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fortelle hvordan de opplever Norik; hvordan de får gjort
hverdagen enklere, hvordan de tilfredsstiller myndighetskravene på en lønnsom måte. Vi sendte ut informasjon
om våre planer til alle kundene. Responsen var f ormidabel.
Resultatet sitter du med i hånden (eller ser på skjermen) akkurat
nå. Et magasin slik brukerne mener Norik bør fremstå. Vi engasjerte
en profesjonell journalist, Thor A. Nagell, som har lang erfaring fra lignende prosjekt. Han sto ansvarlig for det journalistiske, og Eggedosis
AS i Kristiansund/Oslo, med ansvar for det grafiske.
Vi ønsker å fremstå som den seriøse og kvalitetsbevisste bedriften vi
er. Derfor valgte vi også kvalitet på
produktet. Om vi har klart å være
varierende nok, blir opp til deg å
vurdere. Vi vet at intern
kontroll
som tema ikke alltid høres forlokkende ut. Dersom du klarer å fokusere på lønnsomhet og økonomi,
og ikke minst ditt firmas beste, bør
innholdet i magasinet inspirere.
I tillegg til artikler har vi lagt
inn et kryssord, en sudoku og en
quiz – alle med fine vinnersjanser.
Forhåpentligvis er dette et magasin du har lyst til å beholde – titte
gjennom, legge til side, for så å ta
det opp igjen. Og kanskje får også
du lyst til å bli et «familiemedlem»?
Å kalle dette et magasin er i seg
selv en utfordring. Et magasin
utgis normalt igjen og igjen. Vi
tar sjansen på at responsen blir så
bra at vi får lyst til å gjenta prosessen i 2014. Om vi tar feil, har vi ingen
problemer med å innrømme det. Det er jo feilene vi lærer mest av.
Vi går en spennende tid i møte. Det skjer mye med Norik, både
med systemet og med organisasjonen. Begge har vokst. Prognosene
forteller heller ikke om noe annet. Markedet utvides i tråd med

markedsa ndelene. Det må i alle fall være noe vi har gjort riktig.
Vi pleier å si at vi er nest best. Når vi får spørsmål om hvem som da er
best, så vet vi rett og slett ikke. Vet du? I så fall håper vi at du kan fortelle oss
det. Uansett er du velkommen i «familien». Vær ikke redd for å ta kontakt
om du vil vite mer om Norik. Vi kommer gjerne innom for å presentere
systemet. Selvfølgelig uten forpliktelser, verken for deg eller ditt firma.

Velkommen
inn til oss!

Jeg setter stor pris på at du tar deg
tid til å lese i vårt m
 agasin og håper
det gir inspirasjon til at også du vil
bli en del av Norik-familien.




Terje Sundsbø,
daglig leder i Norik
Norik
magasin
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Veien fra idé til virkelighet kan være lang – i alle fall til
idéen blir lønnsom. Det er over ti år siden vi startet å utvikle Norik Web, og veien fram til i dag har vært lang, slitsom
og har til tider virket uoppnåelig. Men troen har alltid vært der.
Troen på at dette skulle lykkes. Og nå er vi her!
Som du vil forstå har det ikke akkurat vært en dans på roser, men
når jeg nå ser meg tilbake ville jeg ikke vært tiden foruten. Du verden
så mye jeg har opplevd og lært på disse årene. Jeg er ingen ungdom, og
var godt voksen da eventyret startet. Likevel hadde jeg pågangsmotet
som trengtes.
Den største utfordringen i disse
årene har vært å gjøre Norik kjent.
Å få vise hva Norik egentlig kunne
hjelpe deg med. Det var ikke bare
å ta en telefon, og så var det gjort.
Selv om Internkontrollforskriften
allerede tidlig på 90-tallet var et
faktum, var det ytterst få bedriftseiere/-ledere som visste hva den
innebar. Og når de ble kjent med
den så de ikke behovet. Myndighetene kom med krav, men k larte
ikke å formidle budskapet, og
langt mindre følge opp. «Hva skal
vi med et internkontrollsystem?»,
undret mange seg. «Det har jo
gått bra uten».
Jeg skjønte fort at jeg måtte ut
til kundene for å demonstrere Norik i bruk. Det kostet for oss. Å reise i Norge er som kjent ikke billig.
Og da sjansen for salg viste seg å
være liten, tærte det fort på økonomien. De første fem årene førte i snitt
ett av ti besøk til salg. De som skjønte at internkontroll er lønnsomt ble
som regel kunder.
Tålmodighet vet jeg det meste om. I alle fall at det kan være lønnsomt. I ettertid har det vist seg at mange av kundene jeg besøkte på
mine reiser, men som ikke k jøpte den gang, har kontaktet oss i ettertid
når behovet har meldt seg. Da kjente de til oss. Og nå er de en del av
Norik-familien.
I dag, ti år senere, er situasjonen annerledes. Nå er det oftest k undene
som ringer oss og ber oss om å komme og presentere Norik. «Vi har
blitt tipset om at dere har et godt IK-system», hører vi rett som det er.
«Hvordan kan vi på enklest mulig måte formidle Norik ut i markedet?»,
begynte vi å fundere. Vi endte opp med dette magasinet. Et magasin
der våre egne «familiemedlemmer» – brukerne – med egne ord kunne
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Norik

e t fanta stisk te am

Kursen vår er stø. Kun én veg. Opp og
frem. Resultatet er til enhver tid Norik.
Vi har alle samme mål:
Ha fokus på fremtiden
Gjøre Norge sikrere
Verne om dine verdier
Følge med i tiden
Gjøre hverdagen enklere

Norik
magasin

Hvis du også har de samme
målene kan du trygt velge oss.
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– Uansett hvor du er eller hvilken pc du bruker, alt du behøver å
gjøre er å åpne nettleseren, skrive www.norik.no i adressefeltet
og logge inn. Så er du der. Installering, backup og oppgraderinger
behøver du ikke tenke på. Det ordner vi!

enkelhet i fokus

s

Slik har Norik alltid fungert. Det forteller
Erling Sævik, som er en av gründerne bak
Norik. Han er utdannet dataingeniør ved
Høgskolen i Ålesund, og har vært med fra
starten i 2002. Siden den gang har han hatt
a nsvar for alt det datatekniske i bedriften.
Det vil si systemering, programmering, drift
og vedlikehold.
– Systemering går ut på å videreutvikle en
idé til noe konkret som kan brukes. Det vil
blant annet si å bygge opp databasemodeller
og jobbe med brukergrensesnitt og design.
Det er det viktigste jeg gjør, og helt essensielt
for ethvert program. Selve programmeringen
er håndarbeid, sier Erling.
Norik Web. Erling forklarer kort hva Norik
Web i realiteten er.

– Det er en webapplikasjon som brukes til
å gjennomføre, administrere og følge opp
internkontroll innen fagområdene elektro,
brann, bygg, vvs, arbeidsmiljø og hva enn
man har behov for å kontrollere.
Programmet går i korte trekk ut på
regelmessig kontroll av bygninger. En kontroll består av ett eller flere kontrollskjema,
som igjen inneholder sjekkpunkter som skal
kontrolleres. Til hvert sjekkpunkt kan man
k nytte avvik og måleresultat. Erling mener
brukervennlighet betyr alt når
han skal utvikle et program.
– Det er uhyre viktig! Du skal
ikke behøve å være it-ekspert for
å kunne bruke Norik Web. Da
vi satte i gang med ICA hadde
vi en utfordring med at 5–600
butikksjefer skulle ta i bruk programmet «over natten», uten
opplæring. Vi skreddersydde deres skjermvisning nøyaktig til det
ICA skal bruke programmet til.
Dermed gikk dette knirkefritt! Nå bruker ansatte i alle butikkene systemet jevnlig. Det er
som å bruke nettbank eller Facebook, e nkle
systemer som de fleste kjenner til. Dersom et
system er for komplisert, vil det ikke bli brukt,
påpeker han.

– Det er mange som driver med FDV, a ltså
forvaltning, drift og vedlikehold. 
Dette er
ofte store, tunge system som inneholder
internkontroll. Problemet er at de ikke har

fokus på internkotroll. Brukerne opplever dette
som svært omfattende, kompliserte og uoversiktlige system. Det er her vi kommer inn.
For tiden jobber Norik med å innføre
FDV-funksjonalitet i systemet, men holder
fortsatt fokus på internkontrollen.
– Kall det gjerne «FDV-light», der du kan registrere anleggsopplysninger, arbeidsdokumentasjon og anbefalte tiltak, og knytte dette

opp mot systemet slik det er i dag. Sammen
med den eksisterende dokumentbanken kan
man i realiteten laste opp kontrakter, tegninger og all annen dokumentasjon man har behov for, slik som Word- og Excel-filer.
Erling svarer kjapt på spørsmål om hvorfor
man skal velge Norik framfor andre leverandører.
– Vi gjør ting enkelt! Kompliserte løsninger
blir ikke brukt. Vi vil naturligvis at våre program skal brukes mest mulig. At et system

– Internkontrollforskriften fra 1996 sier
tydelig at alle foretak, både private og offentlige, skal ha regelmessig kontroll av det
elektriske anlegget de disponerer. Én ting er
å si at du har kontroll, noe annet er å kunne
dokumentere det. Til det trenger du et interkontrollsystem som tar vare på all historikk
og viser avvik, tiltak og utbedringer.
Systemet til Norik deler opp et bygg logisk,
enten romvis, etasjevis eller på annen måte
slik kunden selv ønsker. Systemet er bygget
opp slik at kunden kan foreta egenkontroller,
og så gir man tilganger til fagfolk som utfører hovedkontroller. Sjekklister gjennomgås
ut i fra gitte tidsintervaller. Dersom det opp
dages feil, registreres det som avvik. Man
noterer hva som er galt, hva som skal utbedres, tidsfrist for utbedring, og et prisestimat

om man ønsker det. Avvik kan også doku
menteres med bilde. Blir ikke feilen rettet
opp innen fristen, kommer det en automatisk
påminnelse.
fleksibelt. Programmet tilpasses forskjel
lige skjermstørrelser. Selv bruker Erling en
30-tommers skjerm, mens andre kanskje
bruker en liten bærbar pc med 13-tommer.
– Ikke alle program s kalerer særlig bra mellom ulike skjermstørrelsene. Vårt program
tilpasses automatisk slik at hele
skjermbildet utnyttes, uavhengig
av skjermstørrelse, sier Erling.

