bibliotek er det 
beste folkebiblioteket i landet. 
Bibliotekbrukerne i hele Norge 
ble invitert gjennom Prosa, 
Dagbladet og dagbladet.no til 
å stemme på det folkebibliote-
ket de mente er best. Tromsø 
gikk av med seieren. Den 20. 
mars ble prisen høytidelig 
overrakt. Det var en utrolig 
stolt biblioteksjef Paul Henrik 
Kielland som tok i mot prisen 
fra redaktør Karianne Bjellås 
Gilje i Prosa.

- Jeg er stolt på vegne av 
våre tretti medarbeidere. Uten 
deres kunnskap og kompe-
tanse hadde vi ikke fått prisen, 
sa Kielland i sin takketale.Paul Henrik Kielland mottar prisen fra Karianne Bjellås Gilje.

Helseservice engros AS

Vi er totalleverandør
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Svanemerkede 
  lekeapparater!

Når du planlegger lekeplassen bør du huske at Søves lekeapparater i 
aluminium og HPL er dugnad- og vedlikeholdsfrie, og har Norges lengste 
lekegaranti på hele 15 år med en antatt holdbarhet på over 30 år. 

Velger du lekeapparater fra Søve trenger du ikke bruke tid og ressurser 
på vedlikehold! Alle Søves standard-apparater er ferdig sertifisert, dvs. 
testet, godkjent og sertifisert av TÜV i henhold til gjeldende sikkerhet-
snormer

Ønsker du katalog, ta kontakt. 

Lag lekeplassen sikker for barna med 
sikkerhetsgodkjente lekeapparater
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■ Instumenter, avdeling 
■ Plaster og tape 
■ Pleieprodukter 
■ Sprøyter og kanyler 
■  Suturmaskiner og -produkter 

■ Laboratorieprodukter 
■ Tester og reagenser 
■ Inkontinens
■ Sårbehandlingsprodukter    
■ Diabetesprodukter 
■ Stomiprodukter
■ Smittevern og beskyttelsesprodukter
■ Inventar
■ Førstehjelp
■ Anestesi- og intensivprodukter 
■ Avfallsemballasje 
■ Beklednings- og beskyttelsesprodukter 
■ Dren, sonder og sug 
■ Bind, strømper og støttebandasjer 
■   Kateter og kateteriseringsprodukter
■ Hudpleie og personhygiene-produkter 
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n Prosjektkoordinator

for rus og psykiatri
Lone Høgda startet 1.april i ny 
stilling som prosjektkoordinator i 
Rus- og pyskiatritjenesten. Hun 
skal ha admininstrativt ansvar 
for oppfølging av alle prosjek-
tene i tjenesten, sørge for den 
daglige koordinering og drift av 
prosjektene og sikre framdrift i 
henhold til prosjektplaner. Stil-
lingen er i hovedsak administra-
tiv, men skal utøves i tett dialog 
med utøvende prosjektstillinger.  
Hun vil også være kommunens 
kontaktkperson mot Helsedirek-

toratet, Fyl-
kesmannen, 
Husbanken 
mfl. Lone 
har bred 
erfaring og 
bakgrunn 
i mange 
ulike prosjekter i kommunal 
regi og kommer fra stillingen 
som prosjektleder for universell 
utforming, Byutvikling. Hun har 
hovedfag i sosial antropologi.

Margrethe Kristiansen (35) startet 1.april 
som rådgiver i Fag- og utviklingsenheten. 
Her skal hun jobbe med veiledning og 
rådgivning tilknyttet pleie- og omsorgs-
sektoren. Rekruttering og kompetan-
seutviklende arbeid tilknyttet Kompe-
tanseløftet 2015 blir også en viktig del 
av jobben, samt saksforberedelse til 
politiske fora. Margrethe er utdannet 
sykepleier og har erfaring som leder 
både fra primær- og spesialisthelse-
tjenesten. I Tromsø kommune har hun 
jobbet som avdelingsleder både ved 

Kroken sykehjem 
og Omsorgtjenes-
ten Jadeveien. I 
tillegg har hun den 
siste tiden jobbet 
ved Under v is-
ningssykehjemmet i 
Tromsø. Der var hun 
blant annet prosjektleder for utprøving 
av prosedyreverktøyet PPS. Hun har 
videreutdanning i helse- og sosialad-
ministrasjon og avsluttet nylig Master i 
Public Administration.

Ny rådgiver i Fag- og 
utviklingsenheten

KO
m
m
u
ne

n 
ru

nd
t

Merethe Nilsen og Monika Andreassen er nytilsatt 
som tillitspersoner i Rus- og psykiatritjenesten og 
skal hjelpe de med rusproblemer med å komme i 
kontakt med de rette instansene i hjelpeapparatet. 
De kan være med på møter og være pådrivere for 
at de som trenger det skal få den hjelpen de har 
krav på. I tillegg kan de være en støtte dersom noen 
opplever at et samarbeid er blitt vanskelig. De skal 
med andre ord fungere som «loser» for den enkelte 
rusavhengige.  De vil være aktivt oppsøkende og i 
første gang blir det Kafe X, Huset og Kafe 103 som 
får besøk. På sikt blir andre areaner også besøkt. 
Både brukere og andre hjelpepersoner kan kontakte 
tilitspersonene direkte uten henvisning fra andre. 
Merete treffes på telefon 488 92 864 og Monika 
på 489 92 865.

