
TROMSØ 
AVi SA 

TBBL: Skandaler 
uten ende 

Det har vært prata og 
skrevet om kaoset i Bo
ligbyggelaget i flere år 
nå. Men likevel har det 
vært vanskelig å få et 
klart bilde av hva som 
har skjedd. Hvordan er 
TBBL kjørt i grøfta, og 
hvorfor venter konkur
sen fortsatt rundt neste 
sving? 

Og hvem har egent
lig ansvaret for dette 
uføret? 

RV-avisa har tatt en 
ny titt på saken. 

Se midtsidene. 

RV er vaktbikkja i Tromsø-pollkken 

Noen 
0 

«Frisk pust fra RV» het det i VG om Charlotte 
Kristiansens innsats på TV-skjermen. Hun del
tok i den direkte-sendte debatten om helse- o~ 
sosialpolitikk fra Kristiansand. 4(Den yngste og 
mest uerfarne debattantan Charlotte Kristian
sen, kan være strålende fornøyd», skrev Dag
bladet. Avisa slo stort opp at at sympatien for 
RV økte med 18% etter TV-showet. 

Det skjønner vi godt. For 
Charlotte bar greie på det hun 
snakker om. Og det er kraft i bå
de engasjementet og replikken 
når hun får slippe til med saker 
som angår folle. 

I Tromsø er det mange som 
har merka seg dette. Helt siden 
Charlotte som 18-åring blei 
valgt inn i Kommunestyret i 
1987, har hun brukt denne posi
sjonen til å tale makta midt i mot. 

Derfor stiller hun på første
plass på RV-lista ved dette val• 
get. I spissen for et sterkt team: 
Eli Berg, markant kvinne-politi
ker og veteran fra 4 års bystyre
arbeid, går på en ny periode. 
Jon-Arne Jørstad er ny, men 
kjenner Tromsø- politikken ut 
og inn både som fagforenings
mann, boligpolitiker og redak
tør av RV-radioen. Siri Ander
sen vet fra sin egen jobb som sju
kepleier hva som bys eldre av 
hjemmehjelp og andre pleietil-

Gjengen bak Charlotte: 
Dette er RV-teamet som skal dine 
vaktbikkjer de neste fire åra i by
styre og fylkestinget: Aud Karin 
Bjørn, K. Sivarajah, Eli Berg, 
Jon-Arne Jørstad, Siri Andersen, 
Torill Konst, Jens Ingvald Olsen 
og Vahid Farsi. Rune Ytreberg 
var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Foto: Elisabeth Myrvang. 

bud her i byen. Hun har fire år 
bak seg i kommunestyret. V ahid 
Farsi kan bli eneste innvandrer i 
et norsk kommunestyre. Som 
politisk flyktning fra Iran tar han 
demokratiet på alvor, og vil 
slåss for at det også skal omfatte 
folk fra den 3. verden. 

Rune Ytreberg er teamets 
andre ungdomskandidat, med 
miljøbevegelsen som sitt andre 
politiske hjem. Førskolelærer 
Torill Konst vet mye om gapet 
mellom politiker-pratet om un
gene og hva som bevilges til 
dem. Jens Ingvald Olsen er byg
ningsarbeider, tillitsmann hos 
Selmer og styremedlem i 
Tromsø bygningsarbeiderforen
ing. Det siste året har han vært 
med på å bygge opp Nei til EF i 
Troms. 

Dette er de nye vaktbikkjene 
i Tromsø-politikken. Disse 8 
skal jobbe sammen de neste fire 
åra. De vil skifte på å møte i 
kommunestyret. Bak seg vil de 
ha resten av follca på RV-lista , 
og mange andre RV-ere. RV
gruppa vil si fra om snusk og 
overgrep. De vil kjøre fram sa
ker som angår deg og ditt liv. 

Men nå trenger de deg! De 
trenger din stemme valgdagen. 

