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GODEHAV FISKEPUDDING GOURMET
Godehav, 440 g, 67,95 pr. kg
BEMYMRET: – Som alle andre eksporterettede virksomheter er vi bekymret over finanskrisa sør i Europa, forklarer plassjef ved Hydro Aluminium Profiler på Raufoss, Vebjørn Remen.
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Urolig tross
økt aktivitet
Gjelder Hedmark, Oppland, Akershus (nord) uke 41 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Raufoss : Hydro

GODEHAV FISKEBOLLER GOURMET
Godehav, 500 g, 72,00 pr. kg

Aluminium Profiler
på Raufoss har nå
faset inn virksomheten fra Karmøy
som legges ned, men
plassjef Vebjørn
Remen er bekymret
for konsekvenser av
finanskrisa.
Arne Næss

I løpet av drøyt ett og et halvt år
har arbeidsstokken ved Hydro
Aluminium Profiler (HAP) på
Raufoss økt med om lag 100, fra
180 til nærmere 280. Nå foretar
de en mindre justering i forhold
til markedet. Dette rammer åtte
personer.
– Det er alltid slik i vårt marked. Etter ferien er det stort trykk
på våre produkter, og så roer det
seg litt etter et par måneder. Derfor en mindre justering, forklarer
plassjef Vebjørn Remen.

Bekymret

GODEHAV FISKEKAKER GOURMET
Godehav, 460 g, 84,78 pr. kg

HAP leverer aluminiumprofiler
til mange bransjer og hovedmarkeder er Sverige, Norge, Finland
og Storbritannia.
– Vårt største marked er Sverige, men vi leverer også noe til
Euro-sonen. Derfor er vi generelt
bekymret for den finanskrisa vi
nå ser sprer seg i Europa. Markedet og valutasituasjonen henger
sammen og begge deler påvirker
oss. Blir den norske kronen for
sterk, blir eksportnæringer rammet, og blir markedene redusert,

sier det seg selv at dette påvirker
oss, forklarer Remen.

Røde tall

Hydro Aluminium Profiler består
av seks enheter i tre land; Norge,
Sverige og Finland. Per 15. august i år var de registrert i Brønnøysundregistrene med totalt 486
ansatte. Sum inntekter i 2010 var
916 millioner kroner, mens de i
«toppåret» 2007 hadde vel 1,5
milliarder. I årene 2006 til 2008
hadde de også positive driftsresultater på om lag 15 til 40 millioner årlig. I 2009 og 2010 måtte
de se røde tall på bunnlinja med
henholdsvis 57 og 67 millioner i
minus. Egenkapitalen var på 154
millioner i regnskapet for 2010.
Hydros leder for pressvirksomheten i Norge, Trond Sandberg,
forklarte omorganiseringen, som
blant annet innebar nedleggelse
på Karmøy, med at HAP hadde
en betydelig overkapasitet sam-

let sett ved de tre produksjonsstedene i Norge, som altså ble til
to, Raufoss og Magnor.

Økt aktivitet

I produksjonslokalene på Raufoss er det med andre ord mange
nye fjes og økt produksjon.
– Ja vi har overtatt 10.500
tonn fra Karmøy, og årlig går det
nå ut om lag 22.000 tonn her fra
Raufoss, så trafikken ut og inn
av fabrikken har økt betydelig.
Daglig kjøres det ut om lag 140
tonn og et vogntog har i snitt en
kapasitet på ti tonn, så da forstår
man kanskje lettere hvilke mengder det er snakk om. Vi leverer
etter «just in time-prinsippet» så
lageret her er minimalt, om lag
200 tonn. Det betyr jo også at vi
er sårbare for svingninger i markedet, så jeg kan understreke at
vi her på Raufoss følger tett med
i hva som skjer lenger sør i Europa, avslutter Vebjørn Remen.

Må møte i Høyesterett

ROA: Torsdag må Lunner kommune møte i Høyesterett, i barneverntvisten mot Fauske kommune.
Lunner kommune gikk seirende ut av behandlingen i tingretten, men tapte ankesaken i lagmannsretten. Her ble Lunner
dømt til å betale 800.000 kroner til Fauske kommune, for deknking av utgifter i forbindelse med en barnevernsak.
Lagmannsretten benyttet en annen tolkning av barnevernloven. Det er bakgrunnen for at resultatet ble et annet.
Hvis Lunner får medhold i sin anke, er ikke saken vunnet av
den grunn. Da går den tilbake til lagmannsretten, som skal vurdere saken ut fra det Høyesterett mener er en riktig forståelse
av barnevernloven.  Fauske kommune krevde i utgangspunktet
1,1 millioner kroner av Lunner, for utgifter til en person som
hadde flyttet fra Lunner til Fauske fordi hans far bodde der.
Trine Butingsrud Mathiesen representerer Lunner kommune,
mens Fauskes advokat er Roald Angell. Det er satt av én dag
til behandlingen i Høyesterett, hvor fem dommere skal ta stilling til tvisten.