«Én ting er å si at du har
kontroll, noe annet er å
kunne dokumentere det.»

Norik
magasin
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kunden i sentrum. Norik har fokus på
kundenes oppgaver, spesielt regelmessig
kontroll. Formålet med kontrollene er å forebygge ulykker og manglende veldikehold,
samt å sørge for at gjeldende forskrifter og
lovverk etterleves.

Norik
magasin

BRUKERVENNLIG:
Ordet brukervennlighet
står høyt i kurs hos Erling
Sævik. – Når du har
trykket på knappen
«synkronisér» så
er jobben gjort,
sier han.

Enkelt for brukerne. Norik har spesialisert seg på internkontrollsystemer. Det er
ikke mange firma i Norge som er like spesialisert som dem.

skal være enkelt å bruke er gjerne en floskel
som mange bruker, og det viser seg at det ikke
alltid er like enkelt å gjennomføre. Det finnes
et utall store, tunge program som eksempler
på dette. Man må ganske enkelt begrense seg.
Tar man med alle ønsker som dukker opp, får
man til slutt et produkt som ingen er fornøyd
med. Det bør være så enkelt som mulig, men
ikke enklere. Det er det vi forholder oss til.

Norik Mobil. Erling tar frem
en mobiltelefon med applika
sjonen Norik Mobil. Han forklarer at Noriks kunder bruker
mobil eller nettbrett, som for
eksempel en Samsung Galaxy

Tab,
under
gjennomføringen av kontroller. Ved hjelp av
egendefinerte maler kan man enkelt bygge
opp hele systemet direkte på tab'en, uten at
man trenger å være innom en PC. Og netttilgang er ikke kritisk under selve kontrollen.
– På ingen måte! Systemet trenger ikke tilkobling til internett når man gjennomfører
kontroller. Det er kun nødvendig når man skal
synkronisere mot serveren. Når det er gjort,
ja, da er jobben utført. Man slipper å gå tilbake på kontoret og kaste bort en halv dag på
dokumentering, smiler Erling fra øre til øre.
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Holder orden på

VELKOMMEN: Per Olaf Riisøen
treffer du i Noriks lokaler på First
Hotel midt i Drammen. Selv om
kundestrømmen inn til ham er stor
ønsker han mer enn gjerne enda
flere kunder inn på kontoret.

økonomien

En time i
drammen…
VARIERTE OPPGAVER:
Ann Kristin Nygård har
en lang rekke forskjellige
oppgaver i Norik. Hun er
økonom og tar seg av
både inn- og utgående
fakturaer, og er et ansikt
alle Noriks kunder vil
stifte bekjentskap med.

Det er slutt på tiden da vitsen var at «det er bedre
med en dram i timen enn en time i Drammen». Det
gjelder ikke minst dersom du tar en time hos Noriks
mann i nettopp Drammen – Per Olaf Riisøen.

d
s

Som kunde hos Norik vil du helt sikkert komme
i kontakt med Ann Kristin. 1. september 2012
begynte hun som økonomiansvarlig i fi
 rmaet.
Hun har utdannelse innen regnskap og revisjon ved Høgskolen i Molde.
Ann Kristin hadde ikke hørt om Norik før
hun fikk jobbtilbudet. Etter kort tid i firmaet
ser hun hvor uhyre viktig det må være å ha
orden på internkontrollen for Noriks kunder.
– Jeg har vært ute blant kundene for å treffe
dem ansikt til ansikt. Det er nyttig å treffe de jeg
ellers bare har telefonkontakt med, sier hun.
- Har Norik internkontrollen på plass, da?
- Ja, vi bruker selvfølgelig Norik web selv,
smiler Ann Kristin.
Norik
magasin
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– Jeg skal drifte det internt. Sammen med
HMS-ansvarlig, Per Olaf, har vi bygget opp
vårt eget internkontrollsystem i Norik. Slik kan
vi vise potensielle kunder hvordan systemet
kan b
 rukes og hvilke fantastiske muligheter
som finnes i Norik Web. Siden vi er leietaker
hos Aker Stadion Drift, som også har tatt Norik
web i bruk, kan vi enkelt samkjøre systemene
slik at vi slipper dobbel dokumentasjon.
Ann Kristin har et varierende arbeidspress
med særlig travle tider rundt årsoppgjør. Hele
året gjennom håndterer hun både inn- og utgående fakturaer. Det var i forbindelse med at
Norik flyttet inn i nye lokaler i Aker Stadion at
Ann Kristin ble ansatt.

Det kan nemlig være meget lønnsom tidsbruk
for deg og din bedrift. Per Olaf R iisøen har
programmeringsbakgrunn på stormaskiner
fra sin tid som konsulent i EDB Business Partner AS (nå Evry AS), og i den forbindelse u
 tførte
han konsulentoppdrag for blant annet Oslo
Kommune, Prior Norge AS og Tine Meierier.
I tillegg har han p
rosjektlederutdannelse,
samt HMS erfaring fra hotellbransjen.
– Der jobbet jeg i tre år med å bygge opp
HMS-internkontrollsystemet på hotellet, forteller han.
Per Olaf driver nå både med salg og presen
tasjon av Norik i Drammens-området og mot
Oslo, Vestfold, Telemark og ellers på østlandet. Den første tiden jobbet han bare med
HMS-systemet for å bygge det opp slik at det
enkelt ble tilpasset lovverket.
– Kundene våre er ofte elektromontører som
bruker systemet opp mot sine kunder. Mange
av dem har ikke noe HMS-system. Derfor må
vi gjøre vårt system enkelt for våre kunders
kunder. På en enkel måte skal vi definere en
HMS-bok, sier Per Olaf. Nettopp derfor var hans
første oppgave i Norik å utarbeide en HMS-bok
basert på rutiner, prosedyrer og risikoanalyser.
– Vi har laget slike for 10–11 bransjer. Alle
kan enkelt gå inn i systemet vårt, klikke på

sin respektive bransje, og få en tilnærmet
ferdig HMS-bok. Den må selvsagt tilpasses
noe. Kontrollforskriften krever blant a nnet
at det anføres hvem som er ansvarlig for
HMS-a rbeidet i bedriften. Det må også lages
organisasjonskart. Til slutt fjernes eventuelle
u relevante punkter. Og med det har b
 edriften
fått sin egen HMS-bok, slik myndighetene
k rever. Ved å ta i bruk systemet vårt er det
meste av jobben allerede gjort, slik at det
er e nkelt å komme i gang, forklarer Noriks
mann på Østlandet.
– I det siste har vi fått mange, nye kunder
som forvalter og eier næringsbygg. I det hele
tatt har vi nå en voldsom ekspansjon, som gjør
det ekstra spennende. Selv om vi bare er fire i
Norik går dette greit, ettersom vi nesten ikke
behøver å drive med support. Da vi fikk 600
ICA-butikker inn som kunder, laget Erling et
system som gjorde det ekstremt enkelt for de
forskjellige butikksjefene å ta i bruk systemet
raskt, sier Per Olaf, som mer enn gjerne ønsker
flere kunder inn til seg i Drammen:
– Vi har kontor midt i byen på First Hotel
på Strømsø Torg 7. Der disponerer vi gode
lokaler hvor vi holder kurs og blant annet
demonstrerer alt vi kan levere av skreddersydde systemer, avslutter Per Olaf.
Norik
magasin

– Akkurat som poteten kan jeg brukes til det
meste. Jeg har ansvaret for økonomi i forhold til
kunder og fakturering, og skal etterhvert drive
kundesupport. Jeg har presisert at jeg ikke er
ansatt som rydde- eller vaskehjelp, forteller Ann
Kristin Nygård med et glimt i øyet.
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I Danmark kan leverandører til slottet titulere seg som
«Kongelig dansk hoffleverandør». I Norge er det ikke slik. Men
Norik er faktisk nettopp det; «Kongelig norsk hoffleverandør».
Slottet, v/Statsbygg, var nemlig en av Noriks aller første
faste kunder. Tydeligvis er de fornøyd kunde fortsatt.