Tenk deg om - og stem RV! 

a -stam Rød Valgallianse 
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TBBL-S NDALENE 
Tromsø Boligbyggelag har i prak
sis vært konkurs i flere år. Likevel 
har TBBL fått sette i gang nye 
svære prosjekter, som har kjørt 
økonomien djupere ned i henge
myra. Topp-politikere i byen har 
styrt denne ville ferden. De har 
sittet på begge sider av bordet i 
TBBL-skandalen. Boligbyggela
get blei i si tid oppretta for å være 
et redskap for kommunens bolig
politikk. Det skulle drives sosial 
boligbygging. Etter at regjeringa 
la om kursen, er det blitt trange 
~" foy alle bo\igbyggelag. 
TBBL kunne lite gjøre med det. 
Men sine egne skandaler må de 
sjøl ta ansvar for. Sammen med 
flertallet i bystyre og formann
skap. Tromsø RV har sett nærme
re på hva som egentlig har skjedd. 

LÅNPÅA VVEIE 
Tromsø kommune har tatt opp ei 
rekke lån i Kommunalbanken og 
så formidla disse videre til TBBL. 
Låna skulle være kortsiktige byg
gelån, som skulle betales tilbake 
etter hvert som boligfelt blei ferdi
ge og overtatt av de enkelte borett
slaga. Samtlige prosjekter som 
Tromsø Kommune har gitt lån til, 
er overdratt til borettslag eller 
solgt på annen måte, og låna skul
le derfor ha vært innfridd . Men 
TBBL skylder Kommunen over 
10 millioner kroner. Og kan ikke 
betale. Kommunen hadde aldri ru
tiner for å kreve inn avdrag på lå
na. Og kommunen skaffa seg aldri 
sikkerhet for låna, hverken ved 
pant i eiendommene eller på an
nen måte. TBBL brukte ikke låna 
slik det hadde vært forutsatt. De 
putta pengene inn i nye prosjekter. 
Og sløste dem bort. 

KROKENTERASSE 
Kommunen hadde ansvaret for å 
skredsikre steinbruddet på Lun
heim. Istedet for åta disse utgifte
ne, blei det pønska ut et vanvittig 
boligprosjekt i bruddet. I 1987 
vedtok styret i TBBL å starte pro
sjektering av «Kroken Terasse» 
der. Penger til dette hadde de 
ikke, TBBL var allerede i økono
miske vansker. Men byggelåna 
fra Kommunen var det ingen kon
troll med. De kunne brukes. I lø
pet av 1988 og -89 brukte TBBL 
over 7 millioner kroner på pro
sjekteringsarbeidet. i 1990 blei 
hele prosjektet skrinlagt for godt. 
I mellomtida hadde Kommunesty
ret både gitt støtte til eventyret og 

5 millioner kr. i kommunale gar
antier for TBBLs lån til det. 

ØRNDALEN 
Det som skulle bli billige boliger i 
Ørndalen, blei et bygningsmessig 
og økonomisk mareritt. Et finsk 
firma, raska sammen for anled
ninga og med det klingende nav
net Finn Viking House AB, fikk 
oppdraget. Resultatet var ubruke
lige hus, og utgifter som steig fra 
25 til 40 millioner kr. for å få dem 
beboelige etter at det finske firma
et var satt utafor. En tvist om 5,5 
millioner gjenstår med Finn Vi
king. Og bare de ekstra renteut
giftene på grunn av forsinkelsene 
er til nå på omlag 1 million kr. 
Sammen med Kroken Terasse blei 
Ørndalen en møllestein om halsen 
påTBBL. 

