2

SUNNMØRSPOSTEN Tirsdag 26. november 2013

NYHETER
Tips oss: 95 400 400 nyheter@smp.no

Sunnmørsposten abeider etter Vær
Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Dersom noen føler seg rammet av urettmessig
omtale i avisa, oppfordres de til å ta kontakt med
redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for
brudd på god presseskikk til Pressens Faglige Utvalg
(PFU).
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17. pb 46 Sentrum, 0101 Oslo.

LEDER

– Vi ønsker å ha helsetjenester som
gir oss mulighet og handlingsrom
til å utøve sjukepleiefaget
GUNHILD ROLANDSEN, Les mer Debatt side 6

Superfabrikk kan hindre utﬂagging
• Brei interesse for mulig samarbeid om produksjon i Haram på siste generasjon industriroboter

Kommunalt spel
om ﬂyktningar

NORD-TRØNDELAG

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

FLYKTNINGAR
Rekordmange ﬂyktningar med løyve til opphald i landet
sit i mottak og ventar på ein stad å bu. Halvparten av dei
rundt 5.000 dette gjeld, har venta lenger enn eit halvt
år sidan dei fekk opphaldsløyve.
Årsaka er i hovudsak at norske kommunar vegrar seg
mot å ta imot så mange ﬂyktningar som dei vert bedne
om og ha forplikta seg til. Av alle kommunane i landet
har eit stort ﬂeirtal anten teke imot færre eller sagt heilt
nei. Ein slik situasjon er ingen tente med. Dette er eit
svarteperspel med lagnader til menneske som skal ha
like rettar med alle andre borgarar. Dette er ikkje eit
spørsmål om korleis ein stiller seg til innvandring, men
om å gi dei som har fått opphald eit liv med meining. Til
sist skal dei uansett busetjast i ein kommune.
I Møre og Romsdal har
kommunane så langt i år
vore gjort vedtak om å
busette vel 360 ﬂyktningar. Dette er over 200
færre enn dei er bedne
om å ta imot. Dei tre
kommunane
Aukra,
Stranda og Skodje har
sagt tvert nei. I Sogn og
Fjordane er spriket mellom behovet og dei opne dørene endå større.
Alle tapar på dette. Verst blir dette sjølvsagt for dei
menneska som blir sitjande i mottak i månad etter
månad utan å kome i gang med sine nye liv. Dei største
taparane er dei mange barna som må leve sine liv på
vent på eit asylmottak.

– Dette er eit
svarteperspel
med lagnader
til menneske

Målet er at ﬂyktningar skal få ﬂytte til sin nye heimstad
innan eit halvt år etter at dei har fått opphaldsløyve. For
einslege mindreårige er målet tre månader.
Vi er i dag langt unna dette for svært mange av dei
som ventar. Heller ikkje auka integreringstilskot og ein
forpliktande avtale mellom staten og KS ser ut til å
endre på dette. Prognosane for dei neste tre neste åra
ser svake ut, samstundes som behovet er venta å auke.
Busetjing av ﬂyktningar er ei frivillig oppgåve for
kommunane. Det bør det også halde fram med å vere.
Men om det skal forbli slik, må også kommunane vise
større vilje til å delta i den nasjonale dugnaden.
Kanskje er det trong for ytterlegare styrking av dei
økonomiske tilskota frå staten, men økonomi er ikkje
heile forklaringa på problemet. Økonomi forklarer i alle
fall ikkje at ein kommune som Aukra seier blankt nei,
medan Ørskog seier ja til alle dei blir bedne om å ta imot.

BYGGETABBE

Å stable ved og tabber i skjul
Helseminister Bent Høie (H) har bygd et vedskjul ved hytta
si. Skjulet er satt opp uten løyve i strid med den lokale reguleringsplanen.
Høie hører nok suset fra Åslaug Hagas ulovlig oppsatte
brygge i Stryn. Den var som kjent med på å felle henne før
brygga sjøl ble most til pinneved av «Dagmar». Høie er åpen
om byggetabben og bagatelliserer den ikke. Han vil helt klart
komme lenger med det enn å forsøke å holde den i skjul.
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Sliter fortsatt med
strøm etter Hilde

INDUSTRI

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.