På Servicekonferansen sist høst ble servicekon-
sulent Odd-Arne Berntsen (bildet) på Service-
torget valgt inn som ny nordnorsk representant 
i styret til Forum for offentlig service. Han tar 
over roret etter Sture Medby. Forum for offentlig 
service er en landsomfattende organisasjon som 
arbeider for å fremme omstilling til en innbyg-
gervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet 
er partipolitisk uavhengig. Odd-Arne har jobbet 
på Servicetorget i syv år. Han har tidligere vært 
skolestyrer i Balsfjord kommune og undervis-
ningsinspektør og rektor i Tromsø kommune. - 
Gjennom innsikt, erfaring og dialog ønsker jeg 
å være med på å videreutvikle offentlig service, 
sier Odd-Arne Berntsen og tilføyer: - Jeg vil sørge 

for at offentlig service alltid er i fokus gjennom et 
nært forhold til KS, kommunene og politikerne 
samt opprette flere servicestøttegrupper og bidra 
til flere medlemskommuner. Les mer om forumet 
på www.offentligservice.no 

Nytt nordnorsk styremedlem i 
Forum for offentlig service

Hjelper rusavhengige

Nye SFO lokaler 
– Nå har Kaldfjord skole fått en fantastisk 
flott SFO og nye lokaler til småtrinnene. 
Det var jo egentlig ikke planlagt ny skole, 
men en oppjustering av et 50 år gammelt 
bygg. Det viste seg tidlig i prosessen at 
bygget var for dårlig og nesten alt ble 
fornyet. SFO ved skolen har tidligere 
holdt til i et gammelt bolighus fra 70. tal-
let, sier Karine Hansen, forelder til en 
førsteklassing ved skolen. 

Mandag 23. mars kunne elevene flytte 
inn i nye lokaler og dette skjer faktisk i 
det året hvor skolen har sitt 50 års jubi-
leum. 

Samefolkets dag i Lakselvbukt ble 
feiret med et arrangement på dagen 
og et på kvelden. På dagen deltok 
skoleelever og barn fra Lakselvbukt 
barnehage. De fremmøtte fikk høre 
dikt som var skrevet og ble fremført 
av samiskelevene ved Lakselvbukt 
skole. Det var også lagt til rette for 
uteaktiviteter for barn med aking og 
lassokasting. I lavvoen kunne man 
varme seg på en kopp solbærtoddy 
eller kaffe.

Nærmere 100 personer hadde 
funnet veien til kveldsarrangementet 
på Lakselvbukt grendehus. Kvelden 
ble åpnet med joik av Eli-Anne K.G. 

Eira. John Elvevoll er duojár (duod-
jiutøver) og hadde utstilt sine etter-
traktede giisaer (små kister). Trygve 
Pedersen og Morten Lund hadde 
også utstilling av sine malerier. De 
fremmøtte fikk smake på buljong 
med reinkjøtt som Henrik Kolstrøm 
hadde kokt. Kvelden ble avrundet 
med koftevisning fra Karasjok, Kau-
tokeino, Karesuando og Tromsø/ 
Ullsfjord.

Samefolkets dag ble arrangert 
av Samisk språksenter i samarbeid 
med Lakselvbukt skole, Lakselvbukt 
sameforening, Moskavuona NSR og 
Utviklingslaget.

2. april 2009 overtok byarkivet 25 hylle-
meter arkiv, trykksaker og gjenstander 
knyttet til selskapet Tromsø 2018. Dette 
skal stilles opp i byarkivets magasin i 
påvente av en avtale om overtakelse. 
Det meste av informasjonen og den mest 
komplette informasjonen fra Tromsø 2018 
er digitalt. Det digitale arkivet utgjør et 
sted mellom 10.000 og 20.000 filer. Dette 
overtas når avtalen er klar. 

- Den store utfordringen for byarkivet 
er å gjøre arkivet tilgjengelig for publi-
kum. For vi tror at det vil bli stor interes-

se rundt arkivet både fra journalister og 
forskere. Dette vil kreve en del kunnskap 
og ressurser som jeg ennå ikke har over-
sikt over, sier byarkivar Tove Johansen.

- Som et case er arkivet unikt i seg selv. 
I tillegg får man i miniatyr dokumentert 
hvordan politiske prosesser skjer, hvor-
dan mediestrategier legges og mye mer. 
Vi legger opp til å bevare ikke bare arki-
vet, men også en museal del som omfat-
ter effekter, pins og lignende. Dette egner 
seg godt til senere utstillinger.