BARLINDHAUG 
Blant de få som har tjent penger på 
disse prosjektene er Barlindhaug 
als. De kom inn med konsulenttje
nestene sine for TBBL i 1987. Sta
tus etterpå er: - Borettslaget på 
Slettaelva har gått til rettsak mot 
TBBL for dårlig arbeid og over
skridelser på 10 millioner kr. som 
de er blitt belasta. Barlindhaug var 
byggekontrollør. - Barlindhaug 
anbefalte det finske firmaet til 
Ørndal- bygginga, og var bygge
kontrollør. Konsulentutgiftene 
pr.leilighet ble 70 000 kr. Bjørn 
als bygde samtidig leiligheter for 
Fylket ved Tverrforbindelsen, 
med prosjekteringskostnader 7 
000 kr. pr. leilighet. - Barlind
haug fikk flere millioner utbetalt 
for prosjekteringa av Kroken Te
rasse. 

BOLGS'l'lFTELSEN 
Som en redningsaksjon for TBBL 
vedtok Formannskapet høsten -89 
å opprette Stiftelsen Kommunale 
Boliger. Stiftelsen kjøpte TBBL 
ut av Ørndal-prosjektet. Og satt 
igjen med 34 dyre og små leilighe
ter. Husleie fra 4000 til 5500 kr. 
hindrer ikke at det regnes med lik
videtsunderskudd på 1,25 millio
ner kr. årlig i mere enn 10 år fram
over. Boligstiftelsen har ikke ber
ga TBBL. Og den er sjøl havna i 
et økonomisk uføre. Den har satsa 
på nye prosjekter: videre utbyg
ging i Ørndalen og nå 24 boliger i 
Kullkran-svingen. Men innser 
sjøl at den ikke kan bygge seg ut 
av likviditetskrisa. Rådmann 
J(aldhol vil derfor ha vurdert om 

ikke også resten av kommunens 
boligmasse skal forvaltes av Bo
ligstiftelsen. Dette skal avgjøres.i 
høst, når Kommunestyret skal be
handle boligmeldinga. Hensikten 
er åpenbart å fordele underskud
det fra Ørndal-kjøpet på flere . Da 
kan alle som bor i kommunale bo
liger få være med på betale for 
TBBL-skandalene med økte hus
leier. I tillegg til det de allerede 
har betalt gjennom skattesedde
len. 

KULLKRAN-svINGEN 
Men TBBL prøver stadig å bygge 
seg ut av sine problemer. Nå sat
ses alt på ei boligblokk i Kullkran
svingen. 98 leiligheter klint inn 
mot Stakkevollveien, halvparten 
av dem bare med utsikt til trafik
ken som larmer forbi i byens vers
te støysone. Behovet for rimelige 
utleie-leiligheter er enormt, men 
er det grunn nok til å kutte så dras
tisk på krava til bomiljø ? For å få 
fylt opp blokka, er det snakk om 
at det kommunale boligkontoret 
skal binde opp kvota for etable
ringslån fra Husbanken til disse 
leilighetene. Dette blokk-prosjek
tet skal ikke bare gå i ballanse. Det 
skal også ha ei inntjening som er 
stor nok til å betale gjelda for 
TBBL. Hvordan dette skal fore
nes med målsettinga om rimelige 
bo-utgifter for leietakerne, gjen
står å se. Flertallet i Kommune
styret vedtok i vår en ny låne
garanti til TBBL i forbindelse med 
dette prosjektet. «Som ei siste 
handstrekning«, blei det sagt. Slik 
skyver politikerne konkursen i 
TBBL foran seg. Og slik skyver 
de ansvaret fra seg. 

KONKURS 
TBBL er reelt sett konkurs, slo en 
granskningsrapport fast ved år
skiftet. Netto tap for kommunen 
blei da beregna til å kunne bli mel
lom 12 og 14,3 millioner kroner, i 
lån og kommunale garantier. Hva 
som kunne vært bygd av boliger 
for de millionene som er blitt sløst 
bort av TBBL, blei ikke diskutert 
i rapporten. Og det er heller ikke 
en debatt topp-politikerne i 
Tromsø ønsker. De har ikke bare 
velsigna TBBLs prosjekter. Det 
er folk fra deres egne rekker som 
har satt dem i gang. For borettsla
gene tilknytta TBBL vil en kon
kurs neppe bety stort annet enn de 
må skifte forretningsfører. Der
med kan de også bli kvitt TBBLs 

særegne praksis med å belaste bo
rettslagene for utgiftsrentene fra 
byggeperioden, mens TBBL sjøl 
har tatt hand om inntektsrenter fra 
byggelåna de har forvalta . 