T

Først ut med elektro. Som elektrofagmann hadde Terje jobbet i elektrobransjen i lang tid. Det var derfor naturlig å starte
med elektro. Dessuten er elektro nesten den
eneste bransjen som styres av forskrifter.
Sammen med internkontrollforskriften ble
derfor elektro Noriks grunnpilar
– I begynnelsen var det ingen som forsto
noe av forskriften. Senere kom den med
forklaringer. Paragraf 5 er grunnmuren i
vårt system. Den sier at et firma må kunne
dokumentere at det har et IK-system, at de har
HMS på plass, og en HMS-bok som beskriver
hvordan bedriften driver dette arbeidet. Forskriften krever også at det foreligger rutiner
som dokumenterer at bedriften har et system
som ivaretar IK-forskriftene. Alt dette må
dokumenteres skriftlig, forklarer Terje.
Norik forsøkte å få den web-baserte løsningen «godkjent» av Direktoratet for sivilt
beredskap (DSB), for å sikre at de tilfredsstilte
kravene med skriftlig dokumentasjon. DSB
likte utvilsomt det de fikk presentert. Dessverre kan de ikke gi skriftlig bekreftelse til ett
bestemt produkt, men vi tolker det som at de
mener Norik Web er et godt verktøy.

satset for tidlig. I 2003 begynte Terje å
selge systemet. Starten gikk i midlertid trådt.
– Jeg presenterte Norik Web for NELFO – en
bransjeforening for elektrobransjen. De likte
det de så, men mente vi var flere år for tidlig
ute. Det skulle vise seg å stemme ganske bra.
Årsaken var at bransjen ikke var god nok
på web-baserte løsninger. Kompetansen og
utstyret som fantes holdt ikke mål. Markedet
var altså ikke modent. Heldigvis gjaldt ikke
dette alle. De som tok den web-baserte løsningen i bruk, ble nemlig kjempefornøyde.

Fra papir til web. Det var eiendoms
selskapene som først spurte etter en online
løsning. Dermed begynte ideen om web-
løsning å spire og gro.
– Mange av eiendomsselskapene har flere
eiendommer. Kravet er at de må ha m
 inimum
én perm med dokumentasjon for hvert bygg.
Permene skal være tilgjengelige både i bygget og internt i bedriften. Med andre ord et
ganske tungvint system, sier Terje. Likevel
er det fremdeles overraskende mange som
d river HMS-arbeidet på denne måten.

Norik
magasin
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Tidligere jobbet Terje Sundsbø i installasjons
firmaet MIFO i Molde. Der benyttet han seg av
et pc-basert internkontrollprogram, som han
selv hadde utviklet. Ute hos kunder fikk han
spørsmål om det var mulig å gjøre systemet
web-basert. Terje syntes dette var en meget
god idé. Arbeidsgiveren hans hadde derimot
ikke tro på at dette var fremtiden.
– Jeg følte at jeg ikke fikk videreutviklet
meg, og bestemte meg for å slutte i MIFO,
forteller Terje. I 2002 etablerte han Norik som
enkeltpersonsforetak, og begynte å utvikle
den web-baserte løsningen. Erling Sævik var
med som programmerer fra starten av.
– Erling lager programmene etter at jeg har
hostet opp ideene. Uten Erling ville ikke dette
gått! Vi var heldig siden vi ganske tidlig fikk
med oss Slottet. Slottet, sammen med Leite
og Christiansen, som er en stor installatør
i Oslo, var begge med fra begynnelsen, kan
g ründeren fortelle. Det betyr altså at han er
«Kongelig norsk hoffleverandør».
– Ja, i teorien er jeg det, smiler Terje. Han legger til at de ikke kan bruke Slottet i markeds
føringssammenheng. Men han har lov til å
røpe at Slottet fremdeles står på kundelisten.

– Hyllemeter med permer forsvinner når
kundene går over til vårt system. Dessuten er
papirdokumentasjon bare ajour akkurat den
dagen det gjøres ferdig. Med en web-basert
løsning er du alltid oppdatert.
Gjennombruddet. Terje kom i kontakt
med teknisk sjef på Slottet, som fortalte at de
nettopp hadde fått «en haug» med permer fra
Statsbygg. Der ble det stilt mange krav om
vernerunder og andre oppfølginger.
– Teknisk sjef ved Slottet var ikke villig til
å bruke tiden til å «bla i permer». Jeg fortalte
om det web-baserte systemet vi var i gang
med å utvikle, og han fattet straks interesse
for det. Han fikk arrangert et møte med
beslutningstakere og rådgivere. Jeg husker

godt den dagen jeg kom til slottet for å presentere Norik Web. Det var syv personer som satt
der rundt et stort bord og ville vite hva dette
var. Jeg fikk nesten bakoversveis…
presenterer landet rundt. Etter
presentasjonen på Slottet, tok det ikke lang tid
før Terje begynte å reise land og strand rundt.
I dag har Norik snart 3000 brukere spredt over
hele landet. Tallet stiger forholdsvis bratt. I
2009 etablerte de kontor i Drammen, etter at
snøballen hadde begynt å rulle.
– Vi fikk en samarbeidsavtale med Elfag i
2007. Samarbeidet startet i 2008, og vi holdt
presentasjoner for Elfag-medlemmer på
regionsbasis. Det var da det begynte å løsne.
Elfag formidler oss til alle deres medlemsbedrifter. Vi fikk rundt 50 nye kunder i løpet
av kort tid. For to år siden tok ICA systemet
i bruk. De har implementert systemet i alle
sine butikker i landet (ICA, Rimi og Mat
kroken), og er strålende fornøyde.

Jungeltelegrafen virker. Forsom
meren 2013 ble kontorene på Aker stadion i
Molde pusset opp. Ny administrativ leder er
ansatt og Terje ser ikke bort i fra ytterligere
ansettelser i årene som kommer.
– I forbindelse med produksjonen av dette
magasinet har det vært et «problem» å finne

misfornøyde kunder. Hva tenker du om det?
– Ja, misfornøyde kunder har jeg også
problemer med å finne. Vi har mistet noen ytterst få kunder. To av dem gikk konkurs, mens
de andre er kjøpt opp av større eiere som hadde andre system. Tendensen er at kundene
blir værende her når de kommer til oss, sier
Terje. Han har fått flere gunstige oppkjøpstilbud, men både han og Erling ønsker selv å stå
for den videre utviklingen. Det ser altså ut til
at Norik har spennende tider i vente.
– Nå er vi i en bra posisjon i markedet.
Vi begynner å bli kjente. Norik har blitt et
begrep. Nå er det kundene som ringer til

oss, og ikke omvendt. Det er jo mye enklere,
selvsagt. Jungel
telegrafen virker tydeligvis.
Mange av våre kunder skaffer oss nye kunder igjen. ICA Norge AS et eksempel på det.
De anbefalte ICA Eiendom AS å se nærmere
på Norik Web. I dag har ICA Eiendom implementert Norik (elektro og brann) på alle sine
eiendommer i Norge, og er allerede i gang
med å planlegge implementering av både
bygg og HMS.
Da dette intervjuet fant sted, pekte alle
piler oppover.
– Vi har passert en magisk grense, nå er
alt bare pluss. Det gjør det behagelig å se på
bankkontoen, og likviditeten er super. Dette
er ikke minst takket være Ann Kristin, som
tar seg av faktureringen og sørger for å få inn
pengene, skryter Terje.
Tidligere håndterte han også faktureringen
selv. Da de i 2011 gikk vi fra å være enkeltpersonforetak til å bli aksjeselskap, ansatte de
Ann Kristin til blant annet å ta seg av det.
Samtidig ble det også behov for større k ontor.
Norik flyttet dermed inn på Aker stadion,
hvor de fremdeles holder hus.
Norik
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«Kongelig norsk
hoffleverandør»

Pris var et tema som dukket tidlig opp på
presentasjonsrundene, noe Terje erfarte t idlig.
– Det første spørsmålet vi fikk handlet
a lltid om pris. Systemet vårt kunne nok virke
forholdsvis dyrt i anskaffelse. Fordelen med
Norik er at kundene vet hva de har å f orholde
seg til. Konkurrentene har ofte en billigere
oppstart. Men så baller kostnadene på seg
etter at systemene er tatt i bruk. Vi gir én pris
med full oversikt over kostnadene, sier Terje.
– Det var kanskje utaktisk å oppgi prisen så
tidlig. Etterhvert gjorde jeg heller avtale om å
få presentere systemet først, og kom så med
prisen etterpå. Da forsto kundene at prisen på
ingen måte var urimelig. Snarere tvert i mot!
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KUNNSKAPSMANGEL: – Alle
vet de trenger et regnskap i
bedriften og en revisor hvis
de er litt store. Men at de
skal ha en internkontroll er
det mange som ikke aner
noe om, sier Lene Strøm.

internkontroll
er lønnsomt
– Internkontrollforskiften har vært i drift siden
begynnelsen av 1990-tallet. Det er på tide at alle
virksomheter får med seg det, sier Lene Strøm. Hun
opplever mye rart når hun er ute og sjekker «rikets
tilstand» hos små og store virksomheter.

Norik
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har tilsyn med over 200 bedrifter årlig. Det er snakk om alt fra store bedrifter som Glamox til
k iosken på hjørnet. Bortsett fra gassanlegget Ormen Lange på Aukra, som drives av Shell, har vi
tilsyn med alle virksomheter i regionen, forteller Strøm.
– Hva er formålet med internkontroll?
– Det er å ta vare på mennesker og eiendom. Har du et godt internkontrollsystem ligger du
i forkant i stedet for å måtte grave og etterforske i ettertid. Jeg er med politiet på brannetter
forskning, og får ofte se hva folk ikke gjør riktig…
Strøm opplever at det er mange som ganske enkelt ikke aner hva internkontroll er.
– Godt over halvparten av de vi besøker ser på oss med store øyne og lurer på hva vi vil. Og
hvorfor vi kommer. Når jeg så viser til internkontrollforskiften lurer de ofte på hva det er også.
Jeg driver mye informasjonsarbeid – også til virksomheter. Alle vet de trenger et regnskap for
bedriften, og en revisor hvis de er litt store. Men at de skal ha en internkontroll er det mange
som ikke aner. Dette gjelder selvsagt først og fremst de små, men det hender også i bedrifter
med mer enn ti ansatte.
– Hvordan opplever du det?
– Jeg blir først og fremst lei meg. Hjemme tenker vi jo på at vi skal sikre hus og hjem.
En leder må også tenke at han eller hun skal sikre virksomheten og sine ansatte. Dersom de gjør

