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Et lokomotiv for 
utvikling i byen
Direktør ved Hamek, Peter Slump,  venter utålmo-
dig på at den største jubileumsgaven, landsdelens 
største tørrdokk skal tas i bruk i løpet av februar.
                                                                                                                    Nyheter side 16 og 17

Ida positiv
til ny trener
                              Sport side 21

Over 1000
deltok i 
streiketog
                                               Nyheter side 4

- Tenk
fremtids-
rettet
Unge voksne i Harstad invite-
rer i kveld til debatt om sen-
trumplan.
- Gode løsninger for kollektiv-
trafikken er viktig, sier Audun 
Nyre, foran kveldens debatt 
som følges på ht.no. 

                                               Nyheter side 7

Sametingspresident Aili 
Keskitalo (til høyre) og same-
tingsråd Ann Mari Thomassen 
ved Sametingets lokalkontor 
på Evenskjer.

                                          Nyheter side 25

Sametinget
er på plass

I fjor sommer var Rå videregående 
vedtatt nedlagt. Et nytt fylkesråd 
berget skolen. 

Nå utvikles nye tilbud på løpende 
bånd. Først ut er anleggsgartnerfa-
get. 
                                                                                                                           Nyheter side 2 og 3

 

For full fres 
mot alle odds

UTVIKLES: Et forsøk med mer veksling mellom skole og arbeidsliv skal få flere motivert til å søke den nyoppussede anleggsgartnerlinja 
på Rå. Foto: Ragna Berg
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nyheter

Tidligere var det 2 
+ 2 som gjaldt. Nå 
er 1 + 3 som gjel-
der. Fra høsten 
tilbyr Rå videregå-
ende en svært 
spennende vei 
fram til et yrke som 
anleggsgartner.

KVÆFJORD: For noen få 
måneder siden var Rå vide-
regående på Borkenes i ferd 
med å bli nedlagt. Men nytt 
fylkesråd ga skolen en ny 
sjanse. Nå kommer det både 
nye og endrede fagtilbud på 
skolen.

1 + 3 = 4
Ett av disse tilbudene er fag-
brev som anleggsgartner. Rå 
videregående er den eneste 
videregående skolen i Nord-
Norge som har denne utdan-
ningen. Tidligere kunne du 
gå førsteåret på naturbruk, 
for så å velge anleggsgartner 
neste år. Fra høsten innfører 
Rå et nytt utdanningsløp, kalt 

vekslingsmodellen. Det betyr 
at eleven starter på anleggs-
gartnerlinja og går ett år på 
skole. De neste tre årene veks-
ler eleven mellom å være ute 
i bedrift og inne på skolen. 
Derav 1 + 3. Etter fullført fire-
årig vekslingsløp vil elevene 
ende ut med samme formelle 
kompetanse som elever som 
går det ordinære fireårige 
yrkesfagløpet. 

Frafallet stort
Bakgrunnen for utprøving av 
et vekslingsløp innen yrkes-
faglig opplæring er frafallet i 
den videregående opplærin-
gen. Særlig har frafallet vært 
stort blant elever som begyn-
ner på yrkesfaglig opplæring.

- Utdanningssjefen i Troms 
har fulgt opp saken, og vi sit-
ter i disse dager og jobber fram 
et nytt utdanningsløp som 
begynner å ta form. Arbei-
det bygger videre på det gode 
samarbeidet som Rå vide-
regående skole allerede har 
etablert med lokale bedrifter i 
maskinentreprenørbransjen, 
anleggsgartnerbransjen og 

bransjeorganisasjonen MEF 
(Maskinetreprenørenes For-
bund). MEF har blant annet 
gått inn og garantert for ti lær-
lingeplasser.

Det sier avdelingsleder 
Harald Bjørn Gideonsen på 
Rå videregående. 

