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– Dyrt å være liten
Gjøvik
Små kommuner har mindre
penger å sette av til kontrollutvalgene, selv om kontroll- og
tilsynsbehovene er nesten like
store som i større kommuner.

Kristin Stavik Moshagen

Kommunerevisorer er bekymret
for at ni av ti kommuner bruker
mindre enn 0,3 prosent av driftsutgiftene til kontroll og tilsyn,
melder Kommunal Rapport.

Daglig leder i Norges kommunerevisorforbund er bekymret for at
mange kontrollutvalg har for lite
ressurser.
I oversikten til Kommunal Rapport ligger Gjøvik kommune på nest
sisteplass, men sekretær og revisor
Kjetil Solbrækken mener oversikten
ikke gir et helt riktig bilde.
– Gjøvik har satt av 1,8 millioner kroner til kontrollutvalget.
Utvalget har ikke brukt opp alle
pengene sine de siste årene, sier
Solbrækken.

Det kan tolkes som om kontrollutvalget er lite aktivt, men Solbrækken mener kontrollutvalget
i Gjøvik er av de mer aktive.
– Aktiviteten er ganske høy i
Gjøvik. De har mange ad hocoppgaver, og de gjør en del arbeid selv. De har en utdannet
jurist som leder, og så har de
Finn Olav Rolijordet med sitt
nettverk. Rådmann og ordfører har nok en oppfatning av at
kontrollutvalget er aktive, sier
Solbrækken.
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Solbrækken er sekretær for
kontrollutvalg i Gjøvik-regionen,
for kommuner på Hadeland og i
Hedmark. Han mener det er andre kontrollutvalg enn Gjøvik som
har strammere budsjett, og han
sier det har sammenheng med
kommunenes størrelse.
– Østre Toten kommune har for
eksempel halve størrelsen til Gjøvik. De har mange av de samme
kontrollbehovene som Gjøvik, men
budsjettet deres ligger på halvparten av Gjøvik sitt, sier han.

■ Norsk Titanum components valgte Raufoss

Knekte koden til
RAUFOSS

De møtte veggen mange
ganger, men fant til slutt
ut hvordan titaniumtråd
kan framstilles uten å
smelte metallet. Slikt blir
det ny industri av.

Per Hovland

Mange jublet med Raufoss Industripark
i går. Norsk Titanium Components vedtok å etablere pilotfabrikk på Raufoss.
Dette kan i løpet av 2014 føre til en ny fabrikk for framstilling av titaniumtråd.
Ringvirkningen er hundre arbeidsplasser, ny kompetanse og et nytt og
stødig bein å stå på for industriparken.
– En ren kommersiell vurdering, sier
administrerende direktør Petter Gjørvad i Norsk Titanium Components om
vedtaket. Det sto mellom Raufoss og
Glomfjord i Nordland.
– Tilgangen til kompetanse og industriell infrastruktur i Raufoss industripark
ble avgjørende. Her er et størst sannsynlighet for å lykkes, sa Gjørvad kort
og greit.
Etableringen blir et spleiselag mellom Norsk Titanium og lokale investorkrefter.
Fant løsningen
I ordet «kompetanse» legger Gjørvad
mye. Blant annet at miljøet i Raufoss
industripark er det som har klart å framstille titaniumtråd gjennom mekaniske
prosesser, uten å smelte metallet først.
Ingen på kloden har gjort dette før.
Gevinsten ligger i store besparelser i
framstillingen. Det tok fire år å knekke
koden.