det ligger de i forkant og slipper store utgifter dersom en ulykke rammer, sier Strøm. Hun er ikke
det minste i tvil om at god internkontroll også er lønnsomt:
– Man kan gjøre små, billige tiltak og unngå at en ulykke rammer. Med velfungerende
i nternkontroll i bedriften har medarbeiderne det bedre også. Når alt er på stell vet de hva de har
å forholde seg til. Det skaper mindre konflikter, færre sykemeldinger og lavere fravær.
– Alle må ha et system. Hvordan det legges opp er opp til den enkelte, men det skal lagres.
En ny sjef i bedriften skal kunne overta og raskt få full oversikt. Da er det fornuftig å ha det
digitalt. De fleste vet ikke hva de skal se etter når de skal bygge opp et internkontrollsystem i
egen v irksomhet. De har ofte heller ikke kompetanse på det elektriske. Da er det både lurt og
fornuftig å bruke ekstern hjelp, mener Strøm, og legger til:
– Har du for eksempel kontor i andre etasje på garasjen din er det kanskje ikke nødvendig med
et omfattende system. Men alle er underlagt forskriften. Et par ganger i året bør du for e ksempel
dra ut støpslene fra stikkontaktene og sjekke om de er misfarget. Er de det, bør du kontakte
fagmann. Da har du gjennomført en enkel internkontroll på det elektriske. Når en virksomhet
har fått et skikkelig system på internkontrollen, skal det være så enkelt at «vanlige» folk kan
utføre rutinene det er lagt opp til i bedriften.

De ser på oss
med store
øyne og lurer
på hva vi viL.

Norik
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Strøm er tilsynsleder ved Istad Nett og lokal
representant for Direktoratet for samfunns
sikkerhet og beredskap (DSB). Hun er utdannet elektriker og har gått teknisk fagskole.
Istad Nett eies av seks kommuner i Romsdal
og Nordmøre i tillegg til noen private eiere,
og leverer strøm til boliger og alle typer
v irksomheter i disse kommunene.
Strøm uttaler seg her om internkontroll
generelt og hvor viktig det er å ha et godt
s ystem for nettopp slike kontroller.
– Hver sommer får vi en instruks fra DSB,
og ut ifra den lager jeg en tilsynsplan som
beskriver hva vi skal gjøre neste år. Alle sjetteog niende-klasser i vårt forsyningsområde får
tilbud om et foredrag om el-sikkerhet, og jeg
snakker med over tusen elever hvert år. Vi
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forbløffet
over
mulighetene

molde næringseiendom
Molde Næringseiendom er en lokalt eid eiendomsbesitter der
virksomheten i hovedsak er knyttet til eiendommer i Molde. Selskapet ble stiftet i 2001, og er en videreføring av AS Stålprodukter som
ble etablert i 1946 av Paul Sandøy, som gikk av som daglig leder i
1981, 70 år gammel. Han fortsatte som styreformann frem til 1995.
I 1987 ble selskapet delt i AS Stålprodukter Eiendom og konstruksjons- og produksjonsselskapet AS Stålprodukter. I 2001 ble
det inngått avtale om salg av AS Stålprodukter til H
 ydralift ASA.
Samtidig ble Molde Produksjonssenter AS stiftet for å 
overta
produksjonsvirksomheten til AS Stålprodukter.
Hydralift fortsatte driften av ingeniørdelen til AS Stålpro
dukter. Hydralift er siden solgt til det amerikanske selskapet
National Oilwell, og fusjonerte i 2005 med Varco. Selskapets navn
er i dag National Oilwell Varco, og er en av de største leietakerne i
de gamle Stålprodukter-lokalene.
En ny bydel er under utvikling i Grandfjæra i Molde. Sammen
med Oshaug AS har Molde Næringseiendom AS satt i gang
regulering med sikte på realisering av et større boligprosjekt ved
sjøkanten rett øst for Molde sentrum.
Molde Næringseiendom har følgende datterselskaper: M
 olde
Mølle AS, MNE Eiendom 1 AS, MNE Eiendom 2 AS, MNE Eiendom 3 AS,
MNE Høghallen AS, MNE Moldegårdsbrygga AS og MNE Fjæra AS.

FORBLØFFET: – Vi har fått
samlet så mye styring i ett og
samme program. Det h
 adde
jeg ikke trodd var m
 ulig, sier
Torgeir Martinussen i Molde
Næringseiendom.
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Det sier Torgeir Martinussen i Molde Næringseiendom. Han er for
bløffet over at internkontrollsystemet er så omfattende og dekker alle
de store behovene eiendomsselskapet har.
– Det var tilfeldig at jeg kom i kontakt med Terje og Norik. De var
faktisk på jakt etter å leie lokaler hos oss, og det var slik jeg fikk høre
hva Norik driver med. Vi er ennå ikke oppe med full implementering av
systemet, men det jeg har sett så langt er enestående, sier M
 artinussen.
Han forteller mer enn gjerne om hvordan de benytter seg av det
Norik har å tilby dem:
– Vårt utgangspunkt er at vi trenger et system for internkontroll
av tekniske funksjoner i vår bygningsmasse. Så har vi ønsket å få det
bygget ut som et kontroll- og kvalitetssystem for de aller fleste av faste
gjøremål innen driften av eiendomsmassen vår. Vi ser nå at systemet
har potensiale til å kunne ivareta all oppfølging av driftsfunksjonene
i eiendomsmassen. Det hadde jeg ikke forestilt meg at Norik-systemet
skulle kunne klare, sier Martinussen.
– Norik har lagt inn nye funksjonaliteter i programmet som gjør at
vi får dette til!

alt får vi opp på ett
enkelt skjermbilde.
– Hva betyr dette for hverdagen hos deg?
– Tidligere har vi hatt 12–15 servicetilbydere til de ulike tekniske og
praktiske fagområdene knyttet til driften av bygningsmassen. Men
tilbakemeldingene etter kontroller fungerte ikke tilfredsstillende. Det
samme gjaldt om og når avvik var lukket. Dette førte til at vi mange
ganger var usikre hvorvidt feil var rettet eller ikke.
– Men nå er det en annen sitasjon?
– Ja, nå har vi mye bedre oversikt. Norik-systemet varsler automatisk
et servicefirma som skal utføre kontroll på avtalt tidspunkt. Service
firmaet logger seg på vårt system, og all aktivitet knyttet til denne
kontrollen registreres. Dermed har vi oversikt over når alle kontroller
skal tas, om de er gjennomført, hvilke avvik som eventuelt er avdekket
og om disse avvikene er lukket. Alt får vi opp på ett enkelt s kjermbilde!

Dette medfører en betydelig effektiviseringsgevinst for oss. Gode kontroll- og ettersynsrutiner fører også til at hele vårt tekniske anlegg
– som slett ikke er enkelt og ukomplisert – nå får en mer optimal livslengde.
– Du virker som om du ganske enkelt er forbløffet over m
 ulighetene
som ligger i Norik-systemet?
– Ja, jeg er det! Vi har fått samlet så mye styring i ett og samme
program. Jeg hadde faktisk ikke trodd det var mulig, sier Martinussen.
Det er bare én eneste ting han trenger å få forsikret seg om fra Norik
sin side:
– Når en så stor del av driften og servicesystemet av hele vår
eiendomsmasse legges i «én kurv», sier det seg selv at den kurven må
være stabil og til å stole på. Vi må være sikre på at det er knyttet til
bunnsolide backup-systemer og at det er driftssikkert, uten at vi er
avhengige av én enkeltperson. Norik er fortsatt et lite firma. Dette
har jeg derfor tatt opp med Terje. Kjenner jeg ham rett er jeg sikker
på at Norik finner en god løsning, slik at vi heller ikke behøver å være
utrygge på dette området, sier Martinussen.
Norik
magasin

– Jeg hadde aldri trodd vi kunne få så
mye styring ut av programmet som
det ser ut til at vi får nå.
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Enkelt. Full
kontroll.
Tilpasset
bedriften.

600

Skreddersydd for
butikker
– Vi er rett og slett helt «solgt» . Det er fantastisk
at vi har fått dette systemet. Nå har vi bestandig full
kontroll over alle 600 butikkene våre.

Historien om ICA startet i
Västerås i Sverige i 1917, da Hakon
Swenson etablerte innkjøpssen
tralen Hakonbolaget, med tanke
på at enkeltstående kjøpmenn
skulle gå sammen for felles innkjøp,
butikketableringer og markedsføring.
ICA Norge er et av landets
ledende detaljhandelsselskap med
fokus på daglig
varer. ICA Norge
har 600 butikker som d
rives i
egen regi eller i form av franchise.
Samtlige foretar internkontroll
med hjelp fra Norik.
I tillegg finnes det assosierte
butikker som har innkjøpsavtaler
med selskapet. I 2011 hadde konsernet en omsetning på nesten 18
milliarder.