I forlengelse av Det internasjonale 
polaråret 2007/2008 valgte skolen å ha 
Polare områder som tema for Åpen dag 
28. mars. Skolen har også hatt fokus på 
dette temaet gjennom leselystaksjonen 
i høst - og gjennom tema på alle klas-
setrinn. Åpen dag ble gjennomført i 
samarbeid med personalet på skolen, 
foreldre som sto for kafèen og sist men 
ikke minst alle elevene. Aktivitetene var 
svært variert med forestilling i gymsa-
len om de ulike årstidene og utstillinger 
(1. trinn), veggaviser/dramatisering 
(2. trinn), eski-
moenes levesett, 
sagn og eventyr 
(3. trinn), power-
point presenta-
sjon om polare 
pattedyr (4. trinn), 
værobservasjo-
ner og værdata 
(5. trinn), quiz og 
duodji over tema-
et samisk kultur 
og ulike forsøk (6. 
trinn), dokumen-

tarer om nasjonale minoriteter, vegga-
vis, presentasjon på data om polare dyr 
(7. trinn). 

- Det var også en rebus med polare 
spørsmål, hvor store og små måtte inn-
om alle trinn for å kunne besvare opp-
gavene. Førstepremie var familietur på 
Polaria. Det var en flott, stemningsfull 
og lærerik dag på Hamna skole. Noen 
av neste års førsteklassinger var også 
invitert og innom skolen på visitt, sier 
rektor Heidi Skøyen Johansen.

Folkehelseprosjektet Aktiv på Dagtid startet opp 23. mars 
og vil gå over tre år. Det går ut på å benytte fysisk aktivi-
tet for å få en meningsfull hverdag eller å komme tilbake 
til jobb igjen. Målgruppen er personer bosatt i Tromsø 
kommune mellom 18-65 år og som mottar en form for tryg-
deytelser. Aktivitetene blir i hovedsak ledet av innleide 
idrettsinstruktører og spenner fra stavgang, vanngym, hel-
sestudio, trimsykkel, fotball, Tai Chi-Chuan og bowling. 

Troms idrettskrets har «regien» på prosjektet og pro-
sjektleder er Øivind Hansen. Tromsø kommune er sam-
arbeidspartner og er også med i finansieringen av pro-
sjektet. Hvordan bli med? Giro og registreringsskjema fås 
hos ApD, NAV eller Servicetorget. Treningskortet koster 
bare 250 kroner per kalenderår. Spørsmål og kontakt: tlf. 
40006792, apdtromso@idrettsforbundet.no eller www.idrett.
no/troms 

Åpen dag på Hamna skole 

Tromsø 2018 til byarkivet

Tromsø 2018 er nå trygt forvart i byarkivet. Fv. Kim Nordli, Tove Johansen, Gunnar 
Nilssen og Stein Sivertsen.                                                            Foto: Per Ivar Somby

Fering av Samefolkets dag

Foto: Karin Kohlstrøm

Instruktør Vibeke Engen, prosjektleder Øivind Hansen, Troms idrettskrets og folkehelsekoordinator 
Katrin Reil Conradi

Aktiv på dagtid

Alfheim aktivitetshus avholdt sin 12. 
dansegalla i Scandic Hall med 320 gjes-
ter fra de to nordligste fylkene. Totalt 18 
kommuner var representert. - I år had-
de vi to band på scenen, Blinklys og Alf-
heim Rockers. Gallaen ble åpnet av kul-
tur og idrettssjefen i Tromsø kommune, 
Kåre Sørensen, som både sang, spilte 
ukulele og holdt en flott tale til oss. Det 
ble servert nydelig middag, finnebiff, 
dessert og kaffe, sier leder ved Alfheim 
aktivitetshus, Lillian Sørem. Dansgal-
laen ble en stor suksess og deltaker-
antallet har bare steget og steget for 
hvert år. - Jeg synes det er utrolig flott 
å se alle kommunene som kommer til 
Tromsø på helgebesøk, ligger på hotell 
og koser seg på dansegallaen, sier Lil-
lian og tilføyer: - Dansegulvet ble fort for 
lite og det måtte ryddes bort bord og 
stoler. Det var full deltakelse på dans-
gulvet og mange klarte ikke å ta seg en 
pause i løpet av kvelden. Kvelden varte 

fra kl. 1800 til 2330 og det var mange 
slitne, men lykkelige fjes å observere 
da klokka gikk mot midnatt. Det ble 
også observert mye kjæresterier og 
nyforelskede par på dansegulvet.

Rapport fra Dansegalla i
Tromsø 28. februar 2009
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Fjerde gang med Barnas 
kommunestyremøte
Onsdag den 25. mars ble det for fjerde 
gang avholdt et to timers «kommune-
styremøte» for barn fra 5. til 7. klasse. 
Møtet fant sted i kommunestyresalen på 
rådhuset og ble ledet av ordfører Arild 
Hausberg i nærvær av rådmannen og 
tre kommunalsjefer. I år deltok 21 sko-
ler med til sammen 74 representanter. 
Flere «reserver» måtte finne seg i å sitte 
på publikumstribunen sammen med de 
voksne de hadde med seg - det var ikke 
plass til alle i salen!