VANLIG FORRETNING 
SV har stemt for alle garantier til 
TBBL, og henger fast i tanken om 
at Boligbyggelaget er et slags barn 
av arbeiderbevegelsen og sam
virketanken. Men å late som om 
TBBL driver noen form for sosial 
boligbygging i dag, er å føre folk 
bak lyset. TBBL er et vanlig for
retningsforetak , og har vært det 
helt siden regjeringa la om bolig
politikken. Med endringa av hus
bankens rolle, dereguleringa av 
boligmarkedet, og slutten på sub-

\ 

sidieringa av boligbygginga, reiv 
DNA og Høyre bort grunnlaget 
for boligbyggelag. Men bolig
bygging kan ikke overlates til 
markedet. Det innbærer bare stør
re og dyrerer hus til de få som har 
råd . I Tromsø er behovet for boli
ger fastsatt til 600 nye leiligheter 
hvert år de neste 10 åra . Behovet 
er størst hos unge som etablerer 
seg, og andre med lite penger. Det 
trengs flere og billigere leilighe
ter. I 1989 gikk nesten 60 % av 
sosialbudsjettet i Tromsø til støtte 
til boutgifter. Å starte opp ny sosi
al boligbygging er politikernes 
ansvar. RV vil ha en debatt om 
hva som kreves for å få dette i 
gang. Men første skritt må være å 
få avslutta TBBL-skandalene. 
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.E -V=IER ·Gi rom-tor mang
lopp-politikere foldet 
Pao begge s·1der og !~b:~~l~:~~:!~r:~;;:~ 

og Torhild Strømsnes er ikke 1 

tvil. 

av bordet ;;~:1:t~r:i{aF{:~l~i~~ 
RV-politikere i konkrete saker, 

Topp-politikere i Tromsø har 
styrt boligbygginga ut i myra. De 
har direkte ansvar for at TBBL er 
et konkursbo . De har sjøl fatta 
vedtakene om skandale-prosjek
tene til TBBL. De har også ansva
ret for at Tromsø Kommune kan 
tape million-neløp. 

ringa i steinbruddet på Lunheim. 
Representantskapet i TBBL blei 
den gang leda av Birthe Figen
schou, formannskapsmedlem fra 
Venstre. I 1988 overtok Helge Ja
kobsen, veteran både fra TBBL og 
DNA, ledelsen i representanska
pet. Men, som det heter i den siste 
revisjonsrapporten om TBBL: 
«Det er ikke bare TBBL som må 
lastes for at lånene er blitt mislig
holdt». Kommunen lot alt flyte, 
avdragsrutiner og oppfølging fra 
långiveren uteblei. Og hver gang 
TBBL har glidd mot kanten av stu
pet, har politikerne kasta kommu
nale lånegarantier etter. 

sier Torhild. 
- Og RV er en pålitelig alliert 

i kampen for partnerskapsloven, 
sier hun. 

-I dag feier en nymoralistisk 
vind over landet, sier Per Kristi
an. 

- Vi frykta ei slik utvikling da 
AIDS- epidemien kom, men 
dengang unngikk vi den verste 
homsehetsen. Nå kommer den 
imidlertid for fullt. Da er det 
ekstra viktig at det finnes folk i 
de parlamentariske organene 
som tør å stå for et annet stand
punkt, påpeker han. 

-Politikere fra andre partier 
kan rett nok støtte enkeltsaker 
som partnerskapsloven, men det 
er få andre politikere enn RV
ere som har mot og ryggrad til å 
slåss konsekvent for et samfunn 

der det er plass for det mang
foldet som blant anna homofile 
representerer. 

-Det er spesielt tre områder 
der RV peker seg ut, sier Per 
Kristian og Torhild. 

