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6.500 KR TIL
FORENINGER
BARDU: Formannskapet i
Bardu har bevilget 2.000 kroner til Jusshjelpa i NordNorge, 2.500 kroner til
Troms Røde Kors (sommeropphold for russiske barn),
1.000 kroner til Kirkens SOS
i Nord-Hålogaland (krisetelefon) og 1.000 kroner til Rusmisbrukernes interesseorganisasjon.
I tillegg er det avsatt 8.000
kroner til årets TV-aksjon
som er tildelt Kirkens bymisjon og Rådet for psykisk
helse.

10.000 KR
TIL MARTNAN
BARDU: I år skal Bardumartnan få et tilskudd på 10.000
kroner. Neste år blir tilskuddet maksimum 5.000 kroner.
Etter 2005 skal det ikke gis
tilskudd, har formannskapet
vedtatt.

MÅ KUTTE:
Rådmann Konrad
Sætra må sette
igang arbeidet
med en budsjettregulering, for å
få kuttet kostnadene i Ballangen
kommune.
(Foto:
Carl Næsje)

15.000 KR TIL
KJØTTPRODUKSJON
BARDU: Fra Utviklingsfondet har formannskapet i Bardu bevilget 15.000 kroner
som delfinansiering av prosjektet «Kjøttproduksjon».

20.000 KR
TIL SAMDRIFT
BARDU: På siste møte i Bardu formannskap ble det bevilget 20.000 kroner til samarbeidsprosjektet Bones
samdrift. To naboer i Salangsdalen samarbeider
blant annet om felles fjøs.

Sparekniven
må fram igjen
Sparekniven slipes
igjen i Ballangen. Det
må kuttes i årets
budsjett.
Det er ingen vei utenom. Det
viste tallene for kommuneøko-

nomien ved utgangen av mai,
som ble presentert for politikerne i går.
– Vi går mot en tøff prosess, og
vi kommer til å lete på budsjettene til alle etater etter måter å
kutte utgifter på, sier rådmann
Konrad Sætra.
Det er overforbruk i enkelte
områder av kommunens virksomhet, blant annet for kultur
og undervisning. Men det er
ikke dette som er hovedårsaken
til at budsjettet peker mot en
stygg minus, dersom det ikke
gjøres tiltak.
Det viser seg nemlig at nemlig
at det er de såkalte frie inntektene til kommunen som svikter.
Dette er overføringer fra sentralt hold i form av rammetilskudd, og skatteinntekter. Skatteinntektene
beregner
kommunene ut fra et grunnlag
som myndighetene gir, men nå
viser det seg at disse ikke holder
stikk.
Foreløpige anslag viser at
rammetilskudd og skatteinntekter vil gå ned med ca. en million kroner i forhold til hva som

ble budsjettert. Det betyr i korthet at Ballangen kommune i øyeblikket har større utgifter enn
inntekter.
– Hvis denne utviklingen akkumulerer seg kan det bli riktig
ille ved årets slutt, fastslo ordfører Per Kr. Arntzen, men la til at
at ikke trodde at det ville ende
så galt.
Men det er hevet over tvil at

nå står en runde med kostnadskutt for døra. Hvor det må skjæres vil bli klart når rådmannen
legger fram et forslag til budsjettregulering. Det vil skje tidlig i høst.
CARL NÆSJE
carlna@fremover.no
Tlf 76 95 00 65

Matematikk-konferanse på HiN
I disse dager arrangeres NordNorges første internasjonale
konferanse i matematikk, i Narvik.
Høgskolen i Narvik er svært
stolt over å bli bedt om å arrangere konferansen som har fått
navnet «Midnight Sun Narvik
Conference - Multiscale Problems and Asymptotic Analysis». Konferansen er i regi av det
store EU-prosjektet «Eurohomogenization». Å arrangere en
slik stor konferanse represente-

rer en solid anerkjennelse av
forskningsmiljøet ved HiN,
innen dette feltet, står det i
pressemeldingen sendt ut av
høgskolen.
Rundt 70 matematikk-eksperter ankom i går Narvik fra i alt
16 land. en stor andel av disse er
kvinner. HiN håper å kunne
bruke dette som en brekkstang
til å øke rekrutteringen til høyere utdanning innen realfag og
teknologiske fag blant kvinner.