Svært positivt
Tirsdag denne uka var de 
mange involverte samlet til 
detaljdiskusjoner rundt det 

Mer ute, mindre på skole

allSiDig: Er du interessert i anleggsteknikk, maskiner, skog og trær eller plen og planter? Kan du tenke deg å arbeide med nyanlegg eller drift og vedlikehold av hager, parker og 
andre landskapsområder eller veier og plasser? Da er anleggsgartneryrket kanskje noe for deg. Foto: Ragna Berg

aNleggSgaRTNeRmeKKeRNe: Bak fra venstre: Frank Brende-
løkken (Opplæringskontoret for anlegg og bergverk), Roar Røkenes 
(rektor Rå vgs.), Jonny Lillegård (Opplæringskontoret for anlegg 
og bergverk), Thorsteinn Einarsson (opplæringssjef Troms fylke). 
Foran fra venstre: Harald Bjørn Gideonsen (avdelingsleder Rå vgs.), 
Ragna Berg (Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget) og Florian 
Aschwanden (landskapsentreprenør A. Markussen AS). Foto: Frank 
R. Roksøy

 • I ordinær yrkes-
fagopplæring går 
elevene først to år 
i skole og deretter 
to år som lærling i 
bedrift. 

 • Fra høsten av vil 
anleggsgartnerlinja 
på Rå tilby mulighe-
ten til å gjennom-
føre opplæringen 
organisert som et 
vekslingsløp. 

 • Her organise-
res opplæringen 
som periodevise 
vekslinger mellom 

Dette er vekslingsmoDellen
opplæring i skole og 
opplæring i bedrift fra 
Vg1 og helt fram til 
fag-/svennebrev. 

 • Etter ett år på skole 
tegner elevene i veks-
lingsløpet lærekontrakt 
med et opplæringskon-
tor og gjennomfører 
større deler av opplæ-
ringen ute i bedrift enn 
det som er vanlig. 

 • Fellesfagene og deler 
av programfagene 
gjennomføres i skole-
perioder som fordeles 
utover hele det fireårige 

løpet. Opplæringen i 
skoleperiodene yrkes- 
og praksisrettes også 
mest mulig. 

 • Etter fullført fireårig 
vekslingsløp vil elevene 
ende ut med samme 
formelle kompetanse 
som elever som går 
det ordinære fireårige 
yrkesfagløpet.

 • Bedrift og skole 
vil samarbeide tett 
om gjennomføring av 
opplæringen hele veien 
fram mot fag-/sven-
nebrev.
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Det er uakseptabelt at mennesker med psykiske lidelser 
og rusproblemer står månedsvis i behandlingskø.

Regjeringen vil nå prioritere de som sliter med rus-
problemer og psykiske lidelser når den store hel-
sereformen skal gjennomføres. Det er på høy tid. 
Regjeringen lover fritt behandlingsvalg, men i rea-
liteten ikke helt fritt. 
Pasienter innen rus og psykiatri får flere ulike 
behandlingssteder som de kan velge mellom, både 
offentlige og private tilbud - og staten betaler som 
før.

Et annet klokt grep er at det såkalte aktivitetstaket 
som satte begrensning på hvor mange pasienter de 
offentlige sykehusene kunne behandle, er fjernet. 
Det medfører at kapasiteten kan utnyttes på en helt 
annet måte enn nå, og forhåpentligvis økes. 
Er køen lang i det offentlige, kan man velge behand-

ling hos private - på statens regning da også. I første 
omgang er det spesielt de med rusproblemer og med psy-
kiske lidelser som får nyte godt av dette.

Men det er viktig å utvide perspektivet i denne tankegan-
gen: Mange går i dag sykmeldt mye lenger enn de behø-
ver, og både samfunnet og arbeidsplassene sparer store 
penger på at sykmeldte kommer 
raskere tilbake i jobb, slik også 
IA-ordningen har som mål. Og 
minst like viktig: Den enkelte 
pasient vil slippe lang ventetid 
for sine plager. Så gjenstår det å 
se om dette fungerer i praksis. 