-Det gjelder i synet på hom
se/lesbekampen og seksualitet, i 
synet på innvandrere og i synet 
på eldre. Her ser en tydeligst 
konflikten mellom konkurranse
samfunnet og et solidarisk sam-

funn: Et samfunn som bygger på 
et anna menneskesyn, der også 
såkalt «svake» grupper og «av
viker-grupper» har verdi. 

Kampen om hva slags sam
funn vi skal ha vil slrjerpes fram
over. Og det hjelper lite at Gro 
støtter partnerskapsloven, så 
lenge DNAs politikk i praksis 
fører til et kaldere, usolidarisk 

· samfunn uten rom for mangfol
det. 

Boligbyggelaget blei oppretta 
på initiativ fra kommunen, og po
litikere har siden starten dominer
te både styre og representantskap. 
Sentrale navn i TBBL det siste 
10-året er Kjell B. Mortensen 
(DNA), Helge Jakobsen (DNA), 
John Skog (Kr.f.), Birthe Figen
schou (V) og Aase Lundestad 
(DNA). Erlend Rian satt i repre
sentanskapet i 10 år, fram til 
1986. Møtene som fatta vedtake
ne som holder på å velte· hele 
TBBL, blei leda av Kjell B. Mor
tensen, bystyremedlem for DNA 
og en del av lederkjerna i partiet 
lokalt. Han tok over vervet som 
styreleder i TBBL i 1986, og satt 
ved roret til våren 1990. Han har 
altså ikke bare gått inn for Kroken 
Terasse og disposisjonene i Ørn
dalen, han har også tatt beslut
ningene om å bruke byggelån fra 
kommunen til eventyr-prosjekter. 
l 19%1, på et tidspunkt da TBBL 
allerede hadde tapt hele egenkapi
talen sin og sto uten likvide mid
ler, greip Mortensen og hans ven
ner i styret til låna fra Kommunen 
og starta opp million-prosjekte-

I TBBL-saka har politikerne 
sittet på begge sider av bordet. 
Spørsmål om inhabilitet har vært 
oppe ved behandling i Formann
skap og Kommunestyre. Men 
disse politiske dobbeltrollene i 
den kommunale boligpolitikken 
dreier seg ikke bare om teknisk 
habilitet eller ikke. Det dreier seg 
om et klima der toppene i de fleste 
partiene har vært innblanda i kao
set, og der den politiske stuevar
men har gjort det ubehagelig å 
rydde opp. 

Rune hater diktatur 
I stedet for å ta ansvaret for ta

pene TBBL ha påført både bolig
bygginga og kommunekassa, blir 
kreftene brukt til å holde et bank
erott TBBL i livet ved kunstig 
ånddrett. Slik kan topp-politiker
ne skyve problemene foran seg. 

' I 

Rune Ytreberg er en av ung
domskandidatene på RV-lista. 
Han står på 6. plass, og har tenkt 
å tale miljøbevegelsens sak fra 
talerstolen i kommunestyret. 

- Transportplanen må vi få 
stoppa. Den fører til mer biltra
fikk i sentrum. Men byen er ikke 
bygd for biler, kommer det flere 
kveles vi. lstedetfor stadig åset
te opp bussprisene, burde kom
munen utrede forslag om et trol
leybussnett med tunnelene som 
hovedtrase. Ny tunell under 
Tromsøysundet er vi forøvrig 
helt i mot. Det er verken trafikk
grunnlag eller økonomi til. 
Styrk heller kollektivtrafikkken 
over brua, og steng sentrum for 
privatbiler! 

- De fleste politikerne fatter 
ikke betydninga av å satse på 
nærmiljøet. De er fjerne for tan
ker om at et tett nærmiljø og ut-

vikling av nærdemokrati hører 
sammen.Detåkunnehaetmiljø 
med bolig og arbeidsplasser og 
barnehager og butikker i gang
avstand, gir også større oversikt 
og mulighet til innflytelse over 
eget liv, sier Rune. 