En gjeng kloke hoder som er vant
med å jobbe med lettmetall, ga aldri
opp.
– Vi trodde nok flere ganger at vi
hadde løsningen, men måtte stadig vekk
begynne på nytt. Først i høst kunne vi
si at vi var i mål, forteller prosjektleder
Arne Kolbu. Sammen med metallurg
Knut Erik Snilsberg og sjefsforsker Ola
Jensrud ved Sintef Raufoss, er han en av
nøkkelpersonene som står bak nyvinningen.
– Men prosjektet har involvert store
fagmiljøer her hjemme og ute i Europa,
blant annet forskningsmiljøer i Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike og
Italia, understreker Kolbu.
Uante muligheter
– Nå har vi vist at det er mulig. Gjennom
pilotfabrikken må vi lykkes med masseproduksjon. Det håper vi å lykkes med
i løpet av året, sier Kolbu.
Først da er det snakk om å lage en virkelig produksjonslinje, som i løpet av få
år antas å gi over hundre arbeidsplasser
og omsette for 600 millioner årlig.
– Pilotprosjektet vil imidlertid trenge
kompetanse omtrent fra første stund.
Dette er noe Industriparken vil vokse
på, sier Kolbu.
Inviterte
Sjefsforsker og professor i metallurgi,
Ola Jensrud, fikk gladnyheten på tur til
Trondheim i går. Det var han som i 2008
snappet opp at titanvirksomheten på
Eggemoen hadde noen uløste floker.
Jensrud var rask med å tilby seg.
– Dere får ta en tur til Raufoss da, sa
jeg.
Resultatet kom i går. Jensrud mener
dette kan være begynnelsen på et nytt
industrieventyr på Raufoss.

– En lykkedag
RAUFOSS:
– Dette betyr mye for
Vestre Toten, sier ordføreren

Per Hovland

Den rant over med henvendelser og gratulasjoner til
ordfører Leif Waarum i går,
da det ble klart at Norsk Titanium Components valgte

Raufoss for etablering av sin
nye titaniumpilotfabrikk.
– Dette gir mange arbeidsplasser, og muligheter for
spinoff som vi i dag ikke aner
omfanget av. Industriparken
på Raufoss får flere bein å stå
på, sier Waarum på telefon.
Han befant seg på et møte på
Stortinget da gladmeldingen
kom.

Framtidens metall
Knut Erik Snilsberg kan det meste om
metaller. Bruk av titanium vil bare øke,
sier han.
– Metallet er utrolig sterkt i forhold
til egenvekt. I tillegg er det meget motstandsdyktig mot korrosjon. Derfor kan
det brukes over alt, i fly, på havbunnen,
i kroppen.
– Bilindustrien vil nok også benytte
seg av titanium i stadig større grad, leger
Arne Kolbu til.
– Hva er poenget med selve tråden?
– Det er svært besparende når det
gjelder svinn i produksjonen.
Titaniumtråden som skal produseres
på Raufoss skal sendes til Eggemoen ved
Hønefoss, der titaniumsproduktene blir
til.
Sverre Narvesen, administrerende
direktør i Sintef Raufoss Manufacturing
er strålende fornøyd med gårsdagens
beslutning.
– Norsk Titanium trodde på oss, og
holdt prosjektet gående over mange år.
Det var avgjørende for resultatet. Nå
starter et nytt kapittel for industrien på
Raufoss, sier han.

Slutter etter åtte år

EGGEMOEN: Etter åtte år som

direktør i Norsk Titanium Components slutter Petter Gjørvad,
melder Ringerikes Blad. 1. mai
går han over i jobben som service
director i DNV Software, som er
en heleid virksomhet under Det
Norske Veritas. Jon André Løkke
blir ny administrerende direktør i
Norsk Titanium Components fra
1. april.

– Dette er industri som er
mindre sårbar for konjunkturer enn bilindustrien. Det
er bare å ta av seg hatten og
takke de dyktige fagfolkene
som har stått på for denne
saken. Kompetansen som
finnes på Raufoss har vært
avgjørende.
Ordføreren er selvfølgelig
oppstemt over muligheten

for å omlag hundre nye arbeidsplasser i kommunen.
– Dere visste ikke på forhånd at valget skulle falle på
Raufoss?
– På ingen måte. Vi hadde
et sterkt håp, men var klar
over at det fantes gode konkurrenter. Derfor er dette en
lykkedag, konstaterer ordføreren.

GOD DAG PÅ JOBBEN: – Nå starter et nytt kapittel for

verden ikke har sett maken til. 
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Må vedta ordensregler
Gjøvik
Politikerne skal vedta
ordensreglementet for
skolene i Gjøvik, men det
har ikke blitt gjort de siste
ti årene.