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

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-

VEGVESENET

Aksjonerer mot
farlige vogntog

INDUSTRIROBOTER: En topp moderne fabrikk med industriroboter kan effektivisere produksjonen av komponenter som industrien på Sunnmøre vurderer å ﬂytte til lavkostland. Prosjektet er godt i gang og et 20-talls industribedrifter har
foreløpig fattet interesse for prosjektet. Arne Tande (til høgre) står i spissen for ideen som skal hindre at kompetanse og industri ﬂagges ut. Han har med seg gode støttespillere. Fra venstre: Tor ErikJarnes Lillebø, Innovasjon Norge, Bodil P.
Hollingsæter, Innovasjon Norge, Lars Gjørsvik, Industriinkubator på Nordre Sunnmøre, Pål Terje Huse, rådgiver og Arne Tande, Offshore and Industry Support. Guttorm Ulla i Haram Innovasjonsstudio var ikke til stede da bildet ble tatt.

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.

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

«FELLESFJØS»: Et topp moderne maskineringsverksted som kan konkurrere med arbeidskraft i utlandet
planlegges i Haram for alle bedrifter som vurderer å ﬂytte ut deler av produksjonen. FAKSIMILE SMP 25. NOVEMBER

– Dette er genialt
 «Fellesfjøs» mottatt med forventning
ROBOTFABRIKK

Spennende. Fornuftig. Genialt. Planene om robotstyrt
fabrikk i Haram høster lovord.
– Dette er genialt, sier prosjektingeniør og leder for Robotnor,
Ingrid Schølberg ved NTNU.
Industrinestoren Arne Tande i
Haram har invitert et 20-talls
bedrifter til å være med i planleggingen av en fabrikk som
med kostnadseffektiv drift kan
hindre at virksomheter må
ﬂagge ut. Innovasjon Norge har
vært med fra starten.
Vanskelig robotisering. Schølberg understreker at maskinering er det vanskelig å
robotisere, og man må ha et
tverrfaglig team med kompetanse.
– Det er veldig fornuftig å
sentralisere en slik produksjon,
og det er viktig på få volum på
produksjonen, sier hun. Lederen for Robotnor stiller seg mer
enn gjerne til disposisjon dersom initiativtakerne trenger
hjelp.
Jan Fiksdal i Teknologirådet
synes ideen er spennende. Flere
land, blant annet USA, trekker
nå hjem produksjon som tidligere har vært gjort i lavkostland.
Særlig mener han bruk av
3D-printere er interessant.
– Jeg leste nylig at RollsRoyce skal bruke 3D-printere
for å lage deler til ﬂymotorer.
Det er en god modell å løse
dette i fellesskap, sier Fiksdal,
som understreker at han ikke
har vurdert økonomien i dette.

GENIALT: Ingrid Schølberg i
Robotnor vil gjerne bidra til ny
fabrikk om det trengs.

NY FABRIKK
 Et forprosjekt til 600.000
kroner ser på mulighetene
for å lage en topp moderne
fabrikk i Haram.
 Den robotstyrte fabrikken
skal være konkurransedyktig i forhold til arbeidskraft i
lavkostland.
 Industri på Sunnmøre
som vurderer å ﬂagge ut,
blir invitert til å produsere i
fabrikken.

Daglig leder i Ulmatec i Haram,
Jan Petter Urke, stadfester at
hans bedrift er en av dem som
gjerne vil vurdere om dette kan
være noe for dem.
– Vi har vurdert ﬂytting av
deler av produksjonen, men det
er vanskelig å få det fulle regn-

SPENNENDE: Jan Fiksdal i
Teknologirådet mener bruk av
3D-printere er framtida.

skapet på kostnader. Ei stund
produserte vi dataskap i Kina.
Kvaliteten var god, men leveringstida gjorde at vi hentet
produksjonen hjem, sier Urke.
Daglig leder Håkon Vad i Vad
Møbler har nylig ﬂyttet ut all
produksjon av møbler til Baltikum. Timesprisen her hjemme
er ﬁre til fem ganger så høg som
der.
– Vi må ha et godt alternativ
dersom vi skal hente produksjonen hjem igjen, sier Vad.
Ordfører Bjørn Sandnes i
Haram synes det er «utrolig
positivt» at noen tenker i slike
baner, og kommunen vil støtte
opp så godt de kan.
– Selv om en slik fabrikk skal
produsere for næringslivet på
hele Sunnmøre, er det klokt å
legge den til et sted der industrien er godt etablert, sier han.
JOHAN BEHRENTZ
johan.behrentz@smp.no

