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.PUPSTZLMJTUUJMTZLF
IVTFUUFSVUGPSLKSJOH
GJØVIK
En kvinne havnet i grøfta på
Riksvei 4 lørdag.
Mina Th. Watz
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Motorsykkelen kvinnen kjørte
havnet trolig for langt ut på
veikanten, og gikk videre ut i
grøfta lørdag.

Utforkjøringen skjedde cirka
to kilometer nord for Gjøvik,
melder politiet. Kvinnen ble
kjørt til sykehuset i Gjøvik i
ambulanse etter utforkjøringen. Hun skal ha blitt alvorlig,
men ikke livstruende skadd i
utforkjøringen.
Trafikken ble dirigert manuelt forbi ulykkesstedet i en
times tid.

N NAV OG RAUFOSS-BEDRIFT SAMARBEIDER
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GSFEBHLWFME1PMJUJFUNJTUFOLUF 4UKBMMBTFSPHESJMMGSB
BU CJMJTUFO LKSUF J SVTQÇWJSLFU HBSBTKF
5*4-&*%"-&/ 1PMJUJFU IPMEU UJMTUBOE7FTUPQQMFOEJOHFOCBL 3"6'044&OHBSBTKFQÇ3BV
QSPNJMMFLPOUSPMM J 5JTMFJEBMFO J SBUUFUJOOSNNFUBUIBOIBEEF GPTT IBS IBUU VOTLFU CFTL
7BMESFT MSEBH &O CJMJTU J  CSVLUIBTK
OBUU UJM MSEBH 'SB HBSBTKFO
FS EFU TUKÇMFU FO "UMBT $PQDP
ÇSBCMFTUPQQFUJLPOUSPMMFO PH
CBUUFSJESJMM PH FO #PTDI MBTFS 
EFUWJTUFTFHBUWFELPNNFOEF 4UKBMàTLFVUTUZSGSBCJM
LKSUFNFEMBWQSPNJMMF NFMEFS +"3&//BUUUJMMSEBHIBSOPFO NFMEFSQPMJUJFU5ZWFSJFUTLKFE
QPMJUJFU'PSIPMEFUBONFMEFT
UBUU TFH JOO J FO CJM TPN TUP EFJ7FTUSVNFOHB
QBSLFSU QÇ +BSFO 5P TFLLFS
NFE àTLFVUTUZS  TMVLFS  TQJO #MPUUFUTFHGPS
#JMJTUUBUUJIBTKSVT
OFSF PH NFS FS CPSUF  NFMEFS 4UBUPJMLVOEFS
-*--&)"..&3 &O CJMGSFS GSB QPMJUJFU 7FELPNNFOEF TPN (+7*, &O QBTTBTKFSFS J FO
7FTUPQQMBOE CMF TUBOTFU BW CSU TFH JOO J CJMFO UPL PHTÇ CJM CMPUUFU TFH GPS LVOEFS WFE
QPMJUJFU J -JMMFIBNNFS TFOUSVN NFETFHàSFàTLFTUFOHFS
4UBUPJMQÇ.KTTUSBOEB1PMJUJFU

àLL NFMEJOH PN UJMESBHFMTFO
OBUUUJMMSEBH NFOFOQBUSVMKF
TPNSZLLFUVUGBOUGSTUJOHFO
TQPS FUUFS CJMFO  FO 1POUJBD
&O UJNF TFOFSF LVOOF QPMJUJFU
NFMEFBUCJMFOWBSCMJUUTUBOTFU
J TFOUSVN BW CZFO 'PSIPMEFU
CMF QÇUBMU BW QPMJUJFU  PH CJMFO
NFE QBTTBTKFSFS àLL QÇMFHH
PNÇGPSMBUF(KWJL

