8

NYHETER

OPPL A N D A RBEI DERBL A D

• T I R SDAG 4. M A I 2010

Nammo m
RAUFOSS : Nammo

FJORÅRET: Assisterende rådmann Bjørn Fauchald (tv) og ordfører Stein Knutsen må se at underskuddet
i Vestre Toten ble større enn tidligere antatt.
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10,2 millioner
i underskudd
RAUFOSS: Årsregnskapet
for Vestre Toten viser et
underskudd på drifta på 10,2
millioner kroner i 2009.

Jan Frode Simensen

Årsregnskapet legges nå fram for
politikerne i kommunen, i første
omgang formannskapet som behandler regnskapet i morgen.
I utgangspunktet så det ut til
at drifta i 2009 skulle ende med
et underskudd på rundt seks millioner kroner. Men i innspurten
med årsregnskapet ble det oppdaget en feil knyttet til beregnede
renter for 2008 på fire millioner
kroner. De fire millioner kronene skulle ha vært ført som utgift
i 2008, skriver rådmannen i sin
årsberetning.

Sprekk i var-området
Av de seks millioner kroner i underskudd skyldes 3,3 millioner
kroner i området vann, avløp og
renovasjon (var-området). For
høyt budsjetterte inntekter og
reduserte gebyrgrunnlag er årsaken til underskuddet.

Selve tjenesteområdene ellers i kommunen gikk med et
underskudd på 1,7 millioner
kroner. Resterende underskudd
skyldes lavere tilskudd fra staten
og høyere finanskostnader enn
budsjettert.

Underskudd også i 2008
Om det er underskudd på kommunens drift i 2009, var underskuddet i 2008 enda større.
«Rådmannen ser alvorlig på
at det ble et nytt og relativt stort
underskudd i 2009 og at det ikke
var mulig å dekke underskudd
fra 2008 i 2009-regnskapet»,
skriver rådmannen i sin årsberetning.
Vestre Toten hadde i 2008 et
underskudd på 22,9 millioner
kroner. Dette underskuddet bør
kommunen helst dekke i løpet
av inneværende år, om Vestre
Toten ikke skal havne på statens fy-liste og miste deler av sin
handlefrihet.

Anstrengt likviditet
Også likviditetssituasjonen (betalingsevnen) i kommunen har
vært anstrengt i 2009.

«I perioder har kommunen
vært avhengig av å låne av egne
fondsmidler, ubrukte lånemidler og i kortere perioder er det
trukket på driftskreditt», skriver
rådmannen i sin finansrapport
for fjoråret.
For å bedre kommunens totale situasjon er oppskriften ifølge
rådmannen å skape overskudd
på drifta, dekke inn opparbeidede underskudd, og deretter
bygge opp igjen kommunens
fondsmidler.

Bekymret kontrollutvalg
Kontrollutvalget i Vestre Toten
har gått gjennom kommunens
årsregnskap for 2009.
«Kontrollutvalget vil også i
år uttrykke sterk bekymring for
kommunens økonomiske situasjon», skriver utvalget i sin uttalelse.
Kontrollutvalget peker på
kommunens svake likviditet, at
det er lite igjen av fond og reserver, at lånegjelda er relativt høy,
og at underskudd fra tidligere år
ikke er dekket inn.

har etablert et
samarbeid med
det amerikanske
selskapet Raytheon
for å utvikle rakettmotorer. Samtidig
er de i ferd med å
avslutte forhandlingene med
Forsvaret om
ammunisjon som
skal brukes på det
amerikanske
kampflyet Joint Strike
Fighter (JSF).
Kjetil Lysengen

Den Raufoss-baserte bedriften
med over 1900 ansatte i sju land
skal produsere rakettmotorer for
det amerikanske selskapet Raytheon.
Samtidig er målet at Nammo
skal produsere og levere flyammunisjon til kampflyet JSF, som regjeringen for halvannet år tilbake
valgte som Norges nye jagerfly.