BEGEISTRET: HMS-sjef Kristina Røed
i ICA Norge AS kan ikke få fullrost
Norik nok for de erfaringene hun og
konsernet har gjort med Norik.

h

HMS-sjef i ICA Norge, Kristina Røed, s kryter
av Norik. Hun kan fortelle at opplegget fra
Norik ganske enkelt er bra. ICA kom i k ontakt
med Norik i 2010, og fikk sine første a vtaler
med dem da. Tidligere hadde de hatt all
i nternkontroll på p
 apir. Det var et omfattende
arbeid med 600 b
 utikker.
Det første opplegget ICA hadde med Norik
var enkel testing som gikk på HMS-mål og
verneombud. I 2011 foretok de en evaluering av
erfaringene ICA hadde gjort. K
 onklusjonene
var entydige, og i januar 2012 gikk ICA d
 erfor
helt bort fra papirbasert internkontroll, og
gikk 100 prosent inn for N
 orik.
– Da fikk vi innblikk i et helt annet system.
Tidligere måtte vi foreta g rundige, månedl ige
sjekker av alle faktorer i systemet. Det var den
samme sjekken hver måned. Nå kan vi bare
justere underveis dersom det er behov for å
foreta endringer i en eller annen butikk. Det
sier seg selv at det er veldig bra for oss, sier
Røed som legger til:
– Vi er rett og slett helt «solgt» . Det er bare
så fantastisk at vi har fått dette systemet. Nå
kan vi enkelt følge opp hver eneste butikk. Det
betyr at vi til enhver tid har full kontroll. Vi
kan sørge for at alt er som det skal være på en
helt annen måte enn tidligere. Systemet er rett
og slett kjempebra. Terje og E
 rling i N
 orik er
så smidige – de ser løsningene. De er dyktige!
Vi har et fantastisk samarbeid, og det er helt
opplagt at de ønsker at vi skal få alt på plass så
enkelt og effektivt som mulig. Dersom vi har et
problem er de e ngasjerte og løsningsorienterte, sier Røed. Hun fortsetter like entusiastisk:

– De lytter til det vi kommer med. De
 tfordrer oss; de står ikke bare der og niku
ker og sier «ja og ha», men kommer med
konstruktive innspill som gjør at vi kommer
videre. Dette har gjort at vi nå er adskillige
bedre på internkontroll enn hva tilfellet har
vært noen gang tidligere.
Det er stort sett Røed samt en liten stab
sentralt i ICA Norge som styrer hele internkontrollprosessen i konsernet. De enkelte
butikkene forholder seg til ICA, ikke til Norik.
– Ansatte i butikkene trenger kun å forholde
seg til pc’en sin, sier hun.
– Hva skjer dersom noen i butikkene
opplever problemer?
– Da tar de kontakt med oss. Et par m
 åneder
i innkjøringsperioden var det s elvsagt e nkelte
som h
 adde noen u
 tfordringer før alt og alle
var på plass. Men det skulle jo bare mangle
med en så stor organisasjon som vår.
– Konklusjonen er at Norik-systemet dere
har tatt i bruk er tidsbesparende?
– Ja, helt klart! I tillegg er det kostnads
effektivt. Tidligere brukte vi alt for mye tid på
revidering av internkontrollsystemet. Dessuten hadde vi store kostnader. På toppen av
det hele har vi nå mye, mye bedre kontroll
enn hva tilfellet var før vi kom i kontakt med
Norik. Som du skjønner er jeg fullstendig

begeistret over det vi får hjelp til. Norik har
nærmest skreddersydd et s ystem tilpasset oss
og vår bransje. Med andre ord har jeg ingen
problemer med å anbefale Norik til hvem det
skulle være, avslutter HMS-sjefen.
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500

over

norik-kunder

– Norik har vært fast leverandør av internkontroll
tjenester for oss i mange år. Minst 50 prosent av
alle våre installasjonsbedrifter benytter seg nå av
systemet. Vårt mål er at alle skal gjøre det.

d

Det sier Trond Timmerman, kjedekoordinator i Elfag. Han er godt fornøyd med internkontroll
tjenestene som Norik leverer. Elfag er Norges største i sin b
 ransje, og selger elektromateriell for
nærmere en milliard k roner i året. Elfag er i dag eid av den finske grossisten Onninen. I dag er
det minst 50 prosent av alle deres installasjonsbedrifter som benytter seg av systemet. Dersom
de når målet, vil alle stå rustet for kravene myndighetene og DSB stiller til dokumentasjon.
– Det betyr at alle vil kunne organisere det slik samfunnet forlanger. Dessuten vil det bli mer
økonomisk for alle. De av våre bedrifter som bruker Norik i dag står ganske enkelt bedre r ustet
til å oppfylle kravene, enn de som ikke bruker Norik, sier Timmerman. Han u nderstreker at
Norik dermed også bidrar til en bedre ø
 konomi for de som er med i systemet:
– Jo flere vi er som jobber sammen med
samme system, desto bedre er det for alle.
Vi er ganske enkelt veldig fornøyde med
Norik, sier kjedekoordinatoren. Han kan også
fortelle at installasjonsbedriftene i Elfag-

kjeden bruker internkontrollsystemet lokalt,
i tillegg til at kunder hos de forskjellige
medlemsbedriftene bruker systemet via Elfag.
I alt er det rundt 80 bedrifter i Elfag-systemet
som bruker Norik.
– Hver av dem igjen har sine kunder. Det
betyr at det må være minst 500 som benytter
Norik gjennom oss. Tilbakemeldingene vi får
fra våre egne kunde og deres kunder er at folk
er veldig fornøyde, avslutter Timmerman.

BEDRE FOR ALLE: – Jo flere vi er som jobber
sammen med samme system, desto bedre er det
for alle. Vi er ganske enkelt veldig fornøyde med
Norik, sier kjedekoordinator i Elfag, Trond Timmerman.
Norik
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gjorde bransjen
synlig
I 1995 dannet grossisten Eilags
under den frivillige elektriker
k
kjeden
Elfag. Landets største og mest kjente
elektriker
kjede består i dag av 160
medlemsbedrifter over hele landet.
Deres intensjon var å synliggjøre
en nærmest usynlig bransje. Folk
flest forholdt seg til elektrikere kun
dersom strømmen ble borte. Med
markedsaktiviteter satte Elfag elektrikerne sine på kartet. De f okuserte
også på de m
 ange p
roduktene og
løsningene som fi

n
nes i bransjen.
Gjennom økt kjennskap til 
kjeden
følte k
 undene trygghet i å b
 enytte
seg av E
 lfags kompetanse.
Som foregangskjede har Elfag hele
tiden jobbet for å gi m
 edlemmene
bedre fordeler. Som medlem får man
mulighet til lokal markedsføring med
støtte fra Elfag. M
arkedspakken
er omfattende, og gir blant annet
assistanse til bilprofilering, arbeidsklær, leasing av bil og felles intranett.
Medlemmene får tilgang til v
 erktøy
som øker lønnsomheten, og kan s tøtte
seg til en solid, profilert 
identitet
og et stort nettverk. 
Dette 
skaper
trygghet. Elfag er også opptatt av
sine ansatte, og har som den dominerende aktøren de er tatt 
ansvar
for installasjonsfaget. De d
 river egen
lærlingeskole og tilbyr montør
kurs
eksklusivt for medlemmene. Kursene
holder et svært høyt faglig nivå og
har anerkjente forelesere.

ANBEFALES: Franchisetager
Ole A. Holstad Vestby driver
en Rimi-butikk med 17 ansatte.
Han nøler ikke et sekund med
å anbefale Norik til alle andre i
samme bransje. Her er han på
brannvernrunde i butikken sin.

HMS-ANSVARLIG: Hai Lam er
HMS-ansvarlig i Rimi, og den
som bruker og utfører de fleste
oppgavene på Norik i butikken.
Også han er meget fornøyd med
hvordan systemet fungerer.

Så enkelt!
– Jeg er så absolutt ingen datamann. Det er heller
ikke mine ansatte. Men det trenger vi ikke være.

r
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Rimi-sjef Ole A. Holstad Vestby synes det er enkelt å bruke Norik. Det eneste de trenger å g jøre,
er å legge inn brukernavn og passord. Dermed blir det lett å delegere oppgaver, sier R
 imi-sjef
Ole A. Holstad Vestby.
Holstad Vestby er franchisetaker på Rimi Børstad i Hamar. Han har en butikk på 820 m2
med 17 ansatte, og hadde en omsetning på 42 millioner kroner i 2012.
– Vi bruker Noriks systemer for å føre kontroll med blant annet HMS-oppgaver. Tidligere var vi prisgitt et skjemavelde og hadde masse permer i hyllene. Med Noriks
system er alt blitt v esentlig mye enklere. Dessuten er det adskillig mer effektivt
og har gitt oss et mye bedre system å forholde oss til, sier Holstad Vestby. Da
vi spurte om han var en datamann, var svaret tydelig:
– Nei, det kan du skrive opp at jeg ikke er! Holstad Vestby legger til
at det ikke er noe hinder, ettersom programmet er enkelt for alle å
bruke.
– Alle klarer å legge inn et passord og et brukernavn. Verre
er det ikke. Det er svært brukervennlig, og dermed kan jeg
delegere mye mer av dette arbeidet enn hva tilfellet var
før. Jeg nøler ikke et sekund med å anbefale dette til
alle andre i vår bransje, smiler kjøpmannen.
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flysikkerhet
Det er ikke dårlig impulskontroll som
gjør at moldenseren Espen Fadnes (34)
kaster seg ut fra fjell iført vingedrakt.

