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OSLO 20130718.
KONSERNSJEF I ORKLA, ÅGE
KORSVOLD PRESENTERER
RESULTATET FOR 2. KVARTAL
2013 UNDER EN PRESSEKONFERANSE PÅ SKØYEN I OSLO
TORSDAG.
FOTO: Fredrik Varfjell / NTB
scanpix

MATPRODUKSJON

Orkla vil ha norske jordbruksvarer
Konsernsjef i Orkla, Åge Korsvold (bildet), sier selskapet i stor grad
er avhengig av jordbruk i Norge for å kunne ha produksjon her.
– Norsk jordbruk er basis for vår eksistens i Norge, sier han. Han sier
Orkla har valgt en strategi hvor forretningsmodellen gjør at selskapet er mer dedikert til det lokale. Leder i Norges Bondelag, Nils T.
Bjørke, sier han setter pris på uttalelsene fra Korsvold. NTB

Superfabrikk kan

• Brei interesse for mulig samarbeid om produksjon
INDUSTRI

SMITTEFARE: Overlege Hans Blystad i Folkehelseinstituttet
sier at det er snakk om en sjelden, men ikke spesielt farlig,
salmonellatype. ARKIVFOTO: SCANPIX

15 smittet
av sjelden
salmonella
OSLO
Nylig meldte Folkehelseinstituttet at sju personer var smittet av en
sjelden salmonellatype.
Tallet er nå oppe i 15.
– Alt tyder derfor på at
dette utbruddet skyldes et
matprodukt distribuert
over hele landet, sier overlege Hans Blystad i Folkehelseinstituttet
til
Stavanger Aftenblad.
De 15 smittede kommer
fra hele landet: Rogaland,
Buskerud,
Akershus,
Nordland, Oppland, Oslo,
Troms, Vestfold og Østfold.
Nå jobber Mattilsynet
med å spore smittekilden.
De har intervjuet de som

er blitt syke og kartlagt
hva de har spist.
Foreløpig er det ingenting som har utpekt seg
som en klar smittekilde. Å
ﬁnne smittekilden i slike
utbrudd er et vanskelig og
tidkrevende arbeid.
Overlege Blystad i Folkehelseinstituttet presiserer
imidlertid
at
salmonellatypen ikke er
spesielt helsefarlig.
– Selv om den er sjelden,
er den ikke farligere enn
annen type salmonella.
Salmonella i seg selv er
ikke farlig. Vanlige symptomer er diaré, magesmerter, kvalme og feber.
NTB

– Helsearbeider lurte
penger fra eldre
BERGEN
En kvinnelig helsearbeider i Bergen må møte i
Bergen tingrett 11. desember tiltalt for grovt bedrageri av to eldre menn.
Politiet mener helsearbeideren i kraft av sin rolle
utnyttet tilliten til mennene på 65 og 90 år, og
svindlet dem for til
sammen rundt 700.000
kroner. I tillegg jobber
påtalemyndigheten med å
få reist en tilleggstiltale for
simpelt bedrageri av en
eldre kvinne (85), ifølge
NRK.

De grove bedrageriene
skal ha funnet sted i 2011
da kvinnen jobbet som
privatpraktiserende
innenfor helsebransjen og
samtidig leide ut sine tjenester til ulike dagsentre
for eldre i Bergen.
Den tiltalte kvinnen risikerer seks år i fengsel.
Ifølge hennes forsvarer,
Einar Råen, vil kvinnen
erklære seg uskyldig etter
tiltalen om grovt bedrageri
fordi hun mente å betale
disse pengene tilbake.
NTB