Milliardbeløp
– Kontrakten vil gi milliardbeløp
over tid og betyr selvsagt mye for
oss, sier konsernsjef i Nammo,
Edgar Fossheim, til Oppland Arbeiderblad.
Han opplyser at selskapet er i
avsluttende forhandlinger med
Forsvaret om utvikling av produksjon av flyammunisjon til JSF.
– Men på sikt er målet at vi skal
levere vår ammunisjon til andre
nasjoner som også vil kjøpe disse
flyene, og da kanskje spesielt i
USA, påpeker Fossheim, som i går
la fram et godt resultat for Nammo
i 2009.
Salgsinntektene økte i 2009 til
3439 millioner kroner, mot 3130
millioner i 2008. Overskudd før
skatt ble 410 millioner, 35 millioner mer enn året før.
– Gode resultater i et marked
preget av urolighetene i verdensøkonomien, mener Fossheim, som
tilskriver mye av suksessen til
«den målrettede og harde innsatsen til våre dyktige og kompetente
medarbeidere».

Ikke flere ansatte

Avd. Gjøvik:
Hadelandsveien 3
Tlf.: 61 18 14 01

Avd. Hamar:
Stangeveien 62
Tlf.: 62 53 17 50

Kontraktene er særdeles gode nyheter for Nammos hovedbøl på
Raufoss. Avdelingen der er også
selskapets desidert største, med
675 ansatte.
– Det er klart dette betyr mye
for oss. Vi har investert betydelige beløp i blant annet bygninger
og anlegg for å være forberedt på
disse kontraktene, sier administrerende direktør Erland Paulsrud.
Han vil ikke rangere viktigheten
av kontraktene for avdelingen på
Raufoss, men påpeker at rakettmotorproduksjonen i Nammo i all hovedsak foregår på Raufoss. Likevel
vil ikke kontraktene føre til store
forandringer verken i økonomien
eller antall ansatte i selskapet.
– Denne bransjen er sånn. Disse
kontraktene vil først og fremst gi
oss trygghet i årene som kommer
og vil gi seg utslag først om 10 til
15 år. Men det er klart at dette er
med på å trygge de arbeidsplassene

STORKONTRAKTER: Nammo og
for å utvikle rakettmotorer.

som er her, understreker Paulsrud,
som ikke vil gå inn på detaljer i
kontrakten.
– Dette holdes konfidensielt
mellom partene.

Flere oppkjøp
Nammos avdeling på Raufoss la
også fram regnskapet for 2009 i
går. Det viste et driftsresultat på
133 millioner kroner i pluss – etter skatt. Salgsinntektene var så
godt som uendret fra foregående
år – på rundt 1270 millioner kroner.
– Det var omtrent slik vi forventet at året skulle bli, og er sånn
sett fornøyd med resultatet, sier
Paulsrud.
Nammo har de siste tre årene
økt sitt fokus på det nordamerikanske markedet gjennom flere
oppkjøp og etableringer.
– Dette har styrket Nammos
posisjon i USA og Canada, og vil
fortsatt være svært viktige satsingsområder i årene framover. Dette
er av sentral betydning også for
de ansatte på Raufoss, framhever
konsernsjef Edgar Fossheim.
Raytheon og Nammo er allerede i full gang med å utvikle en
alternativ rakettmotor til AIM-120
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med gigantkontrakter
SMØRVIKA: Et gjengrodd område av Smørvika, i skråningen mellom Kapp bo- og servicesenter og Mjøsa, planlegges utviklet til
boligformål i kommunal regi.
FOTO: SÆMUND MOSHAGEN

Planer om boliger
i idylliske Smørvika
KAPP: Østre Toten
Eiendomsselskap skal
utvikle et nytt boligområde
i idylliske Smørvika på
Kapp.
Sæmund Moshagen