Foto: Kyrre Alnes

Jeg fant plassen
min fra det første
hoppet. Det er det
råeste jeg har
gjort i hele mitt liv.

h

Han står på kanten av stupet og kjenner etter. Er dette riktig? Visualiserer hele turen ned mot bakken gang på gang. Ser for seg hvert
m ikrosekund av flyturen. Er alt i orden med utstyret? Har han nok
t rening til å gjennomføre akkurat dette hoppet?
– Det å hoppe fra et fjell er slående likt noe vi mennesker ikke vil,
ta livet vårt. Alle instinkter i kroppen min sier nei før jeg skal hoppe.
Den eneste måten jeg kan overvinne neiet på er å være så forberedt
at jeg klarer å overbevise hodet mitt om at dette går bra, sier Espen.
Nylig holdt han foredrag om nettopp det å forberede seg, for en bedrift
i Gøteborg.
Hvis ikke alt det stemmer, hopper han ikke.
– Og jeg må ha en plan b. Hvis den geniale måten jeg ser for meg at
hoppet skal utføres på ikke funker, må jeg ha en fluktvei.
da det gikk galt. Ett av ti hopp avbrytes på grunn av tåke, regn
eller uforutsette omstendigheter. Men han har hoppet uten plan b. Det
var vinteren 2002. Espen ville at fallskjermen skulle åpne seg rett frem,
men den åpnet seg mot høyre. Det var bare flaks at det ikke endte fatalt.
Han kjenner mange som har skadet seg stygt på lignende måter. Tre
gode venner har dødd i basehoppulykker.
– Jeg smalt inn i en fjellvegg, men klarte å manøvrere skjermen utover ved å bruke linene som var festet til den. Jeg hadde hatt nærmere
70 hopp hvor skjermen åpnet seg rett frem hver gang, men visste at det
var en sjanse for at den ikke ville gjøre det.
– Hvorfor gjennomførte du hoppet da?
– Jeg løy for meg selv i analysen av forholdene.
Noe ganger tenker han over at det ikke er noen som passer på han.
Det finnes ikke en organisasjon som tar vare på livet og helsen hans.
Ansvaret er individuelt.
– Det begås feil gang på gang, men det er ingen som lager forskrifter

Foto: Kyrre Alnes

viktig Pinne: Denne lille pinnen holder ryggsekken lukket, og er en av
de geniale, små løsningene som sørger for at en skjerm på knappe 0,5 m2
både kan dra ut og åpne den store fallskjermen. (Foto: Kyrre Alnes)

på farten: Det blir mange reisedøgn i løpet av året.
Vi møtte Espen på Oslo S på vei hjem fra et foredrag
om forberedelser, som han nylig holdt i Göteborg.

Den beste hoppopplevelsen Espen har hatt
var første gangen han fløy fra et fjell med
vinged rakt og fulgte terrenget.
– Det var vanvittig, en helt sprø o
 pplevelse.
Lever av og for ekstremsport via penge
Jeg fikk en enorm opplevelse av farten. Det
premier, reklame, sponsorer og foredrag.
var akkurat som terrenget laget lyd. Alt ble
«blury» rundt meg. Jeg landet på et jorde på
Har blant annet vunnet sammenlagt
Gudvangen i Sogn og Fjordane. La meg ned
World Tour i vingeflyvning i 2012.
på rygg. Så på himmelen. Rista på hodet.
«Hva var det her for noe?», tenkte jeg.
Er for tiden aktuell med webserien på
– Tror du noe kan få deg til å slutte med
VGTV «The Perfect Flight».
ekstremsport?
– Ja, det tror jeg nok. Kanskje hvis jeg får
Har ca 140 hopp hittil i 2013.
barn, eller når jeg får barn. Det kan bidra til
at jeg slutter.
Hastighet under et vingedrakthopp er
– Hva skal du gjøre istedet? For du er vel en
250 km/t.
adrenalin-junkie?
– Nei, det vil jeg ikke påstå. En junkie etter å
utfordre meg selv kanskje, men ikke nødvendigvis på det som er fysisk
adrenalinsøk. 21 år gammel hoppet han for aller første gang.
farlig.
– Jeg hadde kjørt alpint i flere år og følte på et tomrom da jeg sluttet.
– Så farsrollen kan erstatte basehopp?
Et adrenalin-tomrom. Da jeg begynte å studere lette jeg etter en hobby
– Jeg er glad i å være ute i naturen, men jeg trenger ikke være i fare
som kunne fylle tomrommet. Studentfallskjermklubben i Trondheim
for å være ute. Kanskje jeg vrir meg over i en guiderolle, holde kurs,
ble løsningen.
instruere. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg har planer om å hoppe
– Jeg fant plassen min fra det første hoppet. Det er det råeste jeg har
til jeg blir gammel. Det er fullt mulig å holde på så lenge helsa holder.
gjort i hele mitt liv. Men jeg har heller aldri vært så redd som da jeg
Til jeg er 75–80 år.
hoppet den første gangen. Fylt til randen av usikkerhet og skrekk!
– Og da skal du få baby?
Han måtte henge i understellet på flyet og slippe taket helt alene.
– Jeg sa ikke at jeg kom til å slutte hvis jeg få baby, men det kan få meg
Etter fem dager med tørrtrening i en gymsal.
til å vurdere det…
– Jeg visste knapt foran og bak på fallskjermen. Jeg hadde ingen

Skrevet av Kaia Eriksen.
i nnsikt i hva jeg drev med.
og regler for å forbedre slike situasjoner.
Det er dødsangsten som hindrer Espen i å
g jøre feil.
– Tanken på døden er alltid tilstede når jeg
forbereder et hopp. Jeg bruker redselen til
noe positivt. Den hindrer meg i å ta for store
sjanser. Basehoppmiljøet karakteriseres av
risikovillige mennesker, men de som ikke
har dødsangsten, slutter ganske kjapt. De tar
store sjanser, men går lei eller skader seg. Har
du ikke frykten, er det ikke spennende heller.
Det blir ensidig og kjedelig.
Espen omtaler seg selv som en lite risikovillig person. Han var aldri den gærne i klassen
som liten.
– Det er kreativitet og drømmer som gjør at
jeg hopper.

espen fadnes

Norik
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kontroll på utstyret: Selv om det til syvende og
sist kommer an på Espen sine valg og vurderinger, er
det alfa omega at utstyret er intakt. (Foto: Kyrre Alnes)
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MY ENKLERE: – Vi har
fått et komplett system som er mye, mye
enklere å bruke, sier
prosjektleder Ronny
Magnar Teigland.

otera elektro as
Otera prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer
strømsystemer for offentlige og private
virksomhet.
Otera leverer alt av elektro-, automasjons- og instrumentløsninger til oljebransjen og marine bransjer. Løsningene
er tilpasset hver enkelt kunde med fokus
på kvalitet, kontroll og presisjon
Kjernevirksomheten er «å koble samfunnet til kraftkildene», og skal med dette ta ansvar for elektrisk infrastruktur
på en lang rekke felt. Selskapet bygger
og drifter høyspent- og lavspentanlegg,
og sørger for strøm til vei, bane og lufttrafikk i hele landet. Når det bygges ut
klimavennlige kraftkilder som vind, vann
og fjernvarme, og når infrastrukturen i
samfunnet automatiseres eller kobles til
avansert datateknologi, sørger Otera for
at elektrisiteten flyter som den skal.

Full støt te
og hjelp

Otera er et selskap i konsernet Agder
nergi. Hovedkontoret l
E
igger i Kristiansand, med avdelinger i Oslo, Asker,
Arendal og Bergen – Elektro Øst, Elektro
Sør og Elektro Vest. De 750 medarbeidere
har tilgang på de mest avanserte teknologiske løsningene, i tillegg til god prosjektledelse. Dermed er selskapet rustet
til å ta på seg komplekse prosjekt.

d

Da Otera Elektro begynte med internkontroll
tidlig på 2000-tallet, benyttet de et annet
system enn Norik. Noen år senere kom de
i kontakt med Norik, og gikk over til deres
s ystem. I dag bruker de Norik til å gjennom
føre kontroller innenfor elektro og brann.
– Etter at vi inngikk samarbeidet med
Norik ble jobben utvilsomt langt mer effektiv.
Nå har vi et komplett system som er mye,
mye e nklere å bruke. Det gjelder ikke minst
etter at vi fikk nettbrettene. Det har vært en
revolusjon. Med dem går jobben mye e nklere
og raskere. Det er ganske enkelt et helt supert
system vi bruker, skryter en storfornøyd
Ronny Magnar Teigland. Han er prosjekt
leder i Otera Elektro, og har ansvar for internkontroll. I følge han setter særlig kundene stor
pris på muligheten for å dokumentere avvik
med bilder.
– Det å ta bilder med dette systemet er også
mye enklere enn tidligere. Da måtte vi ta med
kamera, og legge til bildene i ettertid. Dette
Norik
magasin
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det har vært
en revolusjon.
systemet er adskillig mer effektivt enn det
vi hadde før. Egentlig kan det ikke sammen
lignes på noen måte.
Kontrollør. Kennet Strømme har jobbet i
Otera siden 2002, og har fagbrev som energi
montør og elektriker. Han har vært med på
mange forskjellige installasjoner til forskjellige b
 ehov. Det har gitt han bred e rfaring fra
a rbeid i kontorlokaler, hoteller, bolig og rehab
til mer tekniske instal
lasjoner i fabrikker/
produksjonslokaler, samt på serviceavdeling.
Han trives godt som a nsatt i Otera.

