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Sa ja til Eidsiva-fusjon med Hafslund

FAGERNES: Til tross for motstand
fra enkelte fylkespolitikere, ble
det torsdag vedtatt at Oppland
fylkeskommune stiller seg bak en
kraftverksfusjon.
Erik Børresen

erik.borresen@oa.no

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund
E-CO har for en tid tilbake blitt enige om
et avtaleutkast for en sammenslåing av

selskapene. Før og etter påske skal Eidsiva-eierne, kommuner og fylkeskommuner, bestemme seg for om de går inn
for avtalen eller ei.
De siste dagene har Oppland fylkeskommune vært samlet på Fagernes, og
torsdag sto Eidsiva-avtalen på møteplanen. Selv om Senterparti-representant
Kjersti Bjørnstad åpnet med å argumentere for sin motstand mot avtalen, endte
det med et vedtak om å si ja til avtalen
slik den foreligger i dag.

Elleve stemmer gikk imot, de øvrige
stemte for.
Under Fylkestingets møte torsdag, ble
det blant annet lagt fram et forslag om å
utsette en avgjørelse i saken. Halvard
Klevmark fra Miljøpartiet de grønne mener behandlingen av saken er forhastet
og ville ha en bredere debatt før en avgjørelse tas.
– Hvorfor skal vi haste oss til noe nytt,
når det vi har fungerer?, spurte Klevmark, før det ble votering om utsettel-

sesforslaget. Der stemte bare to personer for. Behandlingen fortsatte dermed
som oppsatt.
– Jeg er glad vi behandler denne saken
nå og ikke utsetter. Det er lett når en sak
er komplisert å rope på en utsettelse eller sette fram argumenter som baserer
seg på det samme. Å si at saken er stor og
komplisert er ikke en grunn til å ikke behandle den, sa Svein Håvar Korshavn
(H) senere i debatten.

HØYTEKNOLOGISK: Student Stian Vaskinn viser fram en av robotene på Fagskolen Innlandet for medlemmer i Stortingets utdannings- og forskningskomité.
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■ Underviser med roboter og virtuell virkelighet

Fagskole for framtida

GJØVIK: Stortingets
utdannings- og forskningskomité lot seg
imponere på Fagskolen Innlandet torsdag.
Morten Høitomt

morten.hoitomt@oa.no

Skolen i Gjøvik har som ambisjon å være Norges mest framtidsrettede, og tar stadig i bruk
ny teknologi for å holde nivået
høyt.
– Framtidsrettet er ingen stabil størrelse, påpekte assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen til følget på åtte stortingsrepresentanter.
De inviterte seg selv på nyåret i år.
– De skrev da i en mail at de
ønsket å besøke en fagskole på
Østlandet, og vår er jo en av de
største i landet. Det er generelt
fokus på fagskoler for tida. Vi er
i vinden, sier lektor Håvard
Lund til Oppland Arbeiderblad.

Roboter på nett
På grunn av det ambisiøse målet å være mest framtidsrettet
av alle fagskolene, bruker Fag-

PÅ SKOLEBENKEN: Stortingsrepresentantene startet omvisningen med en
«skoletime» i auditoriet, ledet av assisterende rektor Frank-Jørgen Vangen (t.v.) og
rektor Gard Tekrø Rolid.
skolen Innlandet blant annet
avanserte
nettprogrammer
som faktisk gjør det mulig for
studenter å delta fysisk når de
ikke er til stede.
– De kan kople seg på laboratorier her fra hvor som helst, og
kan fjernstyre roboter. Vi har
også begynt å bruke VR (virtual
reality, red. anm.) i undervisningen, opplyste Frank-Jørgen
Vangen til stortingskomiteen
torsdag.
Virtual reality – på norsk virtuell eller kunstig virkelighet –
er teknologi som lar brukeren
påvirke og bli påvirket av et da-

taskapt miljø. De fleste miljøene omfatter både syns- og lydinntrykk, og blir vist på en
skjerm eller gjennom spesielle
briller.

To av ti møter opp
Fagskolen Innlandet har 1100
elever, og de fleste har nytte av
den nye teknologien. Rett og
slett fordi de fleste oppholder
seg andre steder enn på skolen.
– Bare 20 prosent er heltidsstudenter, for de øvrige dreier
det seg om nettbasert undervisning med samlinger nå og
da, forteller Vangen til OA.

LYTTET INTERESSERT: F.v. Marianne Synnes (H),
Marit Knutsdatter Strand (Sp), Jorodd Asphjell (Ap),
Kent Gudmundsen (H) og Turid Kristensen (H).

Likevel kommer åtte av ti
studenter fra det sentrale Østlandsområdet. Resten er spredt
ut over alle landets fylker.
– Mange er i jobb mens de
studerer, bemerker Vangen.

Øker jevnt og trutt
Da utdanningskomiteen ytret
ønske om omvisning på en fagskole på Østlandet, hadde de
flere muligheter.
– Det er seks av dem i landsdelen. Men Fagskolen Innlandet har i mange år tatt ansvar
for å bygge opp fagskolene nasjonalt, og vi kniver med Hor-

daland om å være størst i landet, påpeker Vangen.
Skolen har vokst betydelig
senere år.
– Antallet studenter øker
jevnt og trutt. For ti år tilbake
var det kanskje 750, forteller assisterende rektor. Antall ansatte er i dag 73.
Skolen var tidlig ute med
nettundervisning. Den har satset på det siden 2005.
Den satser imidlertid også på
praktiske læreoppgaver. – Vi
samarbeider tett med næringslivet, for eksempel industrien
på Raufoss, sier Vangen.