Og engasjementet stod i stil med frem-
møtet. Totalt ble det levert vel 80 forslag 
på områdene skole/medbestemmelse, 
miljø/transport, helse/trivsel og fritid. 
Forut for dette kunne rådmannen vise 

til flere tiltak som er kommet i gang på 
grunnlag av barnas prioriteringer i tid-
ligere møter. Når pengene ikke strek-
ker til, og ikke alle barnas ønsker kan 
oppfylles, vil det ofte likevel være mulig 
å velge tiltak i tråd med barnas priori-
teringer.

Forslagene fra Barnas kommunesty-
remøte høsten 2008 er allerede forelagt 
Miljø-,energi- og transportkomiteen, og 
til dels prioritert der innenfor de gjel-
dende budsjetter. Protokollen fra møtet 
i 2009 vil behandles på samme måte, 
og bli sendt videre til kommunestyret til 
orientering.

Den 28. oktober er det duket for Ung-
dommens kommunestyremøte.

Sjakk-besøk fra Dresden
Ordfører Arild Hausberg hadde den-
ne uken besøk av en delegasjon fra 
Dresden i Tyskland i forbindelse med 
et Kick-off-arrangement for Sjakk OL 
i Tromsø 2014. Fire sentrale personer 
i arrangementskomiteen for Dres-
dens Sjakk OL tok turen til Tromsø for 
å dele sine erfaringer med Tromsø 
Sjakk OL 2014 AS, Tromsø kommune 
og næringslivet i Tromsø. 

- Jeg var selv til stede i Dresden 
under Sjakk OL og var imponert av 
både arrangementet og gjennomfø-
ringen. Gjennom besøket fra Dres-
den har vi nå fått verdifull informa-
sjon som er til stor hjelp i kampen 
med å bli den foretrukne kandidat for 
Sjakk OL i 2014, sier Arild Hausberg.

Lærere og SFO-ansatte ved Krokelv-
dalen skole har alle gjennomgått opp-
læring i Skolepakke2. Programpakken 
setter fokus på bruk av IKT i skolefagene, 
med særlig vekt på norsk, matematikk og 
engelsk. Kurset gir ei innføring i alle de 
spesialpedagogiske programmene som 
skolen har tilgjengelig, og hvordan de kan 
brukes pedagogisk. Kursholder Trude 
Samuelsen er leid inn, og datarommet på 
Skolenes IT-senter (SITS) har vært flittig i 
bruk. Mikroverkstedet, som distribuerer 

programmene i Skolepakke2, har hatt tre 
kurs for lærere i februar. 

– Krokelvdalen skole vil fortsette samar-
beidet med Digital læring, og da med vekt 
på den nye versjon av «Mattehuset» som 
vil være klar i løpet av april. Lærerne ved 
skolen har også deltatt på kurs i bruk av 
Smartboard, i regi av SITS. Vi har snart to 
smartboradtavler i bruk, og opplever posi-
tive læringsprosesser og refleksjoner om 
temaet. «Vi lærer i lag – og av/med hveran-
dre!», smiler rektor Viveke Breivik.

Tirsdag 24. mars ble den nasjonale barnehagedagen markert med konsert av Blom-
sterkoret i Bytorget på rådhuset. Blomsterkoret består av de eldste barna i Åsgård, 
Trollbakken og Strimmelen barnehager. Bytorget var pyntet med utstilling fra et 
kunstprosjekt ved Tromstun barnehage og temarbeid fra Strimmelen barnehage.

Tromsø kommune har nå fått bekreftelse 
fra Fylkesutdanningssjefen om å kunne 
ta inn ytterligere 12 lærlinger gjennom 
ALLO-prosjektet (Alternativt læringsløp 
ved Langnes omsorgstjeneste). Det nye 
kullet vil fordeles mellom Omsorgstje-
nesten Langnes og Omsorgstjenesten 
Sørøya. Disse vil da samarbeide om til-
rettelegging og oppfølging og sammen 
med Personalenheten (opplæringskonto-
ret) som er totalansvarlig for lærlingene, 
og for å legge til rette et variert tilbud 
til dem.

- Lærlinger avgir verdiskaping til 
lærebedriften og dette er en gevinst for 
virksomheten samtidig som lærlingen får 
verdifull praksis, sier Rune Birkelid (bil-
det), hovedansvarlig for lærlinger innen 
helsearbeiderfaget.

- Siden mange 
lærlingen drop-
per ut av den 
v ideregående 
opplær i ngen, 
ser vi ALLO-
prosjektet som 
svær t ny t t ig 
med tanke på 
øke andelen som 
fullfører. Blant annet ved på sikt å gi flere 
tilbud og lærekontrakter der større deler 
av utdanningen kan foregå i virksomhe-
ten. Ved Omsorgstjenesten Langnes har 
dette vært svært vellykket og lærlingene 
gir gode tilbakemeldinger om praksisen. 
Dette har også sin bakgrunn i svært god 
oppfølging fra veilederstaben ved Lang-
nes, melder Birkelid.