– Otera er et stort firma der man har mange
muligheter. De ivrigste har god anledning til
å utvikle seg som fagarbeider. A
 rbeidsmiljøet
er godt, og jeg har mange dyktige kollegaer.
Vi har ordnede arbeidsforhold og stor fokus
på HMS i hverdagen, forteller Strømme. Nå
er det internkontroll på elektriske anlegg og
Norik som opptar hverdagen.
– Tidligere jobbet jeg med utbedring av
avvik. Nå har jeg tatt steget videre med å
g jennomføre internkontrollene selv, og

bygger opp opp nye kontroller ved hjelp av
Norik. Der er systemet er flott, siden det tilpasses nettopp 
dette arbeidet. Videre kan
han fortelle at kundene har mange mulig
heter gjennom N
 orik. Det gjelder ikke bare
det e lektriske anlegget, men også andre fagområder. Det er oversiktlig når kontrollene
skal gjennomføres og når avvikene skal følges opp og u
 tbedres. Han legger også til at
det å g jennomføre kontrollene med nettbrett
forenkler arbeidet betraktelig.

fagmenn er viktig. Under kontrollrundene kan man oppdage graverende feil på
de elektriske anleggende. Foreløpig har ikke
Strømme opplevd dette selv, men det er et
problem at mange gamle elektriske a nlegg
rundt o
mkring ikke er bygd etter dagens
standarder og krav.
– Det er mange som ikke vedlikeholder det
elektriske anlegget. De tror alt er i skjønneste
orden så lenge lyset kommer på når bryteren
slås på, og utstyret som plugges i stikkontakter virker som det skal. Men det kan være
skjulte svakheter som en vanlig mann ikke
oppdager. Derfor er det viktig at vi, som fagmenn, ikke bare påpeker feil og mangler, men
foreslår utbedringer som øker elsikkerheten.
Otera ser for seg en spennende tid fremover,
med stor satsning på internkontrollområdet.
Det er stadig utvidelse av kundegruppene, og
flere av kundene tar aktivt i bruk Norik. Oppfølging av nye og eksisterende kunder fører til
nye erfaringer og arbeidsoppgaver.

kjapt og hendig:
Med nettbrettet
dokumenteres
kontrollen enkelt
og raskt, sier
Kenneth Strømme.
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Idédrodling er viktig for Otera Elektro. De lufter ideer
med Norik, og blir møtt med støtte, oppbacking og
en positiv holdning. Dette gjør at både montører
og kunder er veldig fornøyde hele veien.
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htl elektro as
HTL elektro AS ble etablert i 1986, og
er i dag en seriøs og innovativ elektro
entreprenør i Romsdal. Firmaet har en
stor kundemasse blant nærings- og
industrikunder i regionen. Omsetningen
har økt jevnt de siste årene. De 25 medarbeiderne har høy kompetanse innenfor
alt av elektro- og teletekniske installasjoner. Kundemassen og ordrereserven
øker stadig, og det er hele tiden behov
for nye og motiverte medarbeidere.
HTL er registrert i DSB som prosjekterende og utførende, og for vedlikehold
på elektriske anlegg. Dette gjelder innen
en rekke o
 mråder som lavspenning bygnings- og industriinstallasjoner, elektriske
anlegg i sykehus og rom for medisinsk
bruk, elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige
områder og kontroll av elektriske anlegg
i fiske- og fangst
fartøy. 
Selskapet skal
dermed være et naturlig valg for kunder
som krever seriøsitet og kunnskap.

Høy b rukervennlighet
– Vi har brukt Norik i mange år.
De kom helt klart best ut da vi
skulle velge leverandør for
internkontrolltjenester.

Norik
magasin
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Også kundene gir gode tilbakemeldinger, kan daglig leder H
 elge
Henøen i HTL Elektro fortelle. De bruker utelukkende Norik på
internkontroll. HTL Elektro driver alt innen elektro- og teletekniske
installasjoner, og utfører blant annet utbygging av fiber. Bedriften har
også eget kabel-TV-anlegg i Elnesvågen.
– Prosjektering og konsulentvirksomhet, termografering, internkontroll og alle typer sikkerhetsinstallasjoner er også tjenester de har
hatt en veldig god økning på de siste årene, sier Henøen.
Rett før påsken 2013 ble HTL sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er
et klart tegn på at bedriften satser på miljøprodukter og tjenester som
energieffektivisering, energianalyser og styringssystemer. HTL-sjef
Henøen forklarer hvorfor de er strålende fornøyde med Norik:
– Vi har benyttet oss av Norik i flere år. De leverer helt klart det
beste systemet, har et et veldig godt brukergrensesnitt for k undene,
og er tverrfaglig og web-basert. De tre momentene a lene gir oss god
nok grunn til å fortsette å benytte Norik. Når de så i t illegg både er fremtidsrettet og kommer med kontinuerlige forbedringer av systemene, så
er de en perfekt leverandør for oss. Vi må være moderne og innovative,
og har hele t iden kunden i f okus.

HTL bruker Noriks systemer for å kunne tilby internkontroll innen
elektro for sine kunder. Henøen forteller at de hele tiden selv får gode
tilbakemeldinger fra kundene som benytter dette systemet.
– Systemet er enkelt å sette opp og tilpasse anleggene vi er på. Det er
oversiktlige, gode menyer som gjør det perfekt å b
 ruke for montørene.
Norik var de beste på markedet da vi var på jakt etter denne type
t jenester, og det er de utvilsomt fortsatt, sier en overbevist Henøen.

De leverer helt klart
det beste systemet.

HTL utfører alle typer installasjoner
og konsulentoppdrag, fra prosjektering
til utførelse, testing og dokumentasjon.
Målet er å være blant bransjens dyktigste. HTL er blant de eneste i regionen som tegner og prosjekterer større
installasjoner som BIM og i 3D. De leverer
også komplette 
tekniske installasjoner
med SD-toppsystemer og anlegg med
ubegrensede funksjoner.
«Vekst gjennom nyskaping, 
k valitet
og kompetanse» er en del av strategi
planen. HTL elektro er også opptatt av
miljø, og jobber mot at både k
 undene og
selskapet internt skal velge varige og
miljøvennlige produkter og tjenester.
HTL er medlem i Norges største
elektrikerkjede Elfag, bransjeforeningen
NELFO og Interessegruppen for Energieffektivisering (IEE). De har autorisasjon
fra Post- og tele
tilsynet som tele- og
kabel-TV-installatør.
Hovedkontoret og lageret er p
 lassert i
Elnesvågen i Fræna kommune. Avdelings
kontoret for nærings- og industrikunder
ligger i Molde.
Les mer på www.htlelektro.no
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DYKTIG stab: HTL elektro
AS har en stab av dyktige
fagfolk som benytter seg
av tjenester fra Norik når
de er ute på oppdrag for
HTLs mange kunder.
(Foto: Terje Aamodt)

Automasjon, energieffektivisering og
sikkerhetsinstallasjoner er blant satsingsområdene. Energirådgiveren gir kundene
de beste forutsetninger for å nå sine mål
innenfor avanserte tekniske installasjoner.
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meget
fornøyd
brannvesen

IMPONERT: – Vi hadde nylig
inspeksjon fra brannvesenet
og de var mektig imponert over
systemet fra Norik. Brann
vesenet var kjempefornøyd og
det er absolutt jeg også, sier
vaktmester Rune Sagen.

– Norik har et mer fleksibelt system
enn konkurrentene. Det er oversiktlig,
driftssikkert, lett å håndtere, og så er det
web-basert. Det sier Tom Svenningsen,
styreleder i Normann Elektro.

d

Daglig leder i Normann Elektro AS, Halvor Gjerdingen, er helt enig.
Han kan fortelle at de nå benytter Norik i et av Oslos største borettslag.
Normann Elektro har seks ansatte, og konsentrerer seg om energi
siden til sine kunder, som består av bedrifter og borettslag. Det innebærer blant annet sentralvarmeanlegg, varmepumper og gassanlegg.
Termofotografering, el-kontroll, boliginstallasjoner og SD-anlegg er
også arbeid de utfører.
– Dessuten har vi noen installasjoner i boliger via b
 oligselskap. Vi
har hele tiden utført internkontroll for våre k under, og det var i den
sammenhengen Norik dukket opp. Vi vurderte N
 orik og en konkur
rerende leverandør. Valget falt på Norik. Deres system er mest
fleksibelt, og dermed både mer oversiktlig og lettere å håndtere. Dessuten er det driftssikkert, sier Svenningsen.
– Norik kan tilby tjenester innen HMS og internkontroll på
elektro, brann, bygg og VVS. Dette er avgjørende for våre kunder. Særlig er dette interessant for de større kundene, legger
Svenningsen til.
Rune Sagen er vaktmester i Storgården Borettslag.
Han har ansvaret for at bedriften utfører alle nødvendige kontroller i borettslaget. Storgården
Norik
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består av 551 leiligheter. Boretts
laget
skal . ivareta beboernes interesser og den
daglige driften. Dette omfatter vedlikehold av
energisentral, 
fellesarealer, vaskerier, garasjer,
biloppstillingsplasser og grønta realer. Til oppgaver
som dette er det ansatt to vaktmestere.
– I borettslaget er det åtte heiser, og disse skal selvsagt
sjekkes og vedlikeholdes. Vi har fått lagt inn serviceavtaler
og kontrollrutiner i systemet. De som skal drive service på heisene får beskjed når det skal utføres. Blir ikke servicen gjennomført, får vi beskjed slik at vi kan purre. Når kontrollene er utført blir det
registrert i systemet, slik at vi hele tiden har full oversikt, sier Sagen.
Da vi tok kontakt med han, var han en runde i borettslagets vaskeri.
– Her har jeg med meg nettbrettet, og legger inn de nødvendige
dataene. Når jeg kommer på kontoret overføres dette slik at alt er på ett
sted. Vi hadde nylig inspeksjon fra brannvesenet her, og de var m
 ektig
imponert over systemet fra Norik. Her har vi alt samlet på ett sted;
el-systemet, uteområder og VVS. Alle servicekontrakter er lagt inn.
Brannvesenet var kjempefornøyd, og det er absolutt jeg også, smiler
Sagen.

TAR RUNDEN: Vaktmester Rune
Magne Lien (t.v.), Iver Galstad og
Egil Kveen tar runden for å sjekke
at alt er som det skal være. På
nettbrettet har han full oversikt
over situasjonen.