Pasientene har krav på å få vite 
tidspunkt for oppmøte på syke-
hus, eller annet behandlingssted, ti dager etter at de har 
fått henvisning fra lege. I tillegg skal alle pasienter få vite 
når utredning eller behandling senest skal starte. Over-
holdes ikke fristen, plikter sykehuset å skaffe et alterna-
tivt tilbud. 

For regjeringen er målet å redusere ventetida, styrke 
pasientenes valgmuligheter og stimulerer de store, 
offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie (Høyre) sier at det ikke er et 
mål med denne reformen at flest mulig pasienter skal 
velge seg bort fra den offentlige helsetjenesten. 

Intensjonen er gode. Resultatene blir spennende å følge.

Køene må kuttes
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Mange 
går i dag 
syke-

meldt mye 
lenger enn de 
behøver.

Bussene vil ikke ligne tidligere ti-
ders dieselbomber som brøler seg 

gjennom gatene.
Meninger side 18 og 19
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Mer ute, mindre på skole

allSiDig: Er du interessert i anleggsteknikk, maskiner, skog og trær eller plen og planter? Kan du tenke deg å arbeide med nyanlegg eller drift og vedlikehold av hager, parker og 
andre landskapsområder eller veier og plasser? Da er anleggsgartneryrket kanskje noe for deg. Foto: Ragna Berg

nye skoletilbudet. Til ste-
de var også Florian Asch-
wanden, representant for 
landskapsentreprenør A. 
Markussen AS. A. Mar-
kussen AS er Nord-Norges 
ledende mesterbedrift innen 
anleggsgartnerfaget og har 
utviklet private og offentlige 
uteareal i Nord-Norge siden 
slutten av syttitallet. Bedrif-
ten har avdelinger i både 
Narvik, Tromsø og Harstad. 

- Dette er utelukkende 
positivt for oss. Etter ett år på 
skole kommer ungdommene 
ut i bedriften og ser hva det 
handler om. Deretter kan de 
gå tilbake til skolebenken i 
perioder for å lære mer. Da 
forstår de også hvorfor det 
er nødvendig med noe teori-
kunnskap, sier Aschwanden.

Også opplæringssjef Thor-
steinn Einarsson Troms er 
fornøyd.

- Vi driver enkelte steder 
etter vekslings-modellen, og 
det viser seg å være en god 
ordning. Det som nå skjer 
med anleggsgartnerlinja på 
Rå, er derfor både en spen-
nende og villet utvikling, 
sier han.

Det som nå gjenstår, er å få 
alle detaljer på plass.

- Deretter kan vi gå ut å 
markedsføre tilbudet. All 

erfaring viser at det er en 
utfordring å få ut informa-
sjon om det vi kan tilby. Men 
det skal vi klare, avslutter 
rektor Roar Røkenes. 

Frank r roksøy
95108429 - frr@ht.no

lYON: Kokke Ørjan Johannessen gikk helt til 
topps i  VM i Lyon i Frankrike i går.  Det norske 
teamet med Ørjan Johannessen i spissen, com-
mis (assistent) Jimmy Øien og coach Odd Ivar 
Solvold,  konkurrererte mot totalt 23 nasjoner.
I går kveld var det klart for fanfarer, premieut-

deling og feiring av Norges femte verdensmes-
ter i Bocuse d´Or. Norge vant foran USA og Sve-
rige. ndørja-kokken, Kari Innerå, fulgte kårin-
gen i går kveld i studio til TV2 Nyhetskanalen.

- En fantastisk prestasjon av Ørjan, sa hun. 
 

