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Fra 11. juni vil Troms Kraft øke den fly-
tende strømprisen med 4,1 øre/kWh. Den
nye prisen er dermed 44 øre/KWh. 

Innkjøpsprisen på strøm fra den nordiske
Nordpool har steget mye de siste ukene, og
dette rammer spesielt Nord-Norge. 

– I vår landsdel var gjennomsnittlig spot-
pris 42,1 øre/kWh i uke 21, noe som er en

økning på over 10 øre fra uken før, sier
Hanne Karde Kristiansen, administrerende
direktør i Troms Kraft i en pressemelding. 

Strømutgiftene for juni måned vil ifølge
Troms Kraft øke med 40 kroner for en hus-
holdning med forbruk på 20.000 KWh. Og
forskjellene mellom nord og sør fortsetter.
Hittil i mai har spotprisen vært over 20

øre/KWh høyere i Tromsø enn i Oslo. 
– Utsiktene fremover er at dette bildet

ikke vil endre seg på kort sikt, og dessverre
må vi fortsatt belage oss på en noe høyere
strømpris i nord enn i sør, sier Kristiansen i
pressemeldingen. 

– Mange russere som kommer
til Tromsø og Norge får et kul-
tursjokk. Norge er et så lite
land, mens vi kommer fra en
stormakt og er stolte av det.
Herregud, Norge er halvparten
av St. Petersburg.

Vet for lite
Slik uttrykte Olga Komarova,

førstelektor ved Universitetet i
Tromsø, seg under debatten på
lillescenen i går kveld.

Møtet hadde den akademiske
og ambisiøse tittel «Tospråk-
lighet og krysskulturell kompe-
tanse som ressurs i utenrikspo-
litikken», med undertittel
«Hvordan kan Norge bruke ek-
sisterende kompetanse i lan-

dets samhandling med Russ-
land».
Deltakerne i panelet var skjønt

enige om at nabolandene vet
veldig lite om hverandre og
hva som faktisk foregår av
samhandling mellom Norge og
Russland i dag.

Utviklingen på flere plan har
ifølge politisk rådgiver i Trom-
sø kommune, Jan Erik Johnsen,
vært rivende. 

– Samarbeidet mellom de to
landene har gått opp og ned.
Akkurat nå er det en enorm
interesse på grunn av olje og
gass. Vi må møtes på alle nivå-

er, med ydmykhet og respekt
for hverandres kultur og kul-
turforskjeller, sa Johnsen. 

Krystallkulen
I tillegg til Jan Erik Johnsen og
Olga Kamarova, besto panelet
av seniorrådgiver Olga Gold-
fain i Bedriftskompetanse AS
og seniorrådgiver Eiler Fleis-
cher fra Utenriksdepartemen-
tet. Alle ble bedt om å se fem år
fram i tid av ordstyrer Morgan
Lillegård, informasjonssjef i
Tromsø kommune.

De poengterte behovet for å
øke kunnskapene og kompe-

tansen, samt å bli flinkere til å
bruke de ressursene som alt er
her.

– Om fem år vil behovet for
kunnskaper om russisk sam-
funn, kultur og næringsliv være
så stort at det ikke vil kunne
dekkes, fastslo Fleischer. 

Ifølge Svetlana Olsen i
Norsk-Russisk forening bor det
i dag rundt 1.000 russere i
Tromsø. Mange er høyt utdan-
net og i arbeid. I foreningen er
det drøye 80 medlemmer,
derav 35 barn som alle er to-
språklige og har egen mors-
målslærer.  

NORSK-RUSSISK DISKUSJON: Her er panelet som diskuterte relasjonene mellom Norge og Russland i går kveld: Jan Erik Johnsen (til venstre), Olga 
Goldfain, Olga Komarova og Eiler Fleischer.

Troms Kraft setter opp strømprisen i neste måned

Vil lære mer
om hverandre

Bente Simonsen og Jon Terje Eiterå (foto)

I går kveld møttes høyt utdannede 
mennesker fra Norge og Russland for 
å finne bedre måter å samhandle på.

Samarbeidet mellom de to landene
har gått opp og ned. 

Jan Erik Johnsen, politisk rådgiver


