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REFERAT FRA MØTE I HÅLOGALANDSRÅDET 16. OKTOBER 

 

Møtet ble holdt i Nordic Hall/hotell Scandic i Harstad 16. oktober kl. 10:00-14:00. 
 

Sak 18/20 Samarbeidsavtale mellom UiT og Hålogalandsrådet 
 

Avtalen ble presentert av viserektor v/UiT, Bård Borch Mikalsen før den ble signert av 

leder for Hålogalandsrådet, Rune Edvardsen og Rektor v/UiT, Anne Husebekk. 
 

Vedtak: Hålogalandsrådet vedtar fremlagte samarbeidsavtale (vedlagt). 

 
Sak 19/20 Vekst og utvikling i Hålogalandsregionen 

 
Rektor ved UiT, Anne Husebekk, banksjef næring Sparebank 1 Nord-Norge, Mona Slåtto 

Olsen, banksjef Sparebank 68° Nord, Tore Karlsen, konsernsjef Nordkraft AS, Eirik 

Frantzen og daglig leder Arctic Race Of Norway AS og Arctic Sport AS, Knut Eirik Dybdal 
ble utfordret til å svare på spørsmålet: «Hvordan kan vi sammen skape vekst og utvikling 

i regionen, herunder forventninger om politisk drahjelp?». (Vedlagt er presentasjoner). 
 

Framlegg og påfølgende diskusjon trakk fram samarbeid/samhandling på tvers av 

kommuner og fylkeskommuner som en fellesnevner for å skape vekst og utvikling i 
regionen (Presentasjoner vedlagt).  

 

Vedtak: Hålogalandsrådet tar framlegg til orientering. 
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Sak 20/20 5. og 6. år medisinstudier til Hålogalandsregionen  

 
Prosjektleder/spesialrådgiver og legespesialist i samfunnsmedisin, Frode Risdal, holdt en 

orientering om behovet for, og muligheten ved å gjennomføre 5. og 6. år medisinstudier i 

regionen (Orientering vedlagt). 
 

Vedtak: Rådet tar framlegg til orientering.  

 
Ovennevnte orientering ble gitt direkte til rektor Anne Husebekk og er en oppfølging av 

vedtak fra sak 12/20, Medisinutdanningen ved UiT.  
«Kommunene i Hålogalandsregionen ønsker i samarbeid med UNN Harstad og UNN Narvik, 

å være vertskommune for de nye 5. og 6. års medisinstudentene som skal utdannes ved 

UIT. For å sikre kunnskap om, rekruttering til og utvikling av primærhelsetjenesten og 
lokalsykehusene, bør studentene i 5. og 6. året få sin utdannelse ved lokalsykehus og i 

kommunehelsetjenesten. Rådet ber ordfører i Harstad og Narvik om å opprette dialog om 
ovennevnte med UNN HF og UiT». 

 

Sak 21/20 Strategi Hålogalandsrådet  
 

Daglig leder gav en status om metode og fremdrift for utviklingen av rådets strategi. 
 

Vedtak: Rådet tar framlegg til orientering.  

 
Sak 22/20 Informasjon fra leder  

 

Status om helsefellesskap: Arbeidsgruppe fra OSO jobber med å utforme et forslag til 
organisering av Helsefellesskap. Forslaget skal fremmes på OSO- møte i desember. 

 
Samhandlingen med fylkeskommunene: Daglig leder orienterte om forskjellen i tilnærming 

til regionråd og interkommunale politiske råd i Nordland og Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Det er behov for å klargjøre ansvar og roller, herunder samordning 
mellom fylkeskommunene for best mulig utvikling i «Hålogalandsregionen». 

 
Vedtak: Rådet tar framlegg til orientering, og ber daglig leder om å fremme forslag om 

fellesmøte mellom fylkesrådene og Hålogalandsrådet tidligst mulig i 2021. 

 
Merk: Vedleggene er ikke med som vedlegg til dette referatet på grunn av størrelsen på 

dokumentene. Alle vedlegg er lagret under: 

https://www.halogalandsradet.no/events/raadsmote-okt/  
 

 
Med hilsen 

 

 
Rune Edvardsen Sturla Bangstad 

Leder Daglig leder 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.halogalandsradet.no/events/raadsmote-okt/

