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EVENES:

Notorisk fyllekjører tatt igjen
ganger for å ha kjørt bil med
alkohol i blodet, sier Tom Johannessen, operasjonsleder
ved Midtre Hålogaland politidistrikt.
– Har 60-åringen brukt samme bil?
– Ja, han er stoppet i den
samme bilen samtlige tre
ganger, sier Johannessen.

– Vil dere nå beslaglegge bilen til mannen?
– Det er fare for at bilen kan
bli beslaglagt i nær framtid,
sier Johannessen til ht.no.

SVEIN INGE GRØTTEM

Forslaget innebærer en kombinasjon av mer faste kriterier og
utøvelse av skjønn.

Brede DnB-smil
Aldri har DnB i Harstad levert bedre resultater enn i 2005.
KJELL MAGNE ANGELSEN

DnB NOR i Harstad fikk en utlånsøkning på 17,7 prosent i
personmarkedet, og 10 prosent
i bedriftsmarkedet. Et gjennomsnitt på 13 prosent. Til sammen
lånte de ut 2,1 milliarder fra
Harstad. Resultatet er det beste
noensinne her i byen. Samtidig
har de nesten ikke tap.

ØKER: Eli Hellem Mortensen, Håvard Tømmerås og Tore Kulseng (t.h) kan smile bredt. DnB NOR i Harstad øker
bemanningen og leverer topp resultater til konsernet.
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rer personmarked-sjef Eli Hellem Mortensen.

Effektive
– Resultatet skal komme våre
kunder til gode. Vi satser særlig
mot de unge. For eksempel ved
at vi nå fjerner gebyret for kjøp
under 300 kroner, sier Mortensen. Økningen i antall ansette
skjer først og fremst i produk-

sjonsavdelingen. Disse er ansatte som jobber med kvalitetssikring for konsernet som helhet.
– For å lykkes må vi være så
effektive at konsernet ser seg
tjent med at vi jobber ut fra Harstad. De seks stillingene vi øker
med viser at vi har lykkes så
langt, mener leder for avdelingen, Håvard Tømmerås.
kma@ht.no – 48134973

fakta

Stor bedrift
Tiltroen til banken i Harstad er
stor sentralt i konsernet. Bemanningen øker jevnt og trutt.
Om kort tid sysselsetter de 39
årsverk. Det gjør enheten til en
stor bedrift i nordnorsk sammenheng.
– Næringslivet og folk flest i
Harstad har god økonomi. Jeg
ser med egne øyne regnskapstallene til våre bedriftskunder,
og røde tall er blitt et sjeldent
syn, opplyser sjef for bedriftsmarkedet, Tore Kulseng.
– I tillegg til den stadig
økende velstanden blant folk er
vi blitt mye flinkere til å sile våre
lånesøkere. De som ikke vil
klare belastningen får avslag.
Dermed sparer vi både dem og
banken for unødige tap, forkla-

DnB NOR i 2005:
• Lånte ut 25,9 milliarder i
Troms og Finnmark.
• Fikk et konsernoverskudd
på 10,1 milliarder
• Hadde egenkapitalavkastning på 18,8%
• Samlet utlån i Harstad økte
med 13%

KJELL MAGNE ANGELSEN

Sivilingeniør-studenten skal til
sommeren på et tre måneders
opphold, som gir norske studenter praktisk og internasjonal
erfaring med entreprenørskap.
Sørensen er blant de som skal til
San Francisco, ved Stillehav-

skysten. Det gis lignende tilbud
i Boston, Singapore, Johannesburg og London. Studentene
skal jobbe i jobbe i nystartede
bedrifter på dagtid, og undervises på kveldstid. Skolen er kommet i stand ved hjelp av et samarbeid mellom flere av landets
universiteter og høgskoler. 25årige Sørensen går siste året av
det prestisjetunge ingeniørstudiet på NTNU i Trondheim.
Han er oppvokst i Harstad og
fullførte videregående på Heggen. De 25 norske deltakerne på
gründerskolen er plukket ut på

bakgrunn av karakterer, motivasjon, og engasjement utenom
studiene. I en e-mail opplyser
Sørensen at han primært ønsker
å kunne flytte tilbake til Vågsfjordens perle når studiene er
ferdig. Med sin tekniske bakgrunn kombinert med kunnskaper i entreprenørskap, håper
han å delta aktivt i utviklingen
av nye, konkurransedyktige bedrifter. Samt videreutvikle eksisterende foretak.

