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All utgivelse skjer i henhold til iTromsøs 
publiseringsvilkår. 
Vi forbeholder oss retten til å arkivere 
og  utgi i elektronisk form alt som er 
publisert i iTromsø. Innsendt materiale 
og innsendt stoff honoreres bare når det 
er avtalt. 
Vi forbeholder oss retten til å korte ned. 

KRONIKK
Maks 6.000 tegn 
inkl. mellomrom. 
Legg gjerne ved 
portrettfoto.
DEBATTINNLEGG
Maks 3.000 tegn 
inkl. mellomrom.

SNAPCHAT-LEKKASJE

UNN jakter 
ikke varslere
Mediehuset iTromsø presente-
rer i sin avisutgave tirsdag 6. de-
sember et førstesideoppslag der 
det fremstilles at Universitetssy-
kehuset Nord-Norge vil ”jakte på 
varsler” etter at personsensitive 
opplysninger ved en feil ble lek-
ket i et Snapchat-bilde. Dette er 
FEIL, og vi er rystet over avisens 
håndtering av saken.

For det første finnes det ingen 
varsler i saken. Saken er at en 
ansatt korrekt har meldt avvik. 
Det setter vi pris på. 

I UNN bruker vi den mottatte 
avviksmeldingen til å analysere 
hva som har skjedd, og til å finne 
ut hvordan vi kan forhindre at 
denne type feil gjentas. Vi takker 
de involverte ansatte for å ha 
gjort oss oppmerksom på feilen, 
og har ingen hensikt om å for-
følge verken den som har meldt 
avvik eller den som ved en feilta-
kelse publiserte den aktuelle 
snapen.

Vår IKT-sikkerhetssjef har i 
samtale med iTromsøs journalist 
i dag besvart generelle spørsmål 
om hva som kan være konse-
kvensene av brudd på taushets-
plikten. Det er grove feil fra 
mediehuset å oversette dette til 
at vi i den konkrete saken har 
tenkt å forfølge den som har 
meldt avvik.

Det vil være på sin plass om 
iTromsø beklager overfor de av 
våre ansatte som nå rammes av 
avisens upresise journalistikk. 

TOR INGEBRIGTSEN
Direktør UNN

BOMPENGER

Bombastisk 
bomskudd
iTromsøs egen Stig Jakobsen ser-
verer fredag 2. november en kri-
tisk kommentar til det 
kommende bompengesystemet 
i Tromsø. Kommentaren baserer 
seg på en åpenbar misforståelse 
som jeg mistenker at han deler 
med mange andre tromsøværin-
ger. Den vil jeg nå benytte anled-
ningen til å oppklare. 

Til forskjell fra typiske ytringer 
om temaet er ikke Jakobsen kri-
tisk til innføring av bompenger, 
men kun til plasseringen av 
bomstasjonene. Han ønsker seg 

en god, gammeldags og omslut-
tende bomring slik som i andre 
byer, ikke et nettverk av bom-
mer på bydelsgrensene som det 
legges opp til her. Jakobsen viser 
til problemene i Harstad, der 
samme type finmasket bomnett-
verk er i ferd med å utradere 
forretningsdriften i sentrum. 
Harstadværingene har rett og 
slett ikke råd til å kjøre til sen-
trum og handle, hevder han. Nå 
er det i realiteten ikke bompen-
ger som tapper sentrum for bu-
tikkunder, det er kjøpesenteret 
utenfor. Utviklingen er den til-
svarende som i Tromsø, der det 
til politikernes tilsynelatende 
overraskelse viser seg at det ikke 
er plass til både et monstersen-
ter med gratis parkering og et 
levende sentrum.

I motsetning til Jakobsen har 
jeg inntrykk av at bompengesys-
temet i Tromsø virker gjennom-
tenkt med tanke på å fordele 
kjørekostnader på minst mulig 
urettferdig måte. Det er ikke ri-
melig at de som bor på eller 
pendler til «feil side» av Sandnes- 
og Tromsøysundet skal finansi-
ere hele bymiljøpakken. 
Trafikken på Tromsøya består 
ikke bare av biler fra periferien, 
men i overveiende grad av nær-
trafikk. 