Enheten flyttet inn i nye og trivelige loka-
ler i Skippergata 35-39 like før årsskif-
tet: 1. rekke fra venstre: Ulf Hansen, Elin 
Baadnes, Ellen Bergli, Roar Stangnes, 
Astrid Johansen, Henny Jensen, Tove Ric-

hardsen og Dagfinn Gundersen 2. rekke 
fra venstre: Arnhild Melkild, Ella-Britt 
Strand, Jonny Solstad, Erling undamo, 
Espen Torneus. Johannes Hofstra var 
ikke til stede da bildet ble tatt.

Vårkonferansen den 24. mars 2009 - i 
regi av Undervisningssykehjemmet i 
Tromsø – var fulltallig med nærmere 
200 deltagere og ble avholdt i MH- 
bygget i Breivika.

Deltakere var helsepersonell og 
andre interessenter innen primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Kari Brønd-
bo (bildet), dr.polit og sosiolog ved 
arbeids- og miljømedisinsk avdeling 
på UNN var vårkonferansens hoved-
foreleser og presenterte sin forskning 
over tema; «Veien til den gode alder-
dom - finnes den?». 

Sara Holthe Jaklin, komiteleder i 
helse- og omsorgskomiteen, innledet 
den 9. vårkonferansen med å omtale 
frie midler-prosjektet som «ekspert-
forskning». 

- Fag- og utviklingsprosjekt som 
gjennomføres nærmest brukeren av 
både arbeidstakere og pårørende kan 
betegnes som ekspertforskning fordi 

ingen kjenner brukerne bedre enn 
nettopp denne gruppen.

Nytt av året et at deltagelse på vår-
konferansen er godkjent av Norsk 
sykepleierforbund som meritterende 
godkjenning til klinisk spesialist i syke-
pleie/spesialsykepleie med seks timer 
og godkjent som tellende i program 
for klinisk fagstige for hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere 
og sykepleiere med seks timer.

Fv: Julie og Torhild Hermansen, Guro Reknes og Tone Solstrand fra Brensholmen 
skole som fikk ros fra rådmannen om måten de begrunnet ønsket om ny skole med.

Fv: Cecilie Karlsen, Kristin S. Hansen og Maja Pedersen Tjosaas fra Straumsbukta 
skole.

Boligkontoret i nye lokaler

Tromsø har hatt lærerikt besøk fra Dresden. Fv: Katja Breuer, Dr. Dirk 
Jordan, Arild Hausberg, Jörn-Torsten Verleger og Volker Bernardi.

Vellykket vårkonferanse

Kommune og stat 
- hand i hand 

Tromsø kommune og NAV er kom-
met godt i gang med etableringen av 
et felles NAV kontor, som skal være 
på plass innen utgangen av året. 
Som del av NAV-reformen skal alle 
kom mu ner 
innen utgan-
gen av 2009 
e t a b l e r e 
NAV-kontor 
bestående av 
NAV arbeid 
og trygd og 
minimum tje-
nester etter 
sosialtjenesteloven kap. 5 Økonomisk 
støtte og kap. 5A Kvalifiseringspro-
gram og kvalifiseringsstøtte.  

Kjell Grønsberg (bildet) ved Plan 
og næring følger opp og koordinerer 
aktivitetene i etableringsprosjektet 

gjennom delt stilling i kommunen 
og delt stilling i NAV.  

– En av de store fordelene i Tromsø 
er at NAV arbeid og trygd og Sosi-
altjenesten har vært samlokalisert i 
ca. 1 år. Erfaringene herfra vil være 
nyttige for etableringsprosjektet, sier 
Grønsberg.

Samarbeid om brukere, kartleg-
ging av grensesnitt, deltaking i tverr-
faglige fora, felles møter, administra-
tive rutiner osv. er noe en allerede 
har kommet godt i gang med.  

- En samordnet førstelinjetjeneste 
vil likevel kreve tettere integrering 
og blanding av både fag og kompe-
tanse. Det innebærer at de enkeltvi-
se fagdisipliner innen sosial, arbeid 
og trygd integreres og utvikles til 
en helhetlig tjeneste for brukerne i 
Tromsø.  

Sosialtjenesten er samlokalisert med NAV i Kaigata 4 (Brennbygget): 1. 
rekke fra venstre foran: Ingrid Mortensen, Gunn Elin Kristiansen, Svanhild 
Halvorsen, Lill Taylor. 2. rekke bak fra venstre: Lill Hege Lundell, Janne 
Trude Olsen, Tom Henrik Jenssen, Stine Maria Johannessen, Marianne 
Arctander, Janne Solvang, Vera Utby, Øygunn Baastad, Elin Helèn Grenlund.

