Skyt først - spør siden. Det gamle
uttrykket fra det ville vesten passer
ikke i et demokratisk samfunn.
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Viktig konferanse. Margoth Hovda-Lien opplyser 70 personer så langt har meldt seg på kompetansekonferansen på Finnsnes.

Brennpunkt komp
FINNSNES: Hvilke kompetanseutfordringer
har distriktene, og hvordan skal disse løses?
Det er spørsmål som adresseres i en konferanse på Finnsnes 15. januar.
DESENTRALISERT
UTDANNING
Konferansen, som finner sted i
Kunnskapsparken på Finnsnes, er
ment å markere avslutninga på
Studiesenterets toårige prosjekt
«Regionbasert næringsretta høyere
utdanning i Midt-Troms». Margoth Hovda-Lien, som har ledet
prosjektet, vil innledningsvis starte
med å fortelle litt om prosjektet og
hva det har munnet ut i.
– Videre ønsker vi en litt mer

generell debatt om hvilke kompetansebehov som er her, hvem som
skal være premissleverandør for
disse og hvordan det skal samarbeides rundt dette, sier HovdaLien.
Allerede er det 70 påmeldte til
konferansen. Hovda-lien ønsker
imidlertid gjerne at flere melder
seg på til det gratis arrangementet.

Fem innledere
Innlederne til konferansen er bredt
sammensatt. Fra Norsk Industri

kommer administrerende direktør Stein Lier-Hansen, som skal
snakke om kompetanseutfordringer i det regionale næringsliv.
– Lier-Hansen har vært involvert og betydd mye for Finnfjord
AS, sier Hovda-Lien.
Rektor Anne Husebekk ved
UIT Arktiske universitet tar opp
problemstillinger hvordan universitetet best kan møte kompetanseutfordringene i distriktene.
Ådne Danielsen fra Ressurssenter for undervisning, læring og
teknologi tar opp forskningsperspektivet under konferansen.
Nærmere bestemt hvordan hva
som ifølge forskning gir best
desentralisert utdanning.

Stortingsrepresentant Kent
Gudmundsen innleder om kompetansesatsinga i Nord-Norge,
mens Fredd Wilsgård fra Wilsgård Fiskeoppdrett kommer også
for å adressere hva som trengs
innen utdanning og rekruttering
innen sjømatnæringa.
Etter de fem innlederne legges
det opp til en bred debatt. Halvannen time er satt av til debatten.

Modell tas med videre
Gjennom prosjektet «Regionbasert næringsretta høyere utdanning i Midt-Troms» er det arbeidet bredt med å lokalisere kompetansebehovet til næringslivet i
regionen. Ut ifra dette er det
etter «bestilling» fra næringsli-

vet sjøl gjennomført kurs innen
blant annet praktisk ledelse og
logistikk.
Selv om prosjektperioden nå
er over, skal ei ressursgruppe
jobbe videre med å melde inn
behov til Studiesenteret. Modellene for samarbeid og utdanning
tas også med videre.
– Studiesenteret skal ha årlige
møter med ressursgruppa. I tillegg har kommunene sagt ja til at
Studiesenteret får være med og
diskutere i næringsforumet, forteller Hovda-Lien.
MARIA HOLM SIMONSEN
maria.holm.simonsen@folkebladet.no
951 31 404
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Prosjektiler. Fresinga av veien peppra boligfeltet med flere slike store isklumper.
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– Livsfarlig brøyting
FINNSNES: Jan Stenvold tør ikke tenke seg utfallet,
dersom noen hadde blitt truffet av isklumpene som
ble kasta ut under brøyting og fresing i Mellomlia.
BRØYTING
Stenvold, som bor i Mellomlia
boligfelt på Finnsnes, fikk skjelven da han så resultatet av brøyterunden i boligfeltet.
– Det har blitt spruta store
isklumper overalt. Klumpene har
blitt kasta så mye som 10-11
meter ut fra veien. Resultatet
kunne blitt riktig ille dersom noen
barn, ellers voksne for den saks
skyld, hadde blitt truffet av
isklumpene, rister han oppgitt på
hodet.