"MBSNFOHJLL
JTUPSIBMMFO
3"6'044 7FE IBMWGFNUJEB

OBUU UJM TOEBH CMF BMBSNFO
WFE 3BVGPTT 4UPSIBMM VUMTU
1PMJUJFUSFJTUFUJMTUFEFUPHVO
EFSTLUF NFOJOHFOQFSTPOFS
CMFQÇUSVGGFU/SNFSFVOEFS
TLFMTFSGPSÇTFPNOPFLBO
WSF TUKÇMFU FMMFS EFMBHU CMF
HKPSUTFOFSF
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RAUFOSS

Inngangsportalen til
arbeidslivet er trang
for mange ﬂyktninger.
Nav og en Raufossbedrift bidrar med
eget opplegg.
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#SVEF UJMWFOTUSF 7JEFSFUFLOJTLTKFG,BJ4PMIBVHPHEBHMJHMFEFS
3JDLBSE$MBFTTPOQÇ5PUFOCBEFU
"SLJWCJMEF

Bjørn Erik Berntsen

Brikti fra Eritrea og Rzgar fra Kurdistan er allerede i full sving hos
Raufoss Water & Gas AS i industriparken.
De monterer Isiflo-koplinger i
messing og i komposittmateriale.
0QQNPUFUUFSIWFSU
Brikti og Rzgar inngår i pilotprosjektet.
Samarbeidsavtale mellom Nav
Vestre Toten og Raufoss Water
& Gas AS ble undertegnet i går.
Den varer i utgangspunktet i fem
år. Opp mot 15 flyktninger kan
bli deltakere i programmet for
arbeidstrening og arbeidskvalifisering i perioden.
Viktigheten av samarbeidet ble
også vist ved oppmøtet. Direktør
for Nav Oppland, Håvard Ingvaldsen, rådmann Bjørn Fauchald i
kommunen, bedriftsledelse og
Nav-ledelse ga uttrykk for store
forventninger til prosjektet.
7JMIBBSCFJE
Anne Katrine Kjellsby er undervisningsinspektør i Voksenopplæringa lokalt. Hun har undervist
Brikti og Rzgar, spesielt i norsk.
– Vi har å gjøre med voksne
mennesker som gjerne vil gjøre
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nytte for seg. De ønsker seg et arbeid. Men inngangsporten er så
trang på grunn av den teoretiske
delen.
Kjellsby tilføyer:
– Pilotprosjektet på Raufoss
mellom Nav og bedrift er rett
og slett unikt. Flyktningene kan
komme over en terskel ved å få
arbeidstrening- og kompetanse.
5BSTBNGVOOTBOTWBS
– Framtidsrettet, sa Håvard Ingvaldsen, Nav-direktør i Oppland,
etter signering av avtalen.
– Her tar Raufoss Water & Gas,
Voksenopplæringen og Vestre
Toten et viktig samfunnsansvar.
Det er ikke sikkert de som tas inn
i bedriften får fast arbeid. Men
de blir kvalifisert til andre jobber
andre steder.
I arbeidstreningsperioden betaler Nav lønna til de som monterer rørkoplinger.

Raufoss Water & Gas AS tok initiativet til det som nå er blitt en
samarbeidsavtale.
Lars Kristian Ølstad, adm.dir.
i Raufoss Water & Gas, hørte om
en tilsvarende modell i Frankrike.
Både Nav lokalt og Voksenopplæringen ble kontaktet.
– Selv om vi tok initiativet har
Nav dratt det meste av prosessen
videre.
Ølstad sier det kan komme på
tale å ansette noen etter hvert. Det
beror derimot på behovet.
– Vi må være konkurransedyktige på montering av koplinger.
Alternativet er automatisering av
produksjonen.
Avtalen med Nav Vestre Toten
er også inngått fordi bedriften
trenger ekstra kapasitet for montering av koplinger.

