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OSLO: Vararepresentant Ivar
Odnes stiller, sammen med resten
av Senterpartiets stortingsgruppe, krav til politireformen.

ringen av politiet, men også til tjenester,
bemanning og myndighet på de lensmannskontorene som skal bestå. Nærhet både til tjenester og trygghet som
politiet gir, er viktig for folks hverdag
uansett hvor man bor og må ligge i bunnen for hvordan dette skal rigges, mener
Odnes.
Forslagsstillerne viser til at Politidirektoratet (POD) skulle få ansvar for å
gjennomføre reformen og fatte avgjørelse om tjenestestedstrukturen i politi-
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Gruppa har levert et representantforslag
som skal debatteres i Stortinget etter at
justiskomiteen har behandlet det.
– Det er nå viktig at Stortinget presiserer krav til videre prosess med organise-

et. Stortingsflertallet satte imidlertid
flere krav til prosessen og om innhold i
tjenestene som skal tilbys ved tjenestestedene. Forslagsstillerne mener at flere
av disse føringene ikke er fulgt opp av
Politidirektoratet, blant annet lokal
medvirkning.
I forslaget går det videre fram at Sp vil
at kommunenes klagerett innebærer reelle muligheter til å klage på innholdet i
vedtaket som er fattet av Politidirektoratet, og ikke kun adgang til å klage på

nyheter

prosessen som ledet opp til vedtaket. Sp
ønsker videre at de ansatte i politi- og
lensmannsetaten får stor grad av medbestemmelse i den videre gjennomføringen av politireformen og at de lensmannskontor som blir foreslått opprettholdt skal bestå med status som lensmannskontor.
Senterpartiets stortingsgruppe foreslår dessuten at de lensmannskontorene
som står igjen etter gjennomføringen av
politireformen får en reell styrking.

HURRA-HANDLING:

■ Nammo med helt unik avtale i USA

– En permanent
fot innafor
RAUFOSS: Nammo
skal sette sammen
rakettmotorer og
stridshoder inne
på en amerikansk
marinebase.
Per Skjønberg

per.skjonberg@amedia.no

– Det er en helt unik avtale. Dette er en hurramelding for hele
Nammo og spesielt for Raufoss,
sier
konsernsjef
Morten
Brandtzæg i Nammo.
Torsdag skrev Nammo nemlig under en avtale med US
Navy om bruk av produksjonskapasitet inne på marinebasen
Indian Head i Maryland.
Det er en avtale med løpetid
på 30 år, og vil for Nammo bety
at de nå er å regne som en del av
den amerikanske industri- og
teknologibasen.
Det er kjekt når avtaler om leveranser til det amerikanske
forsvaret skal inngås, med alle

konkurransefordeler dette har
for Nammo.
– Det har aldri blitt inngått en
slik avtale mellom et firma i
Norge og den amerikanske marinen. Det har heller aldri blitt
inngått en slik avtale mellom
noen utenlandske private firmaer og den amerikanske marinen, sier Frank Møller, divisjonsdirektør for rakettmotordivisjonen i Nammo.
– Dette er kjempemulighet
for oss. Vi har nå en permanent
fot innafor, sier Brantdzæg.

Viktig for Raufoss
På den amerikanske basen skal
det settes sammen deler innen
rakettmotor- og stridshodevirksomheten til Nammo. Støpingen av drivstoff skal også
foregå på basen i USA, men delene skal produseres på Nammos eksisterende fabrikker,
slik som på Raufoss.
– Det er ikke mekanisk produksjonsutstyr her. Selve produksjonen av deler skal foregå i

andre deler av Nammo, forteller Møller.
Dermed vil de framtidige avtalene om leveranser i USA styrke industrimiljøet på Raufoss
betraktelig.
– Avtalen vil være med å sikre
vekst på Raufoss også, sier
Brandtzæg.

Amerikanske arbeidsplasser
Nammo-sjefene forteller at det
har blitt arbeidet med en avtale
i tre år, og det er tilfeldig at en
avtale som også er med å sikre
framtidige amerikanske arbeidsplasser kommer i samme
moment som landet får ny president.
– Men det er jo en bra timing.
Begrepet Buy American er et
viktig tema i politikken i USA,
sier Brandtzæg.
Han mener avtalen skaffer
Nammo en helt spesiell fordel
ved at de nå også kan levere ny
teknologi til USA. Det er en del
programmer som ikke er til-

5

gjengelige for utenlandske bedrifter, prosjekter som er på
forsknings- og utviklingsstadiet, som Nammo nå kan få tilgang til i USA på et litt tidligere
tidspunkt.
– Betyr avtalen at dere kan
levere noen av deres nåværende produkter til USA eller andre land, som dere var forhindret fra tidligere?
– Nei, dette er ikke en avtale
som vil påvirke det, sier Frank
Møller.

Hurramelding
Nammo har i flere år vurdert
ulike måter å etablere seg i USA
på. Brandtzæg forteller at det i
hovedsak er tre måter å gjøre
dette på. De kunne kjøpt en eksisterende fabrikk, de kunne
bygd seg en helt ny, eller altså
det de gjør nå.
– Denne mellomløsningen
gjør at vi slipper enda lettere til
i et stort marked, sier han.
Nammo har opprettet et helt
nytt firma som er heleid av

Marylands handelsminister
Michael Gill (f.v.), konsernsjef
Morten Brandtzæg i Nammo
og president i NEIH, Peter
Sioma undertegner avtalen
i går klokka 12 lokal tid,
klokka 18 norsk tid.
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Nammo-konsernet.
Nammo
Energetics Indian Heads avtale
med US Navy er støttet av guvernøren i Maryland og av det
amerikanske forsvaret.
– Det er en ordentlig hurramelding. Jeg hadde aldri trodd
vi skulle få en slik mulighet,
sier
konsernsjef
Morten
Brandtzæg i Nammo.

Urenset kloakk
gikk rett
i Randsfjorden
BRANDBU: En ødelagt trafo
førte til at renseanlegget i
Brandbu var uten strøm i tre
timer torsdag.
Det førte til at urenset
kloakk gikk tvers gjennom
renseanlegget, og ut i
Randsfjorden.
Strømbruddet skjedde ved
13-tida torsdag. Like etter
klokka 16 var strømmen
kommet tilbake.