kma@ht.no – 48134973

Fordelingen
Tidligere retningslinjer var kun
basert på skjønn. Nytt forslag
medfører en blanding av faste
kriterier. Dette ligger i forslaget:
• 20 prosent av årets bevilgning
fordeles som et grunnbeløp til
alle organisasjoner som fyller
søknadskravene.
• 40 prosent av det resterende
fordeles etter antall medlemmer under 18 år.
• 20 prosent av det resterende
fordeles etter antall medlemmer over 18 år.
• Det som gjenstår fordeles etter
skjønn.
Spesielle hensyn
Som utgangspunkt for utøvelse
av skjønn vurderes blant annet
den kulturelle verdi organisasjonens aktivitet tilfører lokalsamfunnet, ut over nytte for lagets egne medlemmer. Etablering av eventuelle nye tilbud
skal vurderes høyt. Det skal også
tas hensyn til organisasjoner
med særlig kostnadskrevende
aktivitet. Tildeling som blir på
under 1.000 kroner utbetales
ikke. Beløpet tilfaller potten, og
omfordeles etter skjønn.
– Forslaget er drøftet med lag
og foreninger, og dersom det
vedtas skal det også evalueres
sammen med vårt kulturliv, sier
rådmann Steinar Sørensen. Saken kommer opp i kommunestyret den 27. februar.

ETS:

Ny samisk ungdomsforening
Den 22. februar så en ny
samisk ungdomsforening dagens lys i ETSkommunene.

På gründerskole i USA
Som en av bare 25 norske studenter skal Harstad-gutten Svein-Magnus Sørensen lære gründerkunsten i statene.

Kommunestyret i
Evenes skal den 27. februar vurdere nytt forslag retningslinjer for tildeling av kommunens
kulturmidler.

SVEIN INGE GRØTTEM

Møtet ble avholdt på Várdobáiki
onsdag ettermiddag.
De frammøtte ungdommene
gjennomførte blant annet valg
av det nye interimsstyre. Etter at
valget var gjennomført ble styresammensetningen slik:
• Leder: Anders Th. Andersen
• Nestleder: Roger Nicholaisen
• Sekretær: Preben Jensen
• Kasserer: Ørjan Åsheim
• Styremedlem: Even Erikjord

MULIGHET: Svein-Magnus Sørensen fra Harstad har fått en spennende mulighet til å lære entreprenørskapets kunst i den omstillingssterke amerikanske bedriftsjungelen.
Foto: Privat

Foreningen vil jobbe svært
aktivt for å styrke og ivareta samisk kultur og språk. Leder Anders Th. Andersen for foreningen sier at alle ungdommer i alle
aldersgrupper og med samiske
interesser er hjertelig velkommen til å melde seg inn. Foreningen står uavhengig politisk
og vil ikke ta del i noen politiske
spørsmål.
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TORE SKADAL

For 12 dager siden ble mannen
stoppet i påvirket tilstand. Da
ble han fratatt førerkortet. Den
påfølgende helgen var karen
igjen på farten med promille i
blodet.
– Og i dag ble han stoppet
ved Kalstad i Lødingen kommune klokken 13.30. Mannen i
60-årene er tidligere tatt to

Vurderer nye
kulturregler

CMYK

En mann i 60-årene fra
Lødingen kommune
ble i formiddag tatt for
fyllekjøring. Dette er
tredje gang at vedkommende er tatt for dette
på under 14-dager.
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