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Flest brudd på frister i Finnmark
I tre av fire helseforetak i Helse
Nord har antall fristbrudd blitt betydelig redusert det siste halve
året, men i Helse Finnmark har situasjonen vært omtrent den
samme. Det er også klart flest
brudd på fristene i Helse Finnmark blant helseforetakene i

nord. Brudd på fristene i Helse
Finnmark har så langt i år vært på
14 prosent i januar, 12 i februar,
og 14 i mars. – Helse Finnmark
har de største utfordringene, og
jeg håper også de vil komme etter, sier fagdirektør i Helse Nord,
Jan Norum (bildet).

Fabrice Caline og Nuvsvåg utviklingslag foreslår at det åpnes for en filialskole i Nuvsvåg underlagt Høgtun skole i Øksfjord. Her et bilde fra i fjor.
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Vil ha filialskole
LOPPA

I fjor sommer ble
Nuvsvåg skole i Loppa lagt ned, men Fabrice Caline og Nuvsvåg utviklingslag har
ikke gitt opp kampen.
ODDGEIR ISAKSEN
oi@fd.no

Nuvsvåg utviklingslag vil at kommunestyret i Loppa skal ta opp forslaget om at Nuvsvåg blir en filialskole under rektoren ved Høgtun
skole i Øksfjord fra høsten 2013.
Forutsatt at ingen barnefamilier
flytter fra Nuvsvåg, vil det ved skolestart høsten 2013 bo seks barn i

Nuvsvåg: To i barnehagealder (3
og 5 år), én elev i barneskolealder
(10 år), og tre elever i ungdomsskolealder (13, 14 og 15 år).
– Vi foreslår en modell som gir
en god balanse mellom hensynet til
undervisning i nærmiljøet og hensynet til sosial omgang. For kalenderåret 2013 vil det koste 171.000
kroner å drive filialskole uten barnehage, og 319.000 kroner med
barnehage, sier Fabrice Caline i
Nuvsvåg utviklingslag.

Seks representanter
Ordfører Jan-Eirik Jensen i Loppa
vil ifølge Caline ikke ta opp saken,
men skal ha sagt at dersom seks av
kommunestyrerepresentantene sier
ja, vil han ta opp saken.
– Arbeiderpartiet og SV, til sammen fem representanter, har sagt at
de sier ja til å behandle saken, sier
Fabrice Caline.
Dermed ligger det an til at saken

blir behandlet, siden også Høyre er
for noe slikt.

Også for
– Vi foreslo i desember 2012 en endring av skolestrukturen. Vi ser for
oss én rektor for alle skoler, med
undervisningssted flere steder. Vi
ønsker ikke å åpne Nuvsvåg skole
igjen, men ser for oss at det er et
undervisningssted der, sier Ståle
Sæther som er gruppeleder i Høyre
i Loppa. Høyre har to representanter i kommunestyret.
Linda R. Martinsen som har
meldt seg ut av Høyre og nå er uavhengig, møter ifølge Fabrice Caline
ikke i dagens kommunestyremøte.
Vedkommende som er vara for
Linda R. Marthinsen, er ifølge Fabrice Caline fra Nuvsvåg. Dermed
er det god sjanse for at mange nok
står bak forslaget til Nuvsvåg utviklingslag.

Gruppeleder Ståle Sæther (til venstre) og varaordfører Torbjørn Johnsen,
begge Høyre.
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