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Wintervoll
erstatter
NHO-sjef
FINNSNES: Da NHO-sjef
Kristin Skogen Lund har
meldte forfall til Næringslivs-
dagen i Tromsø, booket arran-
gørene inn administrerende
direktør Geir Henning Winter-
voll i Finnfjord AS som en
erstatter.

«Finnfjord AS investerer
700 millioner kroner i Norges
største industrielle gjenvin-
ningsanlegg. Grunnsteinen
legges ned av statsminister
Jens Stoltenberg uken etter
Næringslivsdagen. Åpenbart
en spennende «teft»-historie
som vi håper flere vil høre mer
om», heter det i pressemel-
dingen.

Næringslivsdagen har så
langt 250 påmeldte.

Vil kjøre
«brannskuter»
FINNSNES: Brannbil egner
seg dårlig til branninspeksjo-
ner på uveisomme hytter. Der-
med må brannvesenet i Lenvik
til å søke om dispensasjon fra
forbudet mot motorferdsel i
utmark.

Med «brannskuter» som
hjelpemiddel planlegget
brannvesenet å videreføre sin
kampanje «Trygg hyttekos —
unngå brann på hytta».

Ifølge søknaden til Lenvik
kommune, som skal opp til
behandling i formannskapet
førstkommende onsdag, ble
kampanjen starta etter flere
hyttebranner i kommunen i
2008. Nå vil brannvesenet
sjekke brannsikkerheten i hyt-
ter, se på røykvarslere og sluk-
kemidler, samt drive informa-
sjonsarbeid overfor hytteeier-
ne. Ifølge søknaden har tidli-
gere inspeksjoner avslørt en
hel del avvik.

Innstillinga til formannska-
pet går ut på at søknaden inn-
vilges.

Seniorkoret
søker
kulturmidler
FINNSNES: Seniorkoret
søker om 5.000 kroner i kul-
turmidler fra Lenvik kommune
i 2011.

Koret har 40 medlemmer,
og pengene skal brukes til
sang- og musikkaktiviteter.

Administrerende direktør Geir
Henning Wintervoll i Finnfjord
AS. FOTO: STIAN JAKOBSEN

FINNSNES: Tre 
studenter skal ta 
doktorgrads-
utdanningen sin på
Finnsnes i løpet av de
neste tre årene.
■ Preben Olsen

I 2006 fikk Studiesenteret på Finns-
nes en pengegave på 2,2 millioner,
for å utdanne syv mastergradsstu-
denter. Nå videreføres prosjektet,
denne gangen deler Sparebank 1
Nord-Norge ut 5,7 millioner for å
utdanne tre doktorgradsstudenter.
Professor Jens-Ivar Nergård er klar

på at det er snakk om prestisjefylte
stillinger. Og at det blir et nåløye å
få tildelt en plass.

– Doktorgradsstipender er delvis
blokkerte, det finnes ikke nok stil-
linger til alle som ønsker det. Det er
mange som vil inn i disse miljøene.
Arbeidet innebærer en del reising og
det å tilknytte seg internasjonale mil-
jøer. Eksempelvis i Cambridge, der
jeg har mange av mine kontakter,
sier Nergård.

En stolt banksjef Siri Lund delte i
går ut sjekken på 5,7 millioner til
studiesenteret.

– Landsdelen har lavere kompet-
anseandel enn landet for øvrig.
Kunnskap og kompetanse forbedrer
den lokale innovasjonsevnen. Det er

derfor stort å kunne meddele at vi nå,
for første gang, får doktorgradssti-
pendiater ved Studiesenteret, sier
Lund.

Forskningsmiljø
Hensikten med satsingen er at det
skal etableres et forskningsmiljø på
Finnsnes. Nergård mener dette vil-
le ha vært svært vanskelig uten
pengegaven i fra banken.

– Når Forskningsrådet vurderer
søknader til prosjekter ser de på
etablerte forskningsmiljø. Vi skal
bygge et miljø på Finnsnes, det
eksisterer ikke noe forskningsmiljø
her fra før av. Så vi ville nok ikke
fått penger fra Forskningsrådet,
konstaterer professoren.

Det vil bli skrevet ut en utlysning
til de tre stillingene, alle med mas-
tergradsutdannelse står fritt til å
søke, uansett geografisk tilhørighet.
Men det er premiss og en forutset-
ning at forskerne studerer i fra og
bor i Midt-Troms.

– Vi har lenge hatt fokus på kom-
petanse. Det er ikke alt vi lykkes
med. Å bygge og etablere et forsk-
ningsmiljø vil bringe samfunnet
videre. Det er ikke alt som kan
måles i penger, men jeg tror Spare-
bank 1 Nord-Norge på lang sikt vil
få igjen mangedobbelt av det de gir
som følge av investeringen, sier
ordfører Martin Ness.

Etter fullendt doktorutdanning er
studentene kvalifisert til å drive sel-

5,7 millioner 
til forskningsm



■ Døgnbemannet telefon kun for tips:
77 85 20 20 (Sentralbord: 77 85 20 00)

Tips Folkebladet: ■ SMS/MMS: 
Send tftips <ditt tips> til 2242
(Du kan også legge ved MMS-bilde eller 
mobilvideo om du har — kr 3,- pr. mld.)

