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– Ingen dramatikk
RAUFOSS : Nedgang

Næringsdepartementet
skal ut på tur

i ordrereserven kan
bety nedbemanning
for rakettmotordivisjonen ved Nammo
Raufoss.

RAUFOSS: Nasjonalt senter
for komposittkompetanse på
Raufoss er blant de bedriftene som får besøk av ansatte i
Nærings- og handelsdepartementet tirsdag 11. oktober.
Til sammen 226 bedrifter
inviterte departementet, og
56 ble plukket ut for besøk.
Tilsvarende skjedde i fjor,
og statsråd Trond Giske (Ap)
karakteriserer det som en
suksess.
– Fjorårets besøk ga oss
gode erfaringer, og jeg er
sikker på at vi også i år vil få
nyttige tilbakemeldinger fra
bedriftene vi besøker, mener
han.
Målet er å få bedre kontakt med næringslivet og å
få konkrete innspill fra de
enkelte bedriftene.
– Dette handler om å øke
vår kunnskap om norsk næringsliv samt å styrke departementets evne til å fremme
verdiskaping og etablering
av arbeidsplasser, fastslår
Giske.
Omkring 165 av de ansatte
i departementet skal «ut på
tur» i alle landets fylker.

Per Hovland

Det stilner litt etter fullbyrdelse
av store ordrer ved Nammo Raufoss AS de siste årene.
Siden 2005 har våpenprodusenten levert store ordrer og styrket bemanningen fra 500 til 685.
Nå blir det nødvendig å justere
bemanningen litt den andre retningen, forteller administrerende
direktør Erland Paulsrud.
– Vi er en ordreproduserende
virksomhet. Det vil si at vi ikke
produserer for lager. Følgelig må
vi hele tiden gjøre løpende vurderinger av bemanningssituasjonen.
Dette er en selvfølgelighet i vår
bransje, og noe alle er innforstått
med, sier han.

Rakettmotorer

Fredag formiddag ble de ansatte
orientert om situasjonen. Det er
hovedsakelig divisjonen som produserer rakettmotorer som blir
berørt av svingningene.
Det er antydet overtallighet
blant funksjonærene, men hvor
mange som blir berørt kan Paulsrud ikke si noe om ennå.
– Dagens møte var en orientering. I tiden som kommer vil vi
jobbe med de tillitsvalgte for å se
hvordan vi best kan gjennomføre
bemanningsjusteringen.
– Nedbemanning er nødvendig selv om Nammo Raufoss leverte et knallresultat i fjor?
– Absolutt. Resultatet kommer
til å bli sterkt også i år, det kan
jeg love. Men det er en forutsetning for hele vår virksomhet at vi
vurderer ressursbruken til enhver
tid, både på kort og lengre sikt.
– Er årsaken dårlige økonomiske tider hos flere EU-land?
– Nedregulering av forsvarsbudsjetter rundt omkring er av
betydning, ja. Men valutasvingninger har faktisk gitt større utslag den senere tid.
Parallelt med nedbemmanning
innen rakettmotorer, ansetter
Nammo Raufoss omtrent ti produksjonsarbeidere spredt over de
andre virksomhetene.
Paulsrud understreker at man
er blitt stadig flinkere til å utlikne bemanningsbehov innad i
industriparken.
– Det er en stor fordel at vi har
dette som virkemiddel på Rau-
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NATURLIG JUSTERING: Administrerende direktør ved Nammo Raufoss, Erland Paulsrud (t.h.) og Teknatillitsvalgt Kristian Lium forventer en udramatisk prosess når bemanningen innen rakettmotordivisjonen
nå må nedreguleres.
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Jan Frode Simensen

Det er en privatperson, Anders
Langangen fra Oslo, som har
overvåket Holetjern i Vestre
Toten. Han undersøkte tjernet i
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foss, der det ligger i kortene at
aktiviteten over tid varierer ved
de forskjellige fabrikkene.

Tillit til ryddig prosess

Men ikke alle kan omplasseres
like lett.
Kristian Lium er tillitsvalgt
for Tekna, og representerer de
mest utdannede ingeniørene

som jobber med rakett-teknologi.
– Vi har høy kompetanse på et
smalt felt, og ser det nok ikke naturlig å bli omplassert, sier han.
Direktøren understreker også
at det er lite sannsynlig at dette
kommer opp som forslag.
– Det har nok skjedd ved noen
svært få tilfeller at funksjonærer

har tatt jobb i produksjonen i
perioder, men det er gjerne folk
som har jobbet der tidligere.
Tillitsvalgte Lium bedyrer at
kommunikasjonen med ledelsen
er god, og at han har tillit til en
ryddig prosess.
Nammo Raufoss AS hadde i
fjor et driftsresultat på 433 millioner kroner.

Kransalger utsatt på nytt
bøverbru: Holetjern hadde
sjeldne algetyper fram til
1980-tallet, men de forsvant
trolig på grunn av
forurensning.
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1969, og fant da flere typer sjeldne kransalger. Langangen besøkte Holetjern for andre gang i
1990-91. Da var kransalgene forsvunnet. Langangen konkluderte
med at algene var forsvunnet på
1980-tallet fordi det var tilsig av
gjødsel til tjernet, fra området
rundt et sommerfjøs som lå like
ved.
I 2010 var Langangen på nytt
ved Holetjern. Fortsatt var det
ikke noen kransalger i tjernet.

Han søkte derfor Fylkesmannen i
Oppland om å få sette ut kransalger i tjernet, alger han ville hente
fra nærliggende tjern. Fylkesmannen sa ja til søknaden.
I en rapport fra Langangen til
Fylkesmannen framgår at kransalger ble satt ut i Holetjern i
midten av september måned i
år.
Rapporten forteller også at
kransalgene ble hentet fra Galtedalsputten og Vassjøtjern i

Lunner, og Steffensrudtjern og
Eriksrudtjern i Vestre Toten. Fire
av fem tidligere registrerte typer
av kransalgene ble satt ut igjen i
Holetjern.
Langangen skriver i rapporten
at han er spent på om de utsatte
algene vil etablere seg på nytt i
Holetjern. Om de ikke klarer seg,
kan det bli ny utplanting i 2012,
mener Langangen.
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