Etter et halvt års opphold i 
Praha og også andre opphold i 
Øst-Europa bak seg, snakker 
han varmt om betydninga av å 
utvikle demokrati. 

- Det må skapes former for 
direkte demokrati . Å leve under 
jernhælen slik folk har vært 
tvunget til i de øst-europeiske 
stats-kapitalistiske landa må ha 
vært et mareritt. Men heller ikke 
det demokratiet vi bys i våre 
vestlige kapitalistiske land gir 
folk makt over si ega framtid. 
Derfor er så viktig at den sosial
ismen RV går inn for virkelig er 
et helt annet samfunn, et åpent 
demokratisk samfunn. 

Rune ser en klar sammen
heng mellom det å være miljø
aktivist og det å ville endre hele 
samfunnet. 

- Miljøbevegelsen er på man
ge måter havna i ei krise. Det er 
ikke lenger nok å kjøre kamper 
på enkeltsaker. Det er motstan
derne blitt like flinke til . Se bare 
på kampanjen mot abort. Miljø
bevegelsen må bli mer ~ystem
kritisk, våge å diskutere ei alter
nativ framtid. 

Rune var ikke tilstede da for
sidebildet av RV-gjengen blei 
tatt :- Han var i Oslo, på vei mel
lom ei europeisk miljø-samling 
og en Nei til EF-konferanse. 

- Jeg hater alt som smaker 
diktatur. Derfor er det viktig for 
meg å være med på kampen mot 
EF. Hva slags framtid skal ung
dom i Tromsø få om den skal bli 
diktert fra Brussel? 
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Fylkestinget i Troms kan bli det eneste i hele lan
det der innvandrerne er representert. 
Kommunestyret i Tromsø kan bli det eneste i lan
det med en innvandrer-representant. 
I begge tilfellene vil det være RVs kampplass
kandidater som blir talsmenn for innvandrerne. 

En undersøkelse Utlendinge
direktoratet har gjort viser at in
gen innvandrere er sikra plass 
blant de 1000 som skal velges inn 
i fylkespolitikken landet rundt. 
Men i Troms står Sivarajah fra Sri 
Lanka på 2. plass på RV-lista . 
V ed forrige valg mangla RV et lite 
antall stemmer på å få to represen
tanter i Fylkestinget. Sivarajah 
kan få fast plass. Men også som 
vararepresentant for Aud Karin 
Bjørn vil han møte på flere av fyl
kestingets samlinger de neste fire 
åra. Da vil Tinget få merke ikke 
bare hans stor kunnskaper om inn
vandrersaker - men også fiskeri
eksperten. Sivarajah er til daglig 
Fiskerirettleder i Tromsø. 

I dag har RV fire representan
ter i Tromsø bystyre. Ved valget 
nå står Vahid Farsi fra Iran på ku
mulert 5. plass på lista til RV. Han 
er ei viktig kraft i RV-gruppa på 8 
representanter og vararepresen
tanter som skal veksle på å møte i 
bystyret i åra som kommer. Vahid 
Farsi kom til Norge og Tromsø 
for fire år siden som politisk flykt
ning . Nå studerer han datafag på 
Universitetet. 

Men også RVs 1. kandidat 
Aud Karin Bjørn kan uttale seg 
med tyhgde om innvandrerspørs
mål og om rasisme i det norske 
samfunnet. Hun har en stor del av 
sin svære vennekrets blant inn
vandrere, og hun har jobba med 
internasjonal solidaritet i ei årrek
ke. I vår fant vi henne f.eks både 
som pådriver i kampen mot Gulf
krigen, og i arbeidet med kjempe
arrangementet «En verden i 
Tromsø» - den vellykka interna
sjonale uka. Men også hennes eg
ne erfaringer som same i Norge 
har gitt henne verdifull innsikt. 
Aud Karin fra Lyngen har vokst 
opp uten å få lære si mors språk -
samisk. 

