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Kvinne hardt skadet

EINA: En personbil
kolliderte med en lastebil
på Riksveg 4 i går kveld.
Espen Amundrud Solhaug
espen@oa.no

ALVORLIG ULYKKE: Riksveg 4 ble stengt i flere timer etter en
alvorlig kollisjon på Riksveg 4 onsdag kveld. FOTO: EIVIND MARCELINO

Luftambulanse måtte tilkalles
da en personbil og lastebil kolliderte ved Thune skole omtrent én kilometer sør for Eina
onsdag kveld.
Sjåføren av personbilen satt

fastklemt i bilen, og måtte frigjøres før hun ble fraktet til Ullevaal sykehus.
OA fikk opplyst at den kvinnelige sjåføren hadde pådratt
seg alvorlige skader. Ingen andre personer ble skadet.
Kollisjonen førte til at Riksveg 4 ble stengt i flere timer.
Det ble skiltet omkjøring via
Fylkesveg 117 fra Eina og via
vestsida. Tyngre kjøretøy måt-

te vente til veien ble åpnet.
Kollisjonen resulterte i store
materielle skader på både lastebil og personbil
– Det er kø i begge retninger,
fortalte OAs reporter Eivind
Marcelino like før klokka 22.
På dette tidspunkt sto flere
vogntog i kø for å vente på at
skadestedet skulle bli ryddet.

■ Kunnskapsministeren om Høgskolen i Gjøvik på Sillongen

Ja til fusjon med NTNU

SILLONGEN: Høyrestatsråd Torbjørn Røe
Isaksen gikk langt
i å velsigne fusjonen
mellom HiG og
NTNU i sitt innlegg
på Sillongenkonferansen i går.
Terje Nilsen

terje.nilsen@oa.no

Kunnskapsministeren var hedersgjest på den 12. utgaven av
Innlandets industrikonferanse,
og han skuffet ikke deltakerne.
For han ga uforbeholden ros til
innovasjonsmiljøet på Raufoss
og Gjøvik.
– Og miljøet ved Høgskolen i
Gjøvik vil bli enda bedre
sammen med NTNU, fastslo
Torbjørn Røe Isaksen.

Innlandsuniversitetet
Han la vekt på det positive i at
høgskolene i Ålesund og SørTrøndelag også er med i sammenslåingen mellom NTNU
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim)
og Høgskolen i Gjøvik (HiG):
– Ikke fordi politikerne har
sagt det, men fordi våre fremste
fagmiljøer kan samarbeide tettere, mente han.
Statsråden slo også fast at det
ikke ble noe av Innlandsuniversitetet, men han mener at det
må til en debatt om hva som
skal skje med Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, som skulle ha inngått i
Innlandsuniversitetet.
– Hva med dem? spurte han.

HEDERSGJEST: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kom hastende fra et besøk på Hapro i Brandbu da han ankom Sillongen i sol i

går formiddag.

Omstillinger

Foto: Asbjørn Risbakken

Høyre-politikeren siterte et familiemedlem som sa at man
ikke må være syk for å bli bedre.
– Konkurrentene våre pønsker på dette dag og natt. For å
fortsatt kunne være et velstående samfunn trenger vi omstillinger og reformer, sa han.
Isaksen understreket at den

fremste forskningen i Norge er
knyttet til industriklyngene.
– Forskning og innovasjon
henger sammen. Det gir konkrete resultater for hverdagen
til folk. Derfor vil regjeringen
utvikle flere verdensledende
miljøer, slik som informasjonssikkerhetsmiljøet i Gjøvik. Det
var ingen politikere som pekte
på Gjøvik, men Gjøvik ble best i

klassen fordi flinke fagfolk ville
det slik, påpekte kunnskapsministeren.
Han ønsker et omstillingsdyktig næringsliv som kan
være motor når oljen ikke lenger har så stor betydning.

Høyre etterlyst en mer målrettet innsats mot mobbing i skolen, gjennom å etablere beredskapsteam og innhenting av
ekstern kompetanse for å støtte
den enkelte skole i arbeidet
mot mobbing, mener han.
Torbjørn Røe Isaksen er derfor glad for at de lokale ordførerkandidatene, Rune Meier i
Gran og Lasse Lehre i Lunner,
har satt mobbing på dagsordenen. Han mener at innsatsen
har vært god de siste årene i
norsk skole, men at det ikke er
«godt nok» når tusenvis av barn

oppgir å mobbes på norske skoler hvert år.
– Det er viktig å sikre at absolutt alle har en trygg skolehverdag hvor rettighetene deres blir
ivaretatt, sier Røe Isaksen.
Han understreker at kommunene som skoleeiere er ansvarlige for arbeidet mot mobbing,
og skolene blir bedre av at politikerne er engasjert i skolen.
– Derfor er det viktig at kommunestyrene involverer seg og
bryr seg. Kanskje kan det være
en utfordring å slippe politikerne og de folkevalgte inn på sko-

lens «domene», men det er
nødvendig for å få til den gode
samhandlingen mellom skolen

130 på konferansen
Om lag 130 representanter for
næringsliv og politikk hadde

benket seg på Toten Hotel Sillongen i går.
Ifølge møteleder og stortingsrepresentant Tore Hagebakken var det 15–20 nye fjes siden fjorårets konferanse, og
andelen kvinnelige deltakere
har også økt betraktelig i de siste årene.

Regjeringen støtter lokale tiltak mot mobbing
BRANDBU: – Mobbing er
et problem for altfor
mange elever i skolen i dag,
fastslår kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen.
Høyre-statsråden besøkte Hapros senter for yrkeskvalifisering i Brandbu i går før han fortsatte videre til Sillongen-konferansen. Han påpeker at svært
mange elever opplever å få skolehverdagen, for ikke å si skolegangen, ødelagt på grunn av
mobbing.
– Både i Gran og Lunner har

og de folkevalgte, framholder
kunnskapsministeren.

De Grønne vil på banen
SLIDRE: Miljøpartiet de grønne (MDG) i Vestre Slidre stiller i år til
valg for første gang. – Hovedsaker for partiet ved kommunevalget
blir kollektivtrafikk, landbruk og utvikling av et grønt næringsliv.
MDG vil også kreve at det holdes folkeavstemning før det eventuelt
kan bli aktuelt med kommunesammenslåing i Valdres, sier OleJacob Christensen. Førstekandidat på lista er Ketil Rogn Hamre, og
deretter Stein Leikanger, Yvonne Tonnaer, Kyrsten Rogn, Ole-Jacob
Christensen, Jo Fuglesteg, Magne Gardshaug og Anna Ødegård.
Årsmøtet gjenvalgte Yvonne Tonnaer som leder.