Kurses i skolepakke2

Blomsterkor markerte 
barnehagedagen

Nye lærlinger til
ALLO-prosjektet

Kjersti Benjaminsen (fv), Bente Høiseth og Merete Buvik representerer et nytt 
team i Rus- og psykiatritjenesten, avdeling Utekontakten. De tilbyr hjelp til 
ungdom fra 13 til 18 år med psykiske vansker, og som har behov for sammen-
satte og fleksible tjenester. Hjelpen består i kortere eller lengre tids oppfølging 
basert på blant annet individuelle samtaler, sosial trening, aktiviteter med 
ungdommen, praktisk oppfølging og gruppetilbud. De har for eksempel ei 
egen jentegruppe hvor de har samtaler og gjør morsomme ting sammen som 
for eksempel gå på kino, lære selvforsvar, motorcross, besøk av sminkør og 
hyttetur. Til høsten starter de ei ny jentegruppe.
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 Grethe Karlsen Alder: (48)
Yrke: Førstesekretær, Grønnåsen skole

ru
nd

e 
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27. april: Janne Grethe Nordseth, Kvaløysletta skole
30. april: Anton Giæver, Legevakta
2. mai: Inger Marie Håkonsen, Biblioteket
2. mai: Ann Jorunn Pedersen, Kultur og idrett
7. mai: Birgit Annie Olaisen, Kvaløya hjemmetjeneste
20. mai: Hildrid Vik Martinsen, Tromsdalen barnehage
20. mai: Simon Zachariassen, Kultur og idrett
21. mai: Sissel Henriksen, Byutvikling

22. mai: Anita Johannessen, Nordøya hjemmetjeneste
24. mai: Torunn Andersen, Kroken sykehjem
30. mai: Signe Antonsen, Trondjord barnehage
4. juni: Lalithadevi Sivakumar, Fagrent
7. juni: Pål Kilmark, Læring gjennom arbeid
7. juni: Leif Harald Pedersen, Bydrift
9. juni: Terje Skaug, Eiendom

Best og verst ved Tromsø kommune?
– Her kunne det sikkert vært ramset opp mange ting, 
men jeg synes det er bra at kommunen tenker miljø, vi 
må bare bli ennå fl inkere. Så er jeg stolt av at Tromsø er 
vennskapsby med Gaza og engasjerer seg i det som skjer 
der. Det er også bra at kommunen tør satse litt slik at vi 
kan få slike pene kvartal som rådhusplassen er. Men det 
er trasig at ikke strandlinjen blir bedre vernet, vi trenger 
lys inn i byen og ikke mange høyhus ved strandkanten. 
Så må jeg jo bare rippe litt opp i galskapen med det 
lille kulturhuset.

Hvorfor liker du å jobbe i kommunen?
– Tenker vel ikke så mye på at jeg 
jobber i kommunen. Grønnåsen ung-
domsskole blir min arbeidsplass og 
tilhørighet, og her har vi det veldig 
bra. Trivelige kollegaer, en hektisk 
hverdag og mange fl otte unge men-
nesker. 

Si en ting om din arbeidsplass 
som du tror andre ikke vet?
– Grønnåsen skole ligger nord på 
øya og har ca. 330 elever som kommer fra 
nærområdet, Stakkevollan og Innlandet (sør for brua). 
Skolen har 40 års-jubileum til neste år og da skal både 
ansatte og elever feire. Skolen vår har vært heldig å få 
fornyet seg litt med nytt inngangsparti. Der har vi fått 
elevgarderobe med skap til hver elev slik at ytterklær og 
sko kan settes der. Vi håper dette kan gi bedre inneklima 
for alle sammen. Amfi  med kjøkkenkrok ble det også. 
Dette er blitt et fl ott fellesrom for elevene der det er 
mulighet for å ha kantinesalg. Så må det jo bare nevnes 
at trivselen sitter i veggene på denne skolen, her er det 
mye latter og munterhet og til tross for en gammel og 
litt nedslitt skole, skårer vi høyt på trivselsundersøkelser 

blant elevene. Nå trenger vi bare litt penger for å gjøre 
uterommet til et hyggelig sted for elevene. Vi ønsker 
oss noen aktivitetstilbud i skolegården, men akk, de 
pengene…

Du er rådmann for en dag, hva gjør du?
– Kanskje bevilget noen kroner til Grønnåsens ute-
rom!

Hvordan tror du dine kolleger vil beskrive deg?
– Forhåpentligvis at jeg er blid og grei – og lager gode 
vafl er på fredagene.

Hvem i kommunen fortjener en rose?
– Alle og enhver – det er så mange fan-

tastiske mennesker som alle gjør en 
fl ott innsats hver dag for at vi som 
bor i Tromsø skal ha det bra.

Hvilken beskjed skulle du ønske 
du fi kk fra sjefen din i dag?

– Ja, hva skulle nå det være… Mer 
penger på skolebudsjettet ville jo 

forenkle hverdagen.

Hva bør Innblikk skrive mer om?
– Synes «Innblikk» har mange gode reportasjer og har 
ingen spesielle ting jeg savner. Men det er jo bestandig 
hyggelig å lese om «glad-meldinger» og kollegaer som 
ønsker å rose noen, eller hvis det er noen som har gjort 
noe spesielt for andre. Små oppmuntringer og gode ord 
varmer så godt!

Noe mer på hjertet?
– Bare ønske alle sammen en fi n vår…

eva.meyer.hanssen@tromso.kommune.no

Grethe startet i kommunen i mars 1992 på tidligere Avdeling for 
undervisning. Der jobbet hun som personalkonsulent frem til 
2002. Etter det jobbet hun noen måneder på lønningskontoret 
i gamle Telenorbygget, før hun tok steget videre og startet i sin 
nåværende jobb som skolesekretær på Grønnåsen skole.