Morten Høitomt

Kommunebarometeret er en sammenlikning av alle landets 429

kommuner, basert på nøkkeltall
fra blant annet kommunedatabasen Kostra. Lom deler i år førsteplassen med Høylandet.
Vang ligger på 7. plass på lista i
år, Skjåk er på 21. og Øystre Slidre
ligger på 30. plass, opplyser Fylkesmannen i en nyhetsmelding.
Hensikten med kommunebarometeret er å gi beslutningsta-

RAUFOSS
Etter tilbudsrunde gikk prisen
ned fra 8,5 til 7,7 millioner
kroner.
Jan Frode Simensen

I løpet av høsten og vinteren
skal badelandsavdelingen på
Totenbadet få jordvarme. Den
relativt nye svømmehallen fikk
jordvarme da den ble bygget.
– Prisen har gått litt ned fra
vårt anslag, fordi vi skal bore 24
brønner i stedet for de planlagte
32 brønnene. Det skal bores
ned til 275 meter i stedet for 200
meters dybde. Forslag om dette
kom fra en av entreprenørene,
forteller prosjektleder Vidar
Brude i Vestre Toten kommune,
som eier Totenbadet.

Jobben med å legge inn jordvarme er delt i tre. Brude opplyser at Elektrokompaniet AS på
Raufoss har fått oppdraget med
elektroinstallasjoner og automasjon. Her var det to firmaer som
ga tilbud. Valdres brønnboring
AS fra Leira skal bore brønnene.
Her var det fire entreprenører
som ga tilbud. Rørlegger Innlandet AS på Raufoss har fått jobben
med alt innendørs, inkludert
varmepumper og rør. Har kom
det tilbud fra to.
– Alt dette med forbehold
om at alle formaliteter kommer
på plass, samt politisk godkjenning, sier Vidar Brude, som antar jobben er sluttført til midten
av februar 2014. Totenbadet blir
ikke stengt mens jordvarme installeres.
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-PNWSFOFIBSEFUCFTU
LOM
Lom topper Kommunal
Rapports «kommunebarometer» i 2013, akkurat som i
2012 og 2011.

5PUFOCBEFUGÇS
KPSEWBSNFUJM NJMM

kere – særlig folkevalgte i kommunestyret – en lettfattelig og
tilgjengelig oversikt over driften
i kommunen.
«Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige
resultater. Likevel ser vi at en del
kommuner skiller seg klart ut»,
bemerker Fylkesmannen.

FLTJTUFOTNFEGBHMJHTPTJBMUTFNJOBSJTJOFMPLBMFSQÇ,BQQ
.FMLFGBCSJLL
m5FNBFUGPSEBHFOFSIWPSEBOTUFETVUWJLMJOHFOLBOQÇWJS
LFTJNUFUNFMMPNLVMUVSPHOSJOHTBLUSFS%FUUFFSCÇEF
FUTQFOOFOEFPHBLUVFMUUFNBGPS,BQQJGPSCJOEFMTFNFEGPSF
TUÇFOEFQMBOFSGPSVUWJLMJOHBWPNSÇEFUWFENFMLFGBCSJLLFO 
TJFS1FS.BSJO'PTNBSL EBHMJHMFEFSJ,BQQ/SJOHTIBHF
%FUFSMBHUPQQUJMPSETLJGUFFUUFSGPSFESBHFU'PSVUFO'PT
NBSL TUJMMFS TUSF 5PUFOT PSEGSFS )BOT 4FJFSTUBE  LPNNV
OBMTKFG#KSO#PMMVNPHLVMUVSTKFG(SFUIF4UFFOTFOJQBOFMFU
TBNNFONFE"SOF+VMTSVE#FSH EJSFLUSWFE.KTNVTFFU 
PHLVMUVSTLPMFSFLUPS1FS*OHF)JCFSHGSB,VMUVSTLPMFO0HTÇ
EBHMJH MFEFS J TUSF 5PUFO &JFOEPNTTFMTLBQ  0MF 'FTUBE
-VOE WJMTJOPFOPSE
%FO TPTJBMF EFMFO BW BSSBOHFNFOUFU FS KB[[DSVJTF NFE
4LJCMBEOFS

