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15 millioner til familievernkontorene
GjØViK: I statsbudsjettet
for 2015 foreslår Høyre/
Frp-regjeringen å styrke
familievernkontorene med
15 millioner friske kroner.
Trude G. dale

trude.grevstad.dale@oa.no

– Det er veldig bra. Hvis vi ikke
hadde fått mer penger nå, tror
jeg vårt kontor hadde stått i fare

for å miste noen stillinger, sier
Kirsten Bakke, daglig leder ved
Familievernkontoret Gjøvik/
Fagernes.
Hun viser til at Familievernkontorene i regionen ikke har
hatt noen økning i stillinger på
ti år. Derimot er det foretatt en
rekke besparelser, blant annet
ved at Fagernes-kontoret ble
lagt inn under Gjøvik-kontoret
for tre år siden. Løsningen ble

at to terapeuter reiser til Fagernes en dag i uka.
– Familievernkontoret Gjøvik
Fagernes har i dag 7,4 stillinger,
pluss daglig leder. Vi klarer oss
fint, hvis vi får beholde disse,
men vi må ikke miste noen, understreker hun.
Kirsten Bakke synes det er
svært bra at barn-, likestillings
og inkluderingsminister Solveig Horne (bildet) ser verdien i

det arbeidet familievernkontorene gjør, og at hun vil styrke
dette arbeidet. Ministeren har
mange ganger signalisert at det
er viktig med tidlig hjelp til dem
som sliter, ikke minst fordi det
kan redusere skadevirkningene
på barn som opplever familiekonflikter. I statsbudsjettet for
neste år foreslås det også å bevilge 12 millioner ekstra til arbeidet med voldsutsatte barn.

Oppland arbeiderblad

Vil hjelpe: Solveig Horne
vil hjelpe dagens familier ved
å styrke familievernkontorene.
arKiVbilde

pOSitiVe: Adm. direktør Sverre Narvesen (t.v.) og stortingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth, har stor tro på utviklingen i Raufoss-miljøet.

FOtO: terje nilSen

– dette er opprykk
■ Sintef på Raufoss fikk statlige penger

raUFOSS: Sintef-sjef
Sverre Narvesen og
Venstre-politiker
Ketil Kjenseth er
glade for at selskapet
fikk statlige penger i
statsbudsjettet.
Terje NilseN

terje.nilsen@oa.no

Den såkalte basisbevilgningen
til forskningsinstitusjoner er på
2,9 millioner kroner årlig i ti år.
– Dette innebærer at Sintef
Raufoss kan planlegge over

lang tid. Vi vil bruke midler til
prosjekter der vi kan bygge
kompetanse. Det er også viktig
at vi selv i Sintef Raufoss kan
bestemme over midlene, sier
adm. direktør Sverre Narvesen.

positiv spiral
Sammen med stortingsrepresentant Ketil Kjenseth understreker han likevel at bevilgningen ikke handler om penger,
men om muligheten til å tenke
langsiktig om kunnskapsutvikling.
– Vi må også tenke på kompetansemiljøene utenfor Oslo.
Det er en terskel å gå over for å

komme inn i dette systemet. I
2005 hadde vi ikke grunnlag
for å være med. Nå legges vi
merke til. For oss som skal
konkurrere om folk, er det
viktig å komme med på basisfinansieringen, understreker
Narvesen.

realfagskommuner
Han påpeker at mellom 60 og
70 prosent av forskning og utvikling i Oppland og Hedmark
foregår på Raufoss.
– Det sier noe om hvor viktig
det er med miljøer som synes
nasjonalt. Dette miljøet er en
produktivitetsmotor.
Denne

tildelingen inspirerer folk, mener Narvesen.
Kjenseth forteller at statsbudsjettet også inviterer 20
kommuner til å bli med i et realfagsprosjekt.
– Her burde Gjøvik eller Vestre Toten søke sammen med Vitensenteret og Raufoss-miljøet.
Det er satt av midler i Kunnskapsdepartementet, og Gjøvik
er for eksempel god på skoleutvikling. De bør kunne aksle den
trøya, mener Kjenseth.
Lasse Lehre (H) i Lunner foreslår at Lunner skal søke.
Sverre Narvesen er også leder
for det topptunge Innlandsut-

valget som har som mål å skape
en sterkere og mer attraktiv
innlandsregion.
– Vi er i rute med å finne et
felles grunnlag, og skal levere
en konklusjon høsten 2015. Vi
skal bli enige om tre-fire saker,
og bygger fundamentet nå, sier
han.

Her burde Gjøvik
eller Vestre Toten
søke sammen
med Vitensenteret og
Raufoss-miljøet.
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Kjetil KjenSeth
Stortingsrepresentant V

