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INNKALLING TIL MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET (HLR), VIDEO 13. MAI
Velkommen til videomøte i Hålogalandsrådet onsdag 13. mai kl. 09:00-11:00.
Saksliste:
09:00-09:25 Sak 08/20: Kort status fra kommunene (2min).
09:25-10:00 Sak 09/20: Arbeidet med Langtidsplanen for forsvarssektoren
• Orientering om Forsvarsdokument Nord 2020 «Troverdig styrke – Troverdig forsvar»
v/Sturla Bangstad.
• Tilbakemelding etter høringen i Stortingets utenriks- og forsvarskomité v/deltakere.
Innstilling til vedtak
Rådet tar framlegg til orientering
10:00-10:45 Sak 10/20: Nasjonal transportplan 2022-2033
• Statusorientering v/Sigbjørn Astrup
• Politisk debatt (vedlagt er notat – grunnlag for politisk debatt)
Innstilling til vedtak

Interkommunalt politisk råd for:

Åtte kommuner sammen
Gir en sterkere stemme
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10:45-11:00 Sak 11/20: Representasjon fra HLR i diverse råd og utvalg.
a. Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og lokalsykehuskommunene (OSO)
Generelt
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et samarbeidsorgan for UNN og kommunene i
UNNs lokalsykehusområde. OSOs formål er å legge til rette for gode og sammenhengende
pasientprosesser ved å utvikle et velfungerende samarbeid mellom kommunene og UNN.
Representanter oppnevnes av regionrådene/interkommunale politiske råd.
Hålogalandsrådet har ennå ikke valgt representanter, men er representert gjennom
«gammel» representasjon i Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd ved henholdsvis
kommunalsjef Rita Johnsen, Harstad kommune og kommunalsjef Heidi E Laksaa, Narvik
kommune.
Nåværende representanter anbefaler at Hålogalandsrådet bør være representert i OSO
med 2 representanter fra hhv Harstad og Narvik, med bakgrunn i lokaliseringen og
samarbeidet med respektive lokale UNN-sykehus. Videre anbefales det at det oppnevnes
en vara til begge.
En ordning med 2 representanter, med vararepresentanter, vil sikre god kontakt med
lokalsykehusene, og vil samtidig sikre at utfordringer i landkommunene blir ivaretatt.
Innstilling til vedtak
Hålogalandsrådet vedtar følgende representasjon i OSO:
Medlem 1: Rita Johnsen, kommunalsjef helse i Harstad kommune. Varamedlem: Merete
Jankila, kommunalsjef helse i Tjeldsund kommune.
Medlem 2: Heidi E Laksaa, kommunalsjef helse i Narvik kommune. Varamedlem:
Seksjonsleder helse og omsorg i Gratangen kommune, Hege Olsen Rikardsen.
Representantene i OSO holder rådet orientert om viktige helsepolitiske spørsmål. Medlem
1 har hovedansvar for faglig dialog med Lødingen, Kvæfjord, Ibestad og Tjeldsund.
Medlem 2 har hovedansvar for faglig dialog med Lavangen, Gratangen og Evenes.
b. Statsskog
Statskog etablerte regionutvalg Troms for 8 år siden. Hensikten med utvalget er formulert
i en målsetting slik:
•
•
•
•
•

bidra til å legge rammer for samfunnsutvikling og verdiskaping med basis i
fellesskapets grunn og ressurser i regionene
sikre nødvendig involvering av rettighetshavere, brukere, interessenter og de politiske
nivåene i regionene
gi større nærhet til og bedre samhandling med ulike brukere og interessenter
skape riktig forventningsnivå og gi økt innsikt i og påvirkning på Statskogs
grunneiervirksomhet i regionene
øke Statskogs kunde- og brukervennlighet

Vedlagte kart viser arealstørrelser. Av dette fremkommer det at Narvik og Tjeldsund har
de største arealene.
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Begge kommuner ønsker å delta i styret med følgende politikere:
-

Varaordfører i Narvik, Per K Arntzen
Ordfører i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen

Innstilling til vedtak
HLR vedtar deltakelse i Statsskog sitt regionale råd med Varaordfører i Narvik, Per K
Arntzen, og Ordfører i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen.

Med hilsen
Rune Edvardsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
1 Grunnlag for politisk debatt