En toppmoderne robotstyrt
fabrikk kan gjøre det mer
lønnsomt for bedrifter på
Sunnmøre å beholde all produksjon i Norge enn å ﬂytte
ut.
Det er ideen til en av nestorene
i den maritime industrien på
Sunnmøre, Arne Tande. Et forprosjekt til 600.000 kroner, som
Innovasjon Norge og Haram
kommune delﬁnansierer, viser
at det er stor interesse for prosjektet.
Tande viser til at stadig ﬂere
industriland tar tilbake produksjonen fra lavkostland, både på
grunn av ny lønnsomheten i
teknologi og for å få bedre kontroll med produksjonen.
– Vi vil bruke utstyr som
bedriftene hver for seg ikke har
råd til å kjøpe inn. Dersom man
ﬂytter ut, vil kompetansen over
tid gå samme vegen. Det vil vi
hindre. Samtidig kan vi i samarbeid med utdanningssystemet
og bedrifter om å bygge kompetanse innen den mest avanserte
robotteknikk som kan oppdrives
i verden. Det vil komme hele
næringsklyngen til gode i framtida, sier Tande.
Stor interesse. Etter 43 år i det

som nå er Rolls-Royce har han
latt seg pensjonere og har i stedet etablert sitt eget ﬁrma, Offshore and Industry Support. og
fått med seg solide støttespillere.
De har besøkt et 20-talls
bedrifter ulike steder i fylket, og
ifølge Tande er det stor interesse for det han uhøytidelig kaller
et
«fellesfjøs»
for
industriproduksjon.
– Industrien på Sunnmøre er
generelt åpen for ny teknologi.
Teknologien er ingen trussel,
men vil heller skape interesse
for industriarbeidsplasser. Dette
er en mulighet til å beholde
industrien på Sunnmøre også i
framtida, mener Tande.
Får støtte. Innovasjon Norge

har støttet prosjektet fra starten,
blant annet på grunn av bredden
av små og mellomstore bedrifter
som blir invitert til å være med.
Samtidig legger ikke direktør
Bodil P Hollingsæter i Innovasjon Norge skjul på at det skaper
tillit å få samarbeide med personer som kjenner bransjen godt.
– Innovasjon Norge ønsker å
bidra til økt verdiskaping gjennom prosjekter som styrker
internasjonal konkurransekraft
gjennom å utvikle og kommer-

INDUSTRIROBOTER: En topp moderne fabrikk med industriroboter kan effektivisere p
foreløpig fattet interesse for prosjektet. Arne Tande (til høgre) står i spissen for ideen
Hollingsæter, Innovasjon Norge, Lars Gjørsvik, Industriinkubator på Nordre Sunnmøre

ARNE TANDE
• Arbeidet i Hydraulik
Brattvaag (nå Rolls-Royce) i
43 år.
• Ingeniør med erfaring fra
«golvet». Inntil i fjor høst
direktør for Offshore
dekksmaskineri i RollsRoyce.
• Har etablert eget selskap
Offshore & Industry Support
AS, som blant annet skal
drive konsulenthjelp.

– Industrien på
Sunnmøre er
generelt åpen for
ny teknologi
ARNE TANDE

sialisere forpliktende bedriftssamarbeid. Vi mener slike
prosjekt kan opprettholde og
styrke produksjon og kompetanse i vår region, sier Hollingsæter. Hun avviser ikke at
Innovasjon Norge vil støtte
prosjektet i neste fase.

SUNNMØRSPOSTEN Mandag 25. november 2013

OSLO

Født i Norge – må ha språkhjelp på skolen
Et stort ﬂertall av minoritetsspråklige barn i grunnskolen i Oslo trenger ekstra norskundervisning, selv om de er født i Norge. I snitt
trenger to av tre minoritetsspråklige elever særskilt norskopplæring. Det tilsvarer hver fjerde elev i Oslo-skolen. Utdanningsnivå
spiller inn i forskjellen mellom landgruppene. Men også hvilken kulturell åpenhet til integrering gruppene utviser. NTB

OSLO 20091113. BARNE,- LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSMINISTER AUDUN LYSBAKKEN
INTRODUSERTE FREDAG
ETTERMIDDAG SUNNIVA
ØRSTAVIK SOM TILTRER SOM
NYTT LIKESTILLINGS- OG
DISKRIMINERINGSOMBUD.
FOTO: Kyrre Lien / Scanpix
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LIKESTILLINGSOMBUDET