– Burde ta hensyn.
At man har unngått materielle
skader, mener han er bare flaks.
– Du ser restene etter brøytinga
ligge slengt overalt langs veien.
Utenfor garasjen ved huset mitt,
der bilen av og til står, var det
pepra med store isklumper. Man

kunne fort endt opp med ødelagt
bil, forteller han, og peker på parkeringsplassen, som er dekka
etter fresinga.
Stenvold mener kommunen,
som er ansvarlig for brøytinga,
burde vise hensyn når de er i et
boligfelt.
Beklagelig. Teknisk sjef i Lenvik
– De må være mye mer forsik- kommune, Jan Erik Hansen, vil ta
tig. Fra snøen faller til det skjer saken videre. FOTO: ARNE TEIGEN
noe, tar det tre-fire dager. Snøen
har da blitt til is, og de må komme får presentert saken. Selvfølgelig
med skrapa. For å få isen etter er det en fare for at en ulykke kan
skrapa, freses den bort. Så ille skje, dersom isklumpene blir kassom det har vært denne gangen, ta fra fresen. Man må være varkan jeg riktignok ikke minnes, som når man brøyter, det er helt
sier Stenvold.
naturlig. Problemstillinga vil bli
tatt opp med vårt personell, utta– Beklagelig
ler teknisk sjef i Lenvik kommuTeknisk sjef i Lenvik kommune, ne, Jan-Erik Hansen.
Jan-Erik Hansen, er ikke kjent
FREDRIK KAMPEVOLL
med saken, men synes den høres
fredrik.kampevoll@folkebladet.no
beklagelig ut.
41 767 111
– Det høres ikke bra ut slik jeg
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petanse

Responderer godt på behandling
FINNSNES: Den to år gamle jenta fra Lenvik som ble
lagt inn på UNN 3. januar 2014 med mistanke om
smittsom hjernehinnebetennelse responderer godt på
behandling.
SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE
Svar på om det er smittsom hjernehinnebetennelse eller ikke
kommer i løpet av dagen i dag.
– Sykdomsbildet er forenlig
med smittsom hjernehinnebetennelse og velger derfor å
behandle den som det og pasienten responderer på behandlingen, forteller kommuneoverlege i
Lenvik, Aslak Hovda-Lien.

Liten smittefare

Kommer. Fredd Wilsgård kommer til Kunnskapsparken for å
prate om kompetansebehovet
innenfor sjømatnæringa.
FOTO: OLE RAGNAR ANDERSEN

Rektor. Universitetsrektor Anne
Husebekk kommer for å prate om
hvordan universitetet kan møte
distriktenes kompetanseutfordringer. FOTO: RONALD JOHANSEN

Faren for at flere skal være smittet anses imidlertid som liten.
– Denne sykdomstilstanden
kommer som regel som enkelttilfeller. Vi har god oversikt og
har tilbudt behandling til den
nærmeste familien, opplyser
Hovda-Lien.
Barnet det gjelder har ikke

vært i barnehage den perioden
hun kan ha vært smittsom, slik
at Hovda-Lien vurderer liten
fare for at hun kan ha smittet
andre barn i barnehagen.

Årvåkenhet
Vanlig inkubasjonstid fra smitte
til sykdom er tre til fire dager.
Dersom det kommer nye tilfeller Får svar i dag. Aslak Hovda-Lien
vil disse erfaringsmessig kom- får svar i dag om det er smittsom
me i løpet av de nærmeste hjernehinnebetennelse.
dagene. Kommuneoverlege og
FOTO: TROND SANDNES
sykehus ber derfor om ekstra
årvåkenhet de neste dagene ved
febersykdom; influensalignende eller tegn på sterkt nedsatt allsykdom eller feber, oppkast og menntilstand, er det fornuftig å
hodepine med betydelig nedsatt kontakte lege for en vurdering,
allmenntilstand.
understreker Aslak Hovda-Lien.
– Nakkestivhet og utslett som
RUNE OTTARSEN
ikke lar seg avbleke kommer
redaksjonen@folkebladet.no
ofte sent i et sykdomsforløp.
77 85 20 20
Ved febersykdom med følelse av