Området er i dag gjengrodd
med krattskog, og ligger i hellingen ned mot Mjøsa nedenfor
Kapp bo- og servicesenter. Området består av to eiendommer,
som tenkes regulert og utviklet
under ett.
Den ene er en parsell under
Undesløs, og eies av Østre Toten kommune. Den andre går
under navnet Samfunnsparken,
og eies av Kapp/Nordlia arbeiderlag. Etter forhandlinger er
dert inngått en intensjonsavtale
mellom arbeiderlaget og kommunen om at Samfunnsparken
skal inngå i prosjektet.
Onsdag vedtok et enstemmig
formannskap i Østre Toten å gi
kommunens eiendomsselskap,
Østre Toten Eiendomsselskap,
i oppdrag å utarbeide reguleringsplan og legge området til

konsernsjef Edgar Fossheim har blant annet inngått et samarbeid med det amerikanske selskapet Raytheon
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sandbeck.no

AMRAAM (Advanced Medium
Range Air-to-Air Missile).
AMRAAM er anskaffet av 36
land, og missilet er operasjonelt
godkjent og integrert på flere forskjellige kampfly, som blant annet:
F-16, F-15, F/A-18, F-22, Typhoon,
Gripen, Tornado, Harrier, F-4 og
JSF. Missilet brukes også av den
Amerikanske Hæren som «bakketil-luft»-missil.

på motor ved kjøp av utvendig solskjerming.
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Avdeling Gjøvik
Ring for befaring

815 00 004

Har du grønn stær (glaukom)?
Norsk Glaukomforening inviterer til
informasjonsmøte på Gjøvik om grønn stær (glaukom).
Onsdag 5. mai 2010 kl 19–21
på Gjøvik Arbeidersamfund, Øvre Torggate 24, Gjøvik.

VÅRKAMPANJE
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rette for utbygging. I vedtaket
forutsettes det at Samfunnsparken inngår i reguleringsområdet
etter nærmere avtalte betingelser mellom arbeiderlaget og eiendomsselskapet.
For området Samfunnsparken hviler det en heftelse om
bruk av arealet til friluftsformål. I saksframlegget til formannskapsmøtet framgår det
at «dette hensynet må ivaretas
innenfor helheten av det nye reguleringsområdet på en tilfredsstillende måte».
Smørvika er et idyllisk område på Kapp, spesielt om sommeren med nærhet til Mjøsa,
Kapp Melkefabrikk, Skibladnerbrygga og Kapp sentrum.
Det har tidligere vært løslig
interesse for et hotellprosjekt i
området som nå skal reguleres
til boligformål.
– Arealet er et potensielt attraktivt boligområde, og det
vil bli vektlagt å forvalte det
til beste for Kapp og de behov
for nye boligtilbud som ligger
i dette området, kommenterer
kommunalsjef Bjørn Bollum.
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MARKISER - PERSIENNER - SCREEN
WWW.MARKISEMANNEN.NO

Peder Balkes Hus 2849 Kapp

www.husetpalandet.no

Om lag 3300 personer i Hedmark og Oppland har grønn
stær (glaukom) – om lag 1700 av disse er ikke oppdaget.
Tidlig oppdagelse bremser sykdomsutviklingen.
Grønn stær er som oftest en synsnerveskade som
utvikler seg langsomt over tid og uten smerte eller
andre symptomer, før synet eventuelt gradvis svekkes.
Innledere:
Overlege, Tor Odberg, Sykehuset Innlandet, Elverum.
Per Kaland, Norsk Glaukomforening.
Lokal kontaktperson:
Svein Erik Strande. Telefon: 61 17 25 / 908 34 214
Arrangementet er gratis
inkl. enkel servering. Alle er velkommen.
Mer informasjon på:
www.glaukomforeningen.no
Boks 1484 Majorstuveien 17, 0367 Oslo –Telefon: 97 00 86 13
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