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Av Per Ivar Henriksbø

LILLEHAMMER: Brannsjef
Tore Hagen sender neste uke ut
varsel om stengning til ett av ho-
tellene i Midt-Gudbrandsdal.
Han vil overfor GD ikke si hvil-

ket hotell eller i hvilken av de tre
kommunene det ligger i.

- Det vil være feil å offentlig-
gjøre navnet på hotellet før inne-
haver mottar varselet, sier Ha-
gen.

Han begrunner brevet med at
hotellet ikke har fulgt pålegg om

brannsikringstiltak, trass i gjen-
tatte henvendelser.

- Det har også vært problemer
med eierskifte. Den forrige eie-
ren hadde vi konstruktiv dialog
med. Nåværende eier har ikke
fulgt opp. Derfor varsler vi
stengning.

Hagen sier brevet er under
skriving, og at ordlyden ikke er
bestemt ennå.

- Krever vi at hotellet stenges
umiddelbart, og vi får kjennskap
til at dette ikke følges av drive-
ren, blir forholdet politianmeldt. 

- Hvordan er standarden på

hoteller flest i distriktet?
- Flesteparten av hotellene i

Ringebu og Fron har god brann-
sikkerhet. Hotellet vi vil anmode
stengt, er i høyeste grad et unn-
tak, presiserer brannsjefen.

Brannsjef varsler stenging av hotell i midtdalen

- Endelig får vi tilskudd fra første liter, sier administrerende direktør Bent Myrdahl. (Arkivfoto: Kari Utgaard)

ENDRER 

BETINGELSER: 

Regjeringen beslut-
ning om å endre ram-
mebetingelsene for 
Q-Meieriene, sikrer
arbeidsplassene i
Gausdal. Det sier 
administrerende 
direktør Bent Myr-
dahl.

Av Asmund Hanslien og NTB

LILLEHAMMER/OSLO: Økt
tilskudd og reduserte avgifter
vil utgjør til sammen 39 millio-
ner kroner i bedret resultat et-
ter dagens volum for Q-meieri-
et. I fjor gikk meieriet 50 millio-
ner i underskudd.

Administrerende direktør
Bent Myrdahl sier det GD at
han håpet på enda bedre vilkår,
men at helheten på skissen til
regjeringen er til å leve med.

- De endrede vilkårene i

kombinasjon med økte priser til
forbruker og lavere priser til
produsent, gir oss en plattform
for å videreutvikle virksomhe-
ten, sier Myrdahl. Han ser re-
gjeringen vedtak om økt til-
skudd som historisk.

- Endelig får vi tilskudd fra
første liter. I tillegg får vi 12 øre
pr. liter i en fireårsperiode. Det
utgjør ni millioner kroner.

- Hva vil det bety for virk-
somheten i Gausdal?

- Det blir enklere å produ-
sere melk. I kroner utgjør det et
sted mellom fem og ti millioner
kroner i årlige økte inntekter i
Gausdal. I likhet med resten av
konsernet, sikrer det arbeids-
plassene. Dessuten kan vi ende-
lig flytte fokuset fra økonomi og
over på innovasjon for å gjøre
Q-melk til en attraksjon i forret-
ningene.

Prisutjevningsordning

Q-Meieriene er ikke alene
om å nyte godt av de endrede
rammebetingelsene.

Også Synnøve Finden får
økte tilskudd og reduserte av-
gifter. Summene utgjør 60 til 65

millioner kroner årlig for de to
selskapene. I tillegg får de to
private aktørene et ekstra årlig
bidrag på 23 millioner kroner i
fire år fremover. Tilskuddene
skal finansieres innenfor prisut-
jevningsordningen for melk. 

– Regjeringens beslutning
bygger på et ønske om å sikre
konkurranse og ro i meierimar-
kedet, sier landbruks- og mat-
minister Terje Riis-Johansen
(Sp).

Den tidligere landbruksmi-
nisteren, Lars Sponheim (V),
sier i en kommentar at regje-
ringens forslag virker som et øn-
ske om å kjøpe seg ut av et pro-
blem.

