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Oppland arbeiderblad

nærmere forlovelse
torsdag kveld?
gran: Kommunene Gran
og Lunner kan ta et langt
skritt mot en forlovelse
torsdag kveld.
terJe nilsen

terje.nilsen@oa.no

For da møtes de to kommunestyrene på Hadeland videregående skole i Gran for å bli
enige om framdrift og organisering for den mulige kommunesammenslåingen.
– Fra andres forsøk og egen
erfaring vet en at arbeidet vi
nå starter på blir krevende.
Kommunestyrenes
vedtak
om å være med i første runde
av kommunereformen medfører at arbeidet må drives
fram raskere enn hva som er
vanlig for slike prosesser. Det
gjør at styringsgruppa må ha
spesiell årvåkenhet knyttet til
de kritiske suksessfaktorene,
og på hvert møte vurdere om
justeringer eller spesielle tiltak må settes i verk, heter det i
de felles sakspapirene til møtet. Der vil lokalpolitikerne
møte prosessveileder Eli Blak-

til gran: Eli Blakstad hos
arkivbilde
fylkesmannen.
stad hos fylkesmannen i Oppland. Hun er sentral i kommunereformen i fylket. I tillegg
skal Brandbu-gutten Oskar
Sunde, som er leder av ungdomsrådet i Gran, representere den unge stemmen.
I juni i år vedtok de to kommunestyrene at de ønsket å
være med i første runde i
kommunereformen. På møtet
torsdag kveld skal ordførerne
redegjøre for arbeidet som er
gjort siden da. Det er gjennomført av en arbeidsgruppe
med ordførere, rådmenn og
en saksbehandler fra hver
kommune.
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prisvinnere: Lars Bjerke, Vera Flatebø og Viggo Pedersen mottok prisen på vegne av Hydal Aluminium Profiler.

■ Har redusert sykefraværet med to prosent på to

ia-pris til hyd

gJøvik: Hydal
Aluminium Profiler
har satset mye på
seniortiltak og
tilrettelegging for
syke arbeidstakere.

delt prisen årets IA-bedrift i
Oppland. Prisen blant annet
med en sjekk på 20.000 kroner,
ble mottatt av HR-sjef Vera Flatebø, hovedtillitsvalgt Lars
Bjerke og sosialt tillitsvalgt Viggo Pedersen under en stor IAkonferanse i Gjøvik.

John Berget

tett dialog

* Prisen er avhengig av avreisested

john.berget@oa.no

STENABUSSEN - FRA DEG TIL STENA SAGA
StenaBussen kjører fra deg til Stena Saga alle dager
båten har avgang. Prisen er avhengig av hvor du reiser
fra. Et StenaCruise t/r Oslo - Frederikshavn koster fra 99,pr. person, og kommer i tillegg til bussprisen. Om bord
kan du nyte god mat, shopping , spa og god underholdning.
Les mer på stenabussen.no

Everyone deserves a break.

Bestill på stenaline.no
eller ring 02010
StenaBussen må forhåndsbestilles sammen med reisen, og prisen gjelder ved bestilling på nett.
Ekspedisjonsgebyr tilkommer ved telefonbestilling.

Bedriften med hovedsete i Raufoss Industripark ble tirsdag til-

- Tidlig dialog med den sykmeldte, og god kontakt med bedriftshelsetjenesten og Nav,
svarer HR-sjef Vera Flatebø ved

Hydal Aluminium Profiler som
hovedårsak til reduksjon av sykefraværet i bedriften.
Hydal (tidligere Hydro) har
redusert legemeldt sykefravær
fra 7,6 prosent i første kvartal
2012 til 5,5 prosent i første kvartal i år.
Egenmeldt sykefravær så
langt i 2014 er helt nede i 0,76
prosent.
– Det er veldig bra, sa Lars
Bjerke da han redegjorde for situasjonen i bedriften.