OVERGREP MOT 
UNGER 

Morsmålsundervisning er av
gjørende ikke bare for den språk
lige utviklinga og mulighetene til 
å klare seg i skolesystemet, men 
også for å kunne bevare identite
ten sin. Derfor reagerer vi kraftig 
på at politikerne i Tromsø kom
mune i mai vedtok å kutte ned 
morsmålsundervisninga for inn
vandrerunger i barnehagene til 
nesten ingen ting. I barnehagene 
på Stakkevollan og Skjelnan blir 
stillingene som morsmålslærere 
lagt ned nå, på tross av at kommu
nen sjøl sier de er klar over beho
vene der, sier de tre RV-erne. 

- DNAs Rune Gerhardsen har 
møtt motbør her nord for sine så
kalte «snillisme»-utspill. Det rå 
kjøret hans mot innvandrere og 
andre svake grupper i samfunnet 
blei blant annet imøtegått av 
DNA-avisa Nordlys . Men likevel 
er det taust når vedtak i Rune Ger
hardsens ånd blir kjørt gjennom 
lokalt. Har politikerne her ingen
ting lært av forsøkene på å ta fra 
det samiske folket språket sitt? Er 
det politikken med tvangs-fornor
sking som igjen skal settes ut i 
praksis'? 

«FESTNING EUROPA» 
- Vi vil bruke Fylkestinget og 
Kommunestyrer til å ta opp inn
vandrernes saker. Det er mye som 
kan gjøres her i Troms, f.eks når 
det gjelder å legge forholdene til 
rette når det gjelder skolegang, ar
beid, helsetiltak og boliger for 
innvandrere. Støtten til kulturak
tiviteter må bygges videre ut. I 
Tromsø går vi inn for at det gis 
rom for et flernasjonalt senter, 
gjerne knytta til et nytt bibliotek, 
f.eks i det gamle Salgslagbygget. 

- Det er 80 000 innvandrere 

RV har som mål å bli partiet 
for innvandrerne i Troms. Siva
rajah og Vahid Farsi vil inn i 
Fylkesting og bystyre for å tale 
innvandrernes sak. Aud Karin 
Bjørn har også sitt å si - både 
om internasjonal solidaritet og 

om rasisme. 

med stemmerett i Norge. I Troms 
er det 1258 med stemmerett. Bare 
279 av disse kommer fra land i den 
3. verden. 

Men dette er sjølsagt viktige 
spørsmål for hele befolkninga. Vi 
må gjøre et verdivalg: skal vi ta 
konsekvensene av at Norge er en 
del av verden - eller skal vi mure 
oss inne sammen med de rike lan
da i Vest-Europa i ei EF-festning 
mot resten av menneskeheta? Den 
groteske måten den italienske sta
ten behandla de albanske flykt
ningene i havnebyen Bari viste 
hva den nye innvandringspolitik
ken EF-landa vedtok i sommer går 
ut på. Et slikt Europa-fellesskap 
vil vi ikke ha. Det er internasjonal 
solidaritet vi trenger. 

Et verdig liv for eldre 
- Det er et samfunnsansvar å gi folk et 

verdig liv i alderdommen. Og et verdig liv , 
det vil si at folk får bo heime lengst mulig, 
får ha sosial kontakt med andre, kunne opp
rettholde den hygieniske standard de er vant 
med, og føle seg seg trygge på at de får den 
hjelp de behøver, sier Siri Andersen, syke
pleier i hjemmetjenesten i Tromsø og RVs 
4.kandidat. 

- Sjøl om det er satsa noe mer på åpen 
omsorg i Tromsø, har søknadstallene til sy
kehjemmene økt. Også folk som bor hjem
me har behov for kortere sykehjemsopphold 
innimellom - da klarer de ofte å bo lenger 
heime også. 

- Men nå ser vi at de pasientene som skal 
ut fra RST blokkerer plassene for søkere fra 
hjemmetjenesten sine avlastningsplasser. 