Kokkegull til Norge i VM

Avviser dårlig 
satsing på Evenes  
HaRSTaD: Avinordirektør 
ikke enig med Harstads ord-
fører.
Den siste tiden har Avinor blitt 
kraftig kritisert av ordfører 
Marianne Bremnes for ikke å 
ha en skikkelig plan for Har-
stad/Narvik lufthavn Evenes. 
Dette er noe Avinor ønsker 
å tilbakevise, forteller avde-
lingsdirektør Margrethe Snek-
kerbakken i et innlegg til Har-
stad Tidende.
Veksten for Harstad/Nar-
vik lufthavn Evenes har vært 
svært god. I 2014 økte den med 
6,4 % sammenlignet med året 
før.
- Det er blant de sterkeste 
økningene av landets 46 Avi-
nor-eide flyplasser. Selvsagt 
vil Avinor satse på en slik fly-
plass, noe vi altså mener at vi 
har gjort de siste årene, skriver 
Snekkerbakken i innlegget. 
Her følger resten av innlegget 
fra Snekkerbakken i uredigert 
form:
Avinor har brukt mellom 400 
og 500 millioner kroner på 
Evenes siden terminalen ble 
bygd i
1998. Flyplassen har sannsyn-
ligvis en av de beste maskin-
parkene i Nord-Norge. Det er 
ogsåanlagt en ny avisnings-
plattform i 2013. I sommer ble 
rullebanen reasfalter, i tillegg 
til at sikkerhetsområdene og 
lysene ble oppgradert. Det var 
en investering på rundt 150 
millioner kroner.  

Mann siktet for 
promillekjøring
lOFOTeN:  En mann i 30-åre-
ne er onsdag ettermiddag sik-
tet for promillekjøring, samt 
kjøring uten førerkort. Dette 
skjedde på Ramberg i Flakstad 
kommune.
- Blodprøve er sikret, melder 
Midtre Hålogaland politidis-
trikt.

Havnet på taket
BallaNgeN: Ingen ble 
skadd da en bil kjørte utfor 
veien og havnet på taket mel-
lom Fornes og Ballangen, mel-
der Midtre Hålogaland poli-
tidsitrikt.

legesentrene er i 
sin fulle rett til å ta 
fem kroner i gebyr 
når pasientene 
betaler med kort.
OSlO: Det har lovavdelingen 
i  justisdepartementet nylig 
bestemt. Avgjørelsen er stikk 
i strid med den beskjeden 
Helsedirektoratet sendte ut 2. 
september i fjor. Der presiserte 
direktoratet i sitt brev til landets 

fastleger at det ikke er tillatt å ta 
gebyr når pasienten drar kortet 
for å betale.  

2260 kroner måneden
Det førte blant annet til at 

Harstad kommune i utgangs-
punktet ikke ville  kreve et 
slikt gebyr ved det nye, kom-
munale legesenteret på Heg-
gen. Denne saken skal endelig 
avgjøres i kommunestyret 5. 
februar. De fleste legesentrene 
leier automatene hos selskapet 

Melin Medical. Selskapet er 
ledende når det gjelder beta-
lingsløsninger for helsetjenes-
ter i landet. Ved å kreve inn en 
femmer når pasientene betaler 
for legekonsultasjonen, slip-
per legesentrene å betale leie 
for automatene. Harstad kom-
mune har beregnet automat-
leien til 2260 kroner måneden.

Krangelen om gebyret førte 
til at saken ble oversendt jus-
tisdepartementet. Lovavde-
lingen i departementet mener 

gebyret faller inn under loven 
om finanstransaksjoner og er 
dermed lovlig. 

 må betale
Nå er saken avgjort, og 

pasientene må belage seg på 
å betale en femmer i gebyr 
når de oppsøker legekontoret. 
I Harstad har alle legesen-
trene, bortsett fra Heggen og 
kontoret på Bjarkøy, innført 
betalingsautomater som både 
tar kontanter og kort. Firmaet 

som leier ut automatene sen-
der regning til de pasientene 
som ikke har kontanter eller 
kort tilgjengelig.

– Dette sparer verdifull 
tid for helsesekretærene og 
de fleste pasientene synes å 
være fornøyd med ordningen, 
påpeker rådmann og kommu-
neoverlege i sitt saksframlegg 
til kommunestyret.

turid ingebrigtsen
47609920 - tin@ht.no -

Gebyret som legesenterene tar er lovlig