Trivselssprederen

26. april: Gerd S. J. Sarre, Kvamstykket barnehage
29. april: Torill Hansen, Mortensnes sykehjem
1. mai: Elisabeth B. Jensen, Omsorgstjenesten Fastlandet
1. mai: Janina Tatar Olsen, Fagrent
1. mai: Øydis Pedersen, Forebyggende helsetjenester
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5. mai: Arnulf Elvevold, Plan og næring
9. mai: Anne Grethe Sveinsen, Sør-Tromsøya sykehjem
10. mai: Bjørg Sundfær, Olsgård barnehage
12. mai: Kjellaug Martinsen, Omsorgstjenesten Jadeveien
18. mai: Erling Briskemyr, Voksenopplæringa
18. mai: Rolf Guttormsen, Omsorgstjenesten Sørøya
25. mai: Kirsti Johnsen,  Kvaløysletta sykehjem
31. mai: Jorid Alstad, Nansenvegen barnehage

E-sak i mai måned

Torsdag 7. mai

Torsdag 14. mai

Torsdag 28. mai

Tidspunkt for alle kursene: kl 0900-1100

Sted: Rom 022B på plan 0 mot Biblioteket

Påmelding: Kirsti Haavold,

tlf 777 90429/950 61670, 

e-post: kirsti.haavold@tromso.kommune.no

Vital sender ut medlemsbevis
I disse dager sender Vital ut medlemsbevis til ansatte i 
Tromsø kommune. I medlemsbeviset fi nner en oversikt over 
opptjent medlemstid i tjenestepensjonsordningen som ansatt 
i Tromsø kommune. Dersom det oppdages feil eller mangler 
i forhold til opptjent medlemstid, ta skriftlig kontakt med 
Merethe Dalseth på Personalenheten via brev til: Merethe 
Dalseth, Personalenheten, Rådhuset, 9299 Tromsø eller 
e-post merethe.dalseth@tromso.kommune.no. Merk for-
sendelsen: Medlemsbevis Vital

Treff og trim i eldre år
Hver siste torsdag i måneden arrangeres det kurs for pen-
sjonister på Almehagen kafe, Seminaret. Foredragene starter 
kl 1130, men det er kaffe og frukt fra kl 1100. Etter hvert 
foredrag (ca 30 minutter) er det anledning til å stille spørs-
mål. Kl 1230 er det trening med tips som passer for alle. 
Instruktører er fysioterapeuter fra Rehabiliteringsenheten. 
Det blir serveret kaffe og frukt mellom øktene. 
30. april: Eldre og Kreft - Hva vet vi?, May-Britt Johansen 
Sykepleier i Kreftforeningen 
28. mai: Lekkasjeproblem – Det er hjelp å få!, ved repre-
sentant for Inkontinenssenteret UNN

Oljevernøvelse
I perioden 11.-14. mai arrangerer Brann og redning en oljever-
nøvelse i regi av Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing 
(IUA). Øvelsen blir avholdt i strandsonen i området Buvika på 
Kvaløya og på Sommarøy, samt på sjøen fra båter.

Formålet med øvelsen er å utvikle oljevernkompetansen 
for eget personell og samarbeidspartnere. Kontaktpersoner: 
Brannmester Fred Johnsen, tlf. 907 91195 og Brann- og 
redningssjef Nils Ove Sollid, tlf. 900 65816

Nye skjema for kurs og 
velferdspermisjon
Dersom du skal søke om kurs eller velferdspermisjon har 
Personalenheten lagt ut nye skjemaer som skal erstatte det 
gamle skjemaet. Skjemaene fi nner du på våre interne sider 
under Verktøykassa - Håndbøker og skjemaer - Persona-
lenheten - Reglementer.

70 ÅR
7. mai: Alfhild Yttergård, Servicetorget
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Sesongen er i gang igjen og 
fra fredag 20. mars kunne de 
ansatte leie fritidsboligene i 
Simavika og Rya igjen etter 
vinterens dvale. Sentralbordet i 
Servicetorget tar i mot bestillinger 

på telefon 777 90000. Nytt av 
året er at du må forhåndsbetale 
leien før du får nøkler som utleve-
res i skranken på Servicetorget. 
Kontonummer for innbetaling 
er 4750.07.95383. Pris for leie 

er kr 250 per døgn. Avbestilling 
må skje senest tre dager før leie 
slik at andre har mulighet til å 
overta. Mer informasjon fi nnes 
du på kommunens interne sider 
under velferdstilbud.

28.-30.april går kulturskolens Dansekarusell 
av stabelen i KulturHuset. I år har Danseka-
rusellen «25 års-jubileum». Dansekarusellen 
har vært på Hovedscenen siden den første 
våren KulturHuset eksisterte.