■ Epost: 
tips@folkebladet.no
(Du kan også legge ved bilde eller video 
om du har) Brukte tips honoreres med Flax-lodd

torsdag 10. mars 2011

FINNSNES: Mikkel
rev lever fortsatt farlig i
Lenvik. Prøveordninga
med skuddpremie ser ut
til å bli videreført.
■ Anne-May Johansen

Formannskapet i Lenvik skal
førstkommende onsdag avgjøre
om ordninga med skuddpremie
på både rødrev og villmink skal
videreføres. Rådmannen i Len-
vik innstiller på at den skal det
og at skuddpremien skal være på
250 kroner per dyr.

Bakgrunnen er å redusere
tapene av lam på beite.

Vellykka
Det var Senja sau og geit som i
2008 var sentral i å få innført
skuddpremie på rovdyrene
rødrev og villmink, som ikke
omfattes av noen absolutt fred-
ningsbestemmelse. Tilsvarende
ordninger er også innført i Sør-
reisa og Tranøy. Ordninga synes
ifølge fagkonsulent Svein Georg
Hove i Lenvik å ha vært vellyk-
ka og i samtaler med leder for
Senja sau og geit framgår det at
det fortsatt er mye rødrev i kom-
munene slik at ordninga med
skuddpremie bør videreføres
med jakttid mellom 15. juli og
15. april i minst to år til.

– Bør være med 
og betale

På de tre årene skuddpremieord-
ninga har vært iverksatt, har 164
rødrever og 27 villmink måttet
bøte med livet. Det er utbetalt til
sammen 45.050 kroner i skudd-

premie. I 2008 ble 58 rever felt.
Året etter 54 og i fjor var tallet
på felte rødrev 52.
– Rådmannen har grunn til å
anta at skuddpremieordningen
på rødrev har hatt god effekt og
denne ordningen bør således

videreføres for ytterligere to år,
heter det i saksframlegget.

Lenvik kommune mener
sauesankerlag, eventuelt lokal-
lag av sau og geit bør være villi-
ge til å betale en mindre andel av
den enkelte skuddpremie.

I 2013 skal det tas opp til ny
vurdering om skuddpremieord-
ninga skal videreføres.

anne.may.johansen@folkebladet.no
958 47 544

Skuddpremie på rev og mink

FINNSNES:
Skanska har
gjennomført revisjon
av underleverandøren
som er mistenkt for
sosial dumping.
■ Preben Olsen

Det forteller konserndirektør Pål
P. Syse i Skanska..

– Vi har foretatt en revisjon av
selskapet, og er vel på vei til å
finne frem den nødvendige
dokumentasjonen i forhold til
hva som kreves videre.

– Optimistiske
Underleverandøren som har job-
bet ved anleggsplassen til syke-
hjemmet på Finnsnes er mis-
tenkt for sosial dumping.

Syse har selv ikke fått lest
gjennom rapporten da Folkebla-
det ringer.

– Ut i fra det som er referert til
meg i går så er vi optimistiske i
forhold til at de skal få orden på
tingene sine, sier konserndirek-
tøren.

Usikker på anmeldelse
Syse forteller at Skanska ennå
ikke har tatt stilling til om det

kan være aktuelt å anmelde
underleverandøren.

– De avvikene som er funnet i
revisjonen er av en art som gjør

at det mulig å rette på dem. Slik
at de i fremtiden kan fungere
som en underleverandør hos oss
igjen, sier Syse som understre-

ker at han bare har fått rapporten
muntlig referert.

preben.olsen@folkebladet.no
452 71 473

– Mulig å rette avvikene

miljø

19.02.2011

Revisjon. Skanska er ikke sikker på om de skal anmelde underleverandøren som er mistenkt for sosial
dumping. Underleverandøren har arbeidet på anleggsplassen til det nye sykehjemmet på Finnsnes.

FOTO: STIAN JAKOBSEN

Lever farlig. Skuddpremieordninga på rødrev og villmink i Lenvik ligger an til å bli videreført. Prisen på
«Mikkels» hode er satt til 250 kroner. FOTO: MORTEN DOKKA

vstendig forskning og selv søke forsk-
ningsmidler. Slik kan forskermiljøet dri-
ves videre etterpå på Finnsnes.

Blir bok
De syv mastergradsstudentene som ble
utdannet via Studiesenteret på Finnsnes
har arbeidet med lokale perspektiver i
landsdelen. Arbeidet deres som blant
annet omhandler naturbaserte næringer
som fiskeri, kulturbaserte næringer og
utdanningsbaserte næringer, blir til høs-
ten presentert i bokform. Det er dette
arbeidet med et nasjonalt eller interna-
sjonalt perspektiv studentene skal arbei-
de videre med fra Midt-Troms.

preben.olsen@folkebladet.no
452 781 473

Pengestøtte. Sparebank 1 Nord-Norge
delte i går ut 5,7 millioner for å få doktor-
gradsstudenter til Finnsnes. Det er første

skritt for å få etablert et permanent 
forskningsmiljø på Finnsnes. F.v. rådmann i
Lenvik Margrethe Hagerupsen, daglig leder

i Studiesenteret Tom Erik Forså, ordfører i
Lenvik Martin Ness, banksjef Siri Lund,

professor Jens-Ivar Nergård og a
dministrerende direktør Stig Arne Engen i

Sparebank 1. FOTO: PREBEN OLSEN