Han legger imidlertid til at
det var på tide at meierisamvir-
ket kom fram til at det er nød-
vendig å beholde de konkurren-
tene til Tine som bruker norsk
melk. Sponheim mener likevel
at regjeringens beslutning ikke
får noen betydning for den en-
kelte melkebonde.

Vil ha ro

Landbruksministeren sier
endringene i rammevilkårene

som det nå er lagt opp til, vil sik-
re konkurransen.

– Jeg forutsetter at dette gre-
pet skaper ro i meierisektoren
og får bred oppslutning blant
aktørene, sier Riis-Johansen.

Endringene betyr også klare
forenklinger i forvaltningen og i
bedriftene som frigjør ressurser,
sier landbruksministeren.

Tiltaket regjeringen nå lanse-
rer, markerer også et første
skritt på veien mot en forenk-
ling av en liten del av det kom-
pliserte systemet støtten til
norsk landbruk er bygget opp
rundt.

– Ved at konkurransen sikres
gjennom de foreslåtte tiltakene
blir det mulig å fjerne den detal-
jerte og administrativt krevende
ordningen med etterkontroll av
Tine BAs foredlingsmarginer
og etterregning av prisutjev-
ningsordningen for melk i regi
av landbruksmyndighetene.
Systemet binder i dag opp bety-
delige ressurser både hos myn-
dighetene, aktørene i meieri-
markedet og rettsapparatet, sier
landbruksministeren. 

Økt tilskudd trygger    
driften i Gausdal 

Vil behalde dagens 
legevaktordning  
VÅGÅ: Fem medlemmar av poli-
tisk hovudutval for omsorg i Vågå
kommune vil behalde dagens le-
gevaktsamarbeid med Sel. Berre
utvalsleiar Jehans Storvik (Ap)
gjekk inn for  administrasjonssje-
fens innstilling som går på å støtte
opp om arbeidsgruppas forslag
om å etablere ei felles vaktordning
for Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Nord-
Fron og Sør-Fron, med stasjonær
legevakt på Otta og bakvaktord-
ning for Lom og Skjåk etter mo-
dell 1. Fleirtalet ser da heller for
seg modell 2, med samarbeid
mellom Skjåk, Lom, Vågå og Sel -
der Nord- og Sør-Fron fortset
samarbeidet dei har i dag.

Høyringsfristen er sett til
25.mai, med behandling i region-
rådet 22. juni. Deretter skal skal
det fattast endeleg vedtak i dei re-
spektive kommunestyra.

Vil på synfaring 
til Lalm 

VÅGÅ:  - Vågå-ordførar Rune
Øygard (bildet) fortel at han ikkje
kjenner til at den gamle ferdselså-
ra frå Lalm til Tolstadmoane er
øydelagt av eit nytt industriområ-
de, men at han vil på synfaring sa-
man med plan- og miljøkonsulent
Trond Stensby for å sjå på forhol-
da.

Det var i går GD omtala saka
der Åse og Svein Kleiven gjorde
seg til talsmenn for mange lal-
mingar som er forundra over
framgangsmåten, og at dei heller
ikkje er tilfreds med tilretteleg-
ginga av stigen til det freda Tol-
stadkvennberget.

- Eg har sendt melding til Klei-
ven om at eg tykkjer det er eit vik-
tig innspel, med spørsmål om han
vil vera med på synfaring. Eg veit
det har kome innspel knytt opp
mot den nye industrivegen også,
så da høver det fint å få gjort seg
kjent i industriområdet, seier ord-
føraren.

Blottet seg for 
jente ved kapell 
VINGROM: En velvoksen mann
i en hvit bil blottet seg ved 15-ti-
den i går for ei 14 år gammel jente
på sykkel. Til overmål skjedde
blottingen like nedenfor oppkjø-
ringen til Vingrom kapell. Jenta
følte situasjonen svært ubehagelig
og politiet ble varslet. Hun syklet
hjemover da mannen blottet seg
for henne.

- Vi undersøkte stedet og så et-
ter aktuelle biler, men det var ikke
noe spesielt å se da vi kom til ste-
det, sier operasjonsleder Ann-Ka-
rin Sundgården til GD.

Politiet ber om rask varsling
hvis andre skulle bli utsatt for det
samme som jenta i Vingrom.

GD i går.