Krever svar om kors fra NRK
Likestillingsombudet ønsker en redegjørelse om NRKs reglement for
religiøse symboler for nyhetsopplesere. Fristen NRK har fått til å
svare er 3. desember. Ombudet sier de kan komme til å ta opp saken
juridisk. Likestillingsombud Sunniva Ørstavik (bildet) ønsker ikke å
kommentere saken før svaret foreligger fra NRK. Statskanalen har
særskilte krav til nøytral fremtreden for nyhetsprogramledere.

n hindre utﬂagging
n i Haram på siste generasjon industriroboter
NORD-TRØNDELAG

Sliter fortsatt med
strøm etter Hilde
2.200 strømkunder i Nord-Trøndelag mistet strømmen lørdag. Årsaken er ettervirkninger av stormen
Hilde, som herjet helgen før. NTE
hadde mannskap ute i alle områdene for å sjekke hva som har gått
galt. Håpet var at feilen skal skulle
bli rettet opp i løpet av lørdag
kveld. Forrige helg var 35.000 husstander uten strøm i Trøndelag og
Helgeland som direkte konsekvens
av stormen Hilde. NTB

VEGVESENET

Aksjonerer mot
farlige vogntog

produksjonen av komponenter som industrien på Sunnmøre vurderer å ﬂytte til lavkostland. Prosjektet er godt i gang og et 20-talls industribedrifter har
n som skal hindre at kompetanse og industri ﬂagges ut. Han har med seg gode støttespillere. Fra venstre: Tor ErikJarnes Lillebø, Innovasjon Norge, Bodil P.
e, Pål Terje Huse, rådgiver og Arne Tande, Offshore and Industry Support. Guttorm Ulla i Haram Innovasjonsstudio var ikke til stede da bildet ble tatt.

Snuser på Haram. Etter det

Sunnmørsposten forstår, har
gruppa bak prosjektet sett seg ut
ei industritomt i Haram til den
framtidige fabrikken.
Ikke noe er endelig bestemt,
men Haram passer godt for ei
etablering på grunn av det
sterke industrimiljøet der, og
nærhet mellom industri, kommune og skole.
Arne Tande innrømmer at
både han og gruppa han har
med seg er utålmodige etter å
komme i gang. Samtidig ser han
at tanken må modne seg blant
framtidige samarbeidspartnere.
Man vil starte forsiktig, og inviterer enda ﬂere til å bli med.

FORSKNING

– Hvordan vil dere organisere
dere?
– Det vil vi se på i neste fase.
Mye må avklares på mange plan,
men det mest realistiske er å
etablere et kommersielt selskap
som bedriftene eier sammen,
sier Tande. Han understreker at
dette vil komme til å koste, men
tror ikke det er gode alternativ.
– Med moderne roboter er vi
ikke er avhengig av lange serier.
Fabrikken kan gå døgnet rundt
og produsere ulike komponenter til fabrikker i distriktet, sier
han.
JOHAN BEHRENTZ
johan.behrentz@smp.no

Statens vegvesen aksjonerer mot
det de mener er farlige vogntog. I
helgen og hele denne uken er
rundt 20 kontrollører ute på veiene i Nord-Norge. Meteorologene
varsler dårlig vær og vanskelige
føreforhold de nærmeste dagene.
Derfor økes antallet kontrollører
betydelig. Regjeringen vedtok
nylig å bevilge ekstra penger til
kontrollvirksomhet for å få stanset
dårlig skodde vogntog. NTB

Statoil og NASA har
undertegnet avtale

PÅ LAG: Regionirektør Bodil P. Hollingsæter i Innovasjon Norge (tv) er
glad for at næringa sjøl tar tak for å møte framtida. Til høgre; initiativtaker Arne Tande i Offshore and Industry Support.

Statoil og den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA har inngått partnerskap for å se på
hvordan teknologi og kunnskap fra
romfart og oljeindustri kan være til
gjensidig nytte.
Statoil og NASA har inngått en
avtale om å utforske ulike teknologier som kan støtte Statoil i arbeidet med å lete etter olje og gass,
og utvinne disse ressursene, opplyser oljeselskapet i en pressemelding. NTB