De fleste kjøreturer i Tromsø 
er på under tre km, og disse er 
de enkleste å erstatte med reiser 
til fots eller på sykkel. Det gjør 
det fornuftig med kort avstand 
mellom bomstasjonene. Foreld-
re med barn i barnehager må 
ganske riktig belage seg på ekstra 

kostnader i forbindelse med le-
vering, men for svært mange lig-
ger barnehagen i gang- eller 
sykkelavstand. Det kan utnyttes 
av langt flere.

Også handleglade personer fra 
Finnsnes får Jakobsens sympati 
og medynk. Han har regnet ut at 
en tur til Jekta vil koste dem 
«hele» 150 kroner i bompasse-
ringer. Til sammenligning må 
min familie ut med en drøy hun-
drings hver vei hvis vi skal på 
Jekta og drar med buss fra 
Tromsdalen. Hvis man først rei-
ser i 5 timer for å shoppe, så blir 
uansett bompengene neppe den 

største utgiftsposten.
Jakobsen har regnet ut at han 

vil måtte ut med 30 tusen kroner 
i bompenger per år. Ikke nød-
vendigvis. Hvis han kjøper en el-
sykkel for samme beløp, vil den 
sannsynligvis spare han for så 
mange bompasseringer at den 
er tjent inn på kort tid. Ikke bare 
vil han få mere frisk luft enn i 
dag. Det vil også bidra til at lufta 
han puster inn blir bitte litt fris-
kere, siden hans lokale reiser vil 
generere mindre eksos og min-
dre svevestøv.

EINAR IRGENS
Tromsdalen

STATSBUDSJETTET

Vrakpanten 
økes
I statsbudsjettet for 2017 bevil-
ger Frp 330 millioner kroner 
for å øke vrakpanten. Vi øker 
vrakpanten for varebiler, laste-
biler, fritidsbåter, mopeder og 
motorsykler. Det er miljøpoli-
tikk i praksis for Frp.

Vi som politikere bør legge til 
rette for at folk velger en mer 
miljøvennlig bil ved nybilkjøp, 
ikke straffe de som må kjøpe 
bruktbil ved å pålegge dem 
enda flere avgifter. Samfunnet 
beveger seg stadig i en mer mil-
jøvennlig retning, og det vi som 
politikere bør gjøre er å gi gul-
røtter i form av avgiftslettelse 
på nye biler.

Frp mener det er bedre å 
bruke gulrot fremfor pisk for å 
få folk til å velge mer miljø-
vennlig. Vi ser at dagens bilpark 
sakte, men sikkert fases ut til 
noe mer miljøvennlig. Bilen er 
kommet for å bli, så la de med 
en eldre bil få litt tid på seg til å 
kjøpe noe mer miljøvennlig på 
sikt. 

Derfor har vi økt vrakpanten 
for de bilistene som velger å 
bytte ut sitt eldre forurensende 
kjøretøy til fordel med et mer 
miljøvennlig alternativ. Slik blir 
den nye løsningen:

Bytter du ut din gamle vare-
bil med et nullutslippskjøretøy, 
legger vi på 13 000 kroner yt-
terligere i vrakpanten. 

Vi øker vrakpanten med 
8250 kroner til lastebiler og bo-
bilen uten krav om nytt nullut-
slippskjøretøy, og det samme 
gjør vi med campingvogner. 

Mopeder og motorsykler får 
nå 1000 kroner i vrakpant. 
Dette har vært etterspurt, og 
det er første gang eiere av ut-
rangerte tohjulinger har fått en 
skikkelig ordning på å kvitte 
seg med de utrangerte donin-
gene.

Mange fritidsbåter ligger vra-
ket i fjæra eller på land i Norge. 
Gjennom årenes løp er det ho-
pet seg opp så mange at de er 
blitt et problem. Derfor har re-
gjeringen bestemt seg for å gi 15 
000 kroner i vrakpant på fri-
tidsbåter dersom de avhendes 
til et godkjent retursted.

Dette er hva Frp kaller kvali-
tetsgulrøtter i klimadebatten.

ØYVIND KORSBER
Stortingsrepresentant (Frp)
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