Kristin Stavik Moshagen

AKTIVE: Sekretær Kjetil Solbrækken me-

ner kontrollutvalget i Gjøvik er aktive. Her
sammen med leder for utvalget, Roar Løken Lunder.
Arkivbilde

Utvalg for oppvekst skal i dag
vedta forskrift for ordensreglement for skolene i Gjøvik. I
forslag til vedtak foreslår skolesjef Anne Margrethe Lund

at forskriften skal inneholde
en felles del for alle skolene,
og at det skal være en del hvor
den enkelte skole kan tilpasse
regler hvor det legges inn
kjennetegn på god orden og
oppførsel.
Bakgrunnen for at denne
saken nå dukker opp, er at leder for samarbeidsutvalget ved
Fredheim skole etterspurte politisk vedtak av ordensreglene
da samarbeidsutvalget skulle
vedta de lokale reglene.

– Jeg vet ikke hva som har
skjedd tidligere, men ifølge
kommunens reglement skal
politikerne vedta kretsgrenser
og ordensreglement. Det siste
har ikke skjedd. Jeg har ikke
visst om det, og det gjorde
nok ikke den forrige skolesjefen heller. Det har gått to og en
halv kommunestyre-periode
uten at noen har etterspurt det,
sier Lund.
Hun synes det er underlig
at ingen har oppdaget svikten

slutt

tidligere, blant annet fordi
kommunen har hatt flere tilsyn
fra Fylkesmannen på opplæringsloven og hvor både kommunens reglement og ordensreglement er sendt inn.
Selv om det formalitetene
ikke har vært i orden, vil det
ikke si at skolene har hatt ugyldige ordensregler.
– Det har vi sjekket med
Fylkesmannen. I praksis har
det ingen betydning, men det
er uryddig, sier Lund.

Undersøker
Kallerudlia 9

Gjøvik: Kontrollutvalget
i Gjøvik holder ekstraordinære møter for å følge
opp kommunestyrets vedtak om Kallerudlia 9. Som
omtalt i OA 9. februar har
flertallet i kommunestyret
bedt kontrollutvalget se
nærmere på om salget
av Kallerudlia 9 til Eidsiva
Bioenergi har foregått etter boka. Kommunestyret
vedtok at de vil ha saken
tilbake i slutten av mars,
og som følge av den korte
fristen, holdt kontrollutvalget et ekstraordinært
møte mandag.
– Vi vedtok å bestille
en prosjektplan fra Innlandet Revisjon med
oversikt over de spørsmål kommunestyret vil vi
skal finne svar på. Planen
får vi framlagt på et nytt
ekstraordinært møte 6.
mars, opplyser leder Roar
Løken Lunder. Han tror
ikke utvalget har svar på
spørsmålene før kommunestyremøtet i mars.
– Til det trenger vi mer
tid, men vi vil kunne gi en
orientering, sier Lunder.

Ble påkjørt bakfra

LYGNA: Politiet meldte like

før klokken 12 mandag
om en mindre kollisjon
på Lygna. En personbil
ble påkjørt bakfra av en
lastebil. Ifølge politiet
ble sjåføren av personbilen sendt til legevakta
for sjekk. Vedkommende
hadde smerter i nakken.
Begge biler var kjørbare
etter sammenstøtet, opplyste politiet.

Klage på løs hund

LENSBYGDA: Politiet har
mottatt en klage på en
stor svart og hvit hannhund med rødt halsbånd
i området Stenbergstajet
i Lensbygda. Ifølge politiet løper den ofte løs, og
eieren oppfordres til å ta
ansvar for hunden sin.

Stjal mat fra butikk

industrien på Raufoss, sier Sverre Narvesen (tv). Knut Erik Snilsberg og Arne Kolbu er to av nøkkelpersonene bak titaniumproduksjon som
Foto: Per Hovland

jevnaker: En mann av
utenlandsk opprinnelse
er mistenkt for å ha stjålet
matvarer fra en butikk på
Jevnaker. Politiet fikk melding om tyveriet i 15.30tida mandag.