samles for å drøfte ekstremisme

gJøvik: KS vil arrangere
en nasjonal konferanse om
radikalisering på nyåret.
Morten høitoMt

morten.hoitomt@oa.no

Det framgår av et felles svarbrev til statsminister Erna Solberg fra KS og de 23 bykommunene hun ba styrke innsatsen
sin mot den nye trusselen.
«Vi ønsker å sette søkelyset
på kunnskapsstatus på feltet,
og vi ønsker en diskusjon om
hvordan kommunenes forebyggende og rehabiliterende

arbeid kan styrkes på dette feltet. Vi kommer til å møte med
politisk/administrativ toppledelse fra kommunene, og vi vil
også invitere med oss våre nærmeste medspillere i lokalt politi», skriver ordførerne.
De ønsker deltakelse fra både
statsministeren, justisministeren, PST-sjefen samt «andre
nøkkelpersoner fra regjeringen
og underliggende faglige etater» på konferansen 16. januar.
De 23 ordførerne; blant dem
Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg,
skriver at de deler Solbergs be-

kymring over islamsk radikalisering og det økende antallet
nordmenn som drar til Syria
som fremmedkrigere.
«Du sier i Aftenposten (18/10)
at kommunene kan trekke
veksler på det forebyggende arbeidet man har bedrevet mot
ungdomskriminalitet, gjengvirksomhet og nynazister. Det
er vi enig i. Vi vil samtidig minne om at en forutsetning for
dette var en stat som var raus
med utviklingsmidler til de
kommuner som måtte brøyte
løype», bemerker de.
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LEDET KONFERANSEN: Avdelingsdirektør Eirik Mangrud ved
Arbeidslivssenter i Oppland sørget for faglig påfyll til IA-bedrifter.

o år

dal Aluminium Profiler
Vi forsøker å
finne alternative
løsninger for den
som er sykmeldt eller er i
ferd med å bli sykmeldt.

"

VERA FLATEBØ
HR-sjef

Vera Flatebø understreker at
den gode utviklingen i sykefraværet skyldes godt samarbeid
mellom ledelse, ansatte og tillitsvalgte.

– Vi jobber veldig mye med
tilrettelegging og forsøker å finne alternative løsninger for den
som er sykmeldt eller er i ferd
med å bli sykmeldt. Hvis vi har
mulighet til å flytte folk inn i en
annen avdeling eller i en annen
jobb en periode, så gjør vi det
med en gang.

Fridager for seniorer
– Det sammen gjelder hvis vi
trenger noe tilretteleggingsutstyr. Vi forsøker å handle raskt

med, sier HR-sjefen.
Raufoss-bedriften har også
satt i verk egne seniortiltak de
siste to årene.

I faresonen
Det er innført egne fridager eller permisjonsrettigheter for
dem som velger å stå i jobb etter 62 år. Videre har de tilskudd
til trening hvis de fortsetter å
jobbe. Pensjonsseminar er et
annet tilbud i seniorpolitikken
til Hydal.

– Noe nytt på gang nå?
– Ja, vi revitaliserer AKAN-arbeidet med et eget AKAN-seminar i november. Vi setter enda
mer søkelys på å fange opp de
som er på «gult lys», sier Flatebø.

Pris til biokjemikere
– Poenget er å forsøke å forebygge framfor rette opp de som
faller på utsiden, sier Flatebø.
Hydal Aluminium har 235 ansatte og mange ansatte i produksjonen.

Det er IA-rådet i Oppland hvor
partene i arbeidslivet er representert som har vært jury.
Den tilsvarende juryen for Hedmark ga prisen til Sykehuset
Innlandet, avdeling for medisinsk biokjemi, seksjon Elverum.
Denne seksjonen gjør mye
godt for at ansatte skal føle seg
godt ivaretatt på jobben.

Lokaler eller tomt søkes
Gausdal Landhandleri søker nye lokaler på Gjøvik.
Tomtestørrelse 6-8 da, alt av interesse.
Henvendelse Åge Melbø tlf. 40 40 70 00 - aam@gaus.no
GJØVIK-ORDFØRER: Bjørn Iddberg (Ap).
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