I år består vårens Dansekarusell av en 
del musikal og en del dans:

Første akt i Dansekarusellen er musika-
len «Nyttårsdrømmer» - en forestilling satt 
sammen av musikk fra forskjellige musikaler 
med handling rundt 1920-1930-tallet. Musi-
kalen er koreografert og regissert spesielt 
for elevene i Tromsø av Carl Parris. 

På scenen møter publikum kulturskolens 
musikalorkester ledet av Fred Glesnes, Musi-
kalklassen og dansere fra jazz 2, 3 og jazz 

14-17, steppe klassen og gutteklassen. All 
musikk er arrangert av Kurt Samuelsen. 

I andre del av forestillingen vil Peter Pan 
ta oss med til Drømmeland. Vi får oppleve 
de jazzdansende havfruene i havfruelagu-
nen og et hundretalls festende indianere i 
indianerleiren. På sjørøverskipet fi nnes det 
hip hop dansende pirater. På scenen deltar 
dansere fra Barnedans 6 år, 7 jazzklasser 
der de yngste er 9 år, 6 hip hop klasser, 
Dansemix og Moderneklassen. Til sammen 
vil ca 450 barn og ungdom vil være delaktig 
i forestillingen. 

Fra Musikalen 2008.

MÅNEDENS FILM

CHE – GERILJALEDEREN
Nasjonalitet: Frankrike/Spania/USA 
Genre: Drama/Krigsfi lm
Regi: Steven Soderbergh
Skuespillere: Benicio Del Toro med fl ere
Språk: Engelsk/Spansk
Lengde: 2 t. 11 min.
Norgespremiere: 17.04.2009

Steven Soderbergh (Traffi c, Ocean’s 11, 12 & 13) er tilbake 
med en storslagen fi lm i to frittstående deler om Che Gue-
vara. Dette er den andre av dem, CHE – Geriljalederen.

Etter den cubanske revolusjonen er Che på høyden 
av sin berømthet og makt. Så går han under jorda, men 
dukker opp igjen inkognito i Bolivia hvor han samler og 
organiserer en liten gruppe med cubanske kamerater og 
bolivianske rekrutter for å starte den store latinamerikan-
ske revolusjonen. 

Historien om den bolivianske kampen er en fortelling 
om utholdenhet, offer, idealisme og en geriljakrigføring 
som til slutt feiler, og betyr slutten for Che. Gjennom denne 
historien skjønner vi hvorfor Che har forblitt et symbol på 
idealisme og heltedåd for folk rundt hele kloden. Benicio 
Del Toro vant prisen for beste mannlige skuespiller under 
fi lmfestivalen i Cannes 2008.

Hyttesesongen i gang igjen

25 år med Dansekarusell

Her er fritidsboligen på Rya.

Fine kurslokaler hos kunstskolen
Kunstskolen har ledig kapasitet i sine trivelige rustikke 
lokaler i 3.etg i Musegt. 2. Lokalene egner seg for enkel 
kursvirksomhet, møter etc. Det er mest ledig kapasitet 
i helger, og noe dagtid. Til sommeren er det mye ledig 
både dagtid og helger. Ta kontakt for mer info og pris på tlf 
776 37855, e-post: kunstskolen@tromso.kommune.no

Aktivitetskalenderen på nett
For å få med arrangementer i regi av Tromsø kommune 
i aktivitetskalenderen på www.tromso.kommune.no kan 

du sende inn informasjon om den aktuelle aktiviteten, 
arrangementet, begivenheten osv til info@tromso.kom-
mune.no eller ta kontakt med Informasjonstjenesten.

17. maikomiteen 2009
Adresser, telefon og e-post til medlemmene av årets 
17. mai komité er nå lagt ut på kommunens nettside 
www.tromso.kommune.no. Leder av komiteen er Eva 
Lockertsen Stenvold og nestleder er Tor Kjelsberg.
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Returadresse:
Tromsø kommune,
informasjonstjenesten,
Rådhuset, 
9299 TROMSØ.

www.tromso.kommune.no

Tromsø kommune

Resultatene av forprosjektet til Tromsø Living er
oppløftende lesing. Livskvalitet scorer meget høyt
blant tromsøværingene, og her er noen av resultatene:

• Kino og teatertilbudet er suverent bra

• Konsertene og festivalene er elsket av alle

• Kulturskoletilbudet er meget godt likt

• De organiserte idretts- og friluftsaktivitetene får nesten full score

• Naturopplevelsene er unike

• Reiseavstandene til jobb er korte

• Barnehagetilbudet, skoletilbudet og helsetilbudet roses

• Mange er fornøyd med innenriks flytilbud

Les mer på www.tromsoliving.no

Dette og mye mer kan du lese om i rapporten som nylig er lagt fram.
Omkring 400 personer har svart på forundersøkelsen. Halvparten av dem
har doktor- eller mastergrad og en tredel har bachelorgrad. Intensjonen
med undersøkelsen er å finne ut hva som må til for å trekke til seg og
beholde kompetansesterke arbeidstakere. Da teller også livskvalitet.

Tromsø kommune gjør alt for å tilby gode tjenester som gir god
livskvalitet, og vi vil leve opp til vårt motto:

Når livskvalitet teller

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. fr
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