-Det trengs et nytt sykehjem i Tromsø. 
Og ei oppjustering med minst 25 nye stillin
ger i hjemmetjenesten i kommunen. 

- De andre partiene er svært opptatt av 
«økonomistyring» i kommunen. Men vi har 
for lite penger å styre! Politikerne må innse 
at dette er en sektor der behovet for folk og 
penger er stort . 

Skal eldre hjelpetrengende bo hjemme så 
koster det penger. Så får heller kommunepo
litikerne slåss for økte bevilgninger. 

RØD VALGALLIANSE 
har valgkampkontor i Storgata 129, Tromsø 

Tlf. (083) 84 522, tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. 

Aktivistmøter hver torsdag ettermiddag. Ta kontakt! 

Ansvarlig for innholdet i 
avisa er Rød Valgallianse 

i Tromsø ved Eli Berg. 

■ 

Rød Valgallianses liste 
ved kommunevalget i Tromsø 1991 
1.- 2. Charlotte Reedtz Kristiansen, barnehageassistent 
3.- 4. Eli Berg, bioingeniør 
5.- 6. Jon-Arne Jørstad, miljøarbeider 
7.- 8. Siri Andersen, sykepleier 
9.- 10. Vahid Reza Farsi, student 

11.- 12. Rune Ytreberg, student 
13.- 14. Torill Konst, førskolelærer 
15.- 16. Jens lnvald Olsen, bygningsarbeider 
17. Eivind Pedersen, sosialarbeider 
18. Anniken Dulin , lærer 
19. Per Ivar Kaaresen, lege 
20. Vibeke Lundby, rektor 
21"'. Bengt Appelbom, feier 
22. Elisabet Sausjord, sykepleier 
23. Halvor Langseth, bygningsarbeider 
24. Anita Engen, bankfunksjonær . 
25. Per Kristian Roghell, sykepleierlærer 
26. Maja Bohne Johnsen, student 
27. Carl Erik Schulz, professorstipendiat 
28. Bjørg Utnes, inspektør 
29. Ivar Stokkeland, bibliotekar 
30. Hege Gjerdrum, sykepleierstudent 
31. Jens Harald Eilertsen, informasjonssekretær 
32. Janne Johansen, student 
33. Jon Gaska, sosionom 
34. Torhild Strømsnes, sykepleier 
35. Helge Matland, journalist 
36. Anne Hofgaard, sosionom 
37. Simen Andersen, bygningsarbeider 
38. Lisbeth Hagerup, sykepleier 1 

39. Arnt Otto Arntsen, ass. fiskerisjef · 
40. Irene Lund, bioingeniør 
41. Eirik Mathisen, sykepleier 
42. Rønnaug Finnset, sykepleier 
43. Kanapathipillai Sivarajah, fiskerirettleder 
44. Siri Moe, fysioterapeut 
45. Inge Johansen, konsulent 
46. Ragna Schvenke, lærer 
47. Stein Eliassen, smed 
48. Gro Gjervan, arbeidsledig 
49. Robert Johnsen, miljøarbeider 
50. Anne Margrethe Støback, sykepleier 
51. Erling Briskemyr, lærer 
52. Aud Karin Bjørn, kontorfullmektig 
53. Bjørn Schvenke, maler 
54. Sissel Henriksen, sykepleier 
55. Harald Rikardsen, lærer 
56. Hans Jostein Medbøe, student 
57. Bente Bjørdal , student 
58. Ragnar Olsen, kulturarbeider 
59. Elin Kaarby, førskolelærer 
60. Gudmund Anders Dalsbø, tekniker 
61 . Paal Nilsen, student 
62. Jorun Jernsletten, student 
63. Jann Stensland, revisor 
64. Børge Kvaal, snekker 
65. Sylvin Thomassen, sykepleier 
66. Jon Børge Hansen, avdelingsleder 
67. Stein-Erik Trondsen, skoleelev 
68. Torill Nustad, meieriarbeider 
69. Einar (Bosse) Bohne, ingeniør 
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