Vågå ligger sentralt til som
innfalls
port til Europas nasjonal
parkrike nr 1. Kommunen har en
rekke naturgitte og 
tilrettelagte
forutsetninger som gir rike muligheter for det gode liv. Vågå tilbyr
et variert næringsliv, gode fritidsog rekreasjonstilbud, kulturtilbud
av både høy kvalitet og allsidig
innhold, gode oppvekstvilkår med
full barne
hage
dekning, en god
skole og en k
 ommune som tenker
utvikling og m
 uligheter.
Vågå kommune dekker et område på 1 349 km2, og er fordelt
på følgende landskapskategorier:
Evig snø og is (2 %), snaufjell (anslått til 62 %), skogkledd areal
(25 %), ferskvann (5,7 %), myr (1,6%),
dyrket mark (2,4 %) og annet areal
som er bebygd (anslått til 1 %).
Næringssammensetningen
er
fordelt med jordbruk/skogbruk
(16 %), industri/ bergverk/bygg og
anlegg (24 %), reiseliv (11 %), varehandel (12 %) og offentlig og privat
tjenesteyting (37 %).

Alltid
oppdatert på alt
– Vaktmesteren hos oss har nettbrett og er alltid
oppdatert. Ved tilsyn har vi all informasjon vi trenger
på ett sted, sier Rune Grindstuen i Vågå kommune.
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Grindstuen er tjenesteleder for kommunale eiendommer i Vågå
kommune. Til nå har kommunen brukt Norik til internkontroll av
elektriske anlegg. Grindstuen er i samtaler med Norik om å utvide
bruksområdene til også å gjelde brannvernsystemer og ditto rutiner.
– Jeg regner med at det ikke vil ta lang tid før vi kan bruke Noriksystemet også på disse o
 mrådene, sier Grindstuen. Han ser muligheter
for å få internkontroller også for a ndre fagområder etter hvert.
– Systemet fra Norik er brukervennlig. Jeg liker det ganske enkelt!
Det gir oss gode rapporter, og vi kan til enhver tid ha hele systemet lett
tilgjengelig, sier tjenestelederen. Han viser til at vaktmesteren i kommunen enkelt kan ta sine runder med nettbrettet. At systemet er så lett
å bruke er selvsagt også en stor fordel.
– For vaktmester er det enkelt å foreta nødvendige kontroller. Ved tilsyn fra Brannvesenet har vi lett tilgang til all informasjon. Elektrikerne hos oss opplever det samme og de kan raskt lukke avvik når disse
er rettet opp ved kontroller. All detaljinformasjon er å finne på ett og
samme sted, sier en fornøyd Grindstuen.

LIKER DET: Tjenesteleder for kommunale
eiendommer i Vågå
kommune, Rune Grindstuen, er godt fornøyd
med brukervennligheten i Norik.
Norik
magasin
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FORNØYD TRIO: Egil Holter Sæthre
(t.v.), Bjørn Wilhelmsen og Sindre
Hetlevik er en fornøyd trio i Totaltek
Kontroll. Ofte er det konstruktive
diskusjoner om nye løsninger for
kundene som er til debatt.

En enklere
hverdag
– Vi begynte å bruke Norik fordi de ansatte
hos oss ønsket en enklere hverdag i forbindelse
med internkontroll, sier daglig leder Øyvind
Jørstad i Totaltek Kontroll AS.

nettanalyse, termografering og måletekniske
t jenester innen elektrofaget.
– Vi har som mål å bli bransjeledende innen
kurs og kompetanse, sier leder for kursavdelingen, Egil Holter Sæthre. Med det mener han
elektronisk kompetanse. I dag leverer de blant
annet kurs for kravet «Instruert personell».
– Alle driftsansvarlige skal gjennomføre
kurset årlig dersom de har tilsyn med større
sikringstavler, forteller Holter Sæthre, og legger til at mottoet for kurset er «Lytt om du vil
bli lyttet til».
Nytt navn. Som et ledd i deres vekst
strategi, lanserer Totaltek fra 1. januar 2014
sitt nye navn og logo. Nytt navn er viktig for
selskapet, fordi det handler om identitet
og er en spennende fornyelse. Totaltek har
knyttet til seg mange dyktige ansatte, og har
gjennomgått flere oppgraderinger slik at de
nå kan yte enda bedre service og bredde på
kunnskapen til sine kunder.
– Vi føler vi har funnet en visuell identitet
vi har knyttet oss til,
og gleder oss til å se
mottagelsen av denne
i markedet. Navnet er
nytt, men menneskene
og kunnskapen er den
samme. Det nye navnet blir ikess Norge AS,
kan Jørstad avsløre.

Alle hos oss
er strålende
fornøyde.

Norik
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totaltek kontroll
Totaltek Kontroll er et datterselskap
i Totaltek AS, en av de største elektro
entreprenørene på østlandet. Siden
etableringen i 2004 har selskapet vokst
til å ha over 400 ansatte.
Totaltek eies av de ansatte, og har
hovedkontor i Oslo. Totaltek Kontroll AS
er avdelingen i konsernet som tar seg av
internkontroll for Totalteks kundemasse.
Virksomheten spenner fra elektro,
tavlebygging og adgangskontroll til VVS,
klima og driftstjenester av bygg. Totaltek
leverer produkter og tjenester innen
elektrotekniske fag, med hovedfokus på
elektroteknisk installasjonsvirksomhet.
Mer info på www.t3kontroll.no
1. januar 2014 skifter
Totaltek navn til Ikess Norge.

NEK 400: Daglig leder
Øyvind Jørstad (t.h.) drøfter
del 6 i Nek 400 med Bjørn
Wilhelmsen. Den gjelder
normen som omhandler
verifikasjon og kontroll av
elektriske anlegg.
Norik
magasin
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Totaltek valgte Norik i 2011, og Jørstad legger
ikke skjul på at han er glad for valget:
– Så absolutt! Det er det ingen tvil om. Og det
er jo ikke rart når Noriks system blant a nnet
har bidratt til en kostnadseffektivisering i vår
produksjon på hele 40 prosent. Det igjen gir oss
selvsagt mulighet til å kunne holde et fornuftig
prisnivå ut til våre kunder, sier J ørstad.
Siden de gikk over til å bruke Norik har de
hatt en vesentlig reduksjon i tiden det tar for
dem å utføre jobbene som skal gjøres.
– Våre folk har med seg web-basert nettbrett ut på jobb. Kontrollørene trenger kun
nettilgang for å laste ned kontrollene og når
de skal synkronisere avvik. Dermed trenger
de ikke å være på nett hele tiden. Alle hos oss
er strålende fornøyde med systemet vi bruker.
Det er oversiktlig og fremtidsretttet, og så har
det et svært e nkelt grensesnitt, sier Jørstad.
Siden kjernevikrsomheten til Totaltek Kontroll er internkontroll for bedriftskunder, er
det viktig at de har et system som er enkelt å
administrere for kundene. Der scorer Norik
poeng hos Totaltek.
– Det systemet vi nå
har er det mest kunde
venn lige systemet jeg
kjenner til, forteller
Jørstad.
Totaltek
Kontroll
leverer også tjenester innen feilsøking,
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– Det er viktig også for oss at stadion i dag
fremstår for alle som et fantastisk praktbygg
som har hevet byen, sier driftssjef Aadne
Orvik i Molde Fotball AS. Han er stolt
– mektig stolt – over Aker stadion.

Et fantastisk

prakt bygg

a

Aadne Orvik har som driftssjef ansvaret
for selve anlegget Aker Stadion i Molde, og
har vært med fra starten i 1998, da det nye
stadion skulle realiseres. Han glemmer aldri
åpningsk ampen 18. april da MFK vant 4–0
mot Lillestrøm.
– Det aller første målet var et selvmål fra
Tommy Berntzen i Lillestrøm. Det er det kanskje ikke alle som husker, men det gjør jeg,
smiler han.
stor debatt. Orvik forteller mer enn
gjerne om Aker Stadion. Han husker godt
debat

ten i byen og protestene mot plas
seringen ved sjøen.
– Det er ganske tankevekkende i ettertid
at vedtaket, som krevde ¾-dels flertall, fikk
flertall med bare én eneste stemme! I dag er
protestantene blitt stille, og det er 
ganske
forståelig for enhver, sier Orvik. Han v iser til
hvilket fantastisk stadion det er blitt og hvilket
blikkfang bygget er for folk som kommer til
Molde – ikke minst sjøveien. Stadion ligger
rett ved siden av det like spektakulære Hotell

Norik
magasin

36

Rica Seilet med Bjørnsonhuset vegg i vegg, og
Moldes nye badeland i bakkant. Alle bygg er
signert byens store arkitekt, Kjell Kosberg.
– Det er viktig også for oss at stadion i dag
fremstår for alle som et fantastisk praktbygg,
som har hevet byen, rett og slett, sier driftssjefen. Han legger ikke et øyeblikk skjul på at
han er stolt av Aker Stadion.
– Kan du si noe om kostnadene på prosjektet?
– Fotballanlegget Aker Stadion hadde en
prislapp på 160 millioner kroner. Kommunen
har bidratt med 10 millioner, og det er bevilget
2,7 millioner i spillemidler. Den totale pro
sjektprisen inkludert 2 800 m2 næringslokaler
var 212 millioner. Det første kostnadsover
slaget var på drøye 50 millioner. Så plusset
det på seg, smiler han lurt, og forklarer videre:
– Det er satset på kvalitet hele veien. Det er
ikke minst viktig med tanke på beliggenheten
rett ved sjøen, som gjør bygget utsatt for vær
og vind. Vi har hatt store rustangrep på stoler
blant annet. Som følge har vi vært nødt til å
skifte ut mesteparten av stolene på stadion.
Nå har stolene fester laget i galvanisert stål.

Kjent i europa. – Når du treffer folk som
aldri har vært her – hva sier du da når du skal
forklare dem hva dette bygget b
 etyr?
– Da sier jeg: «Er det sant? Det går jo ikke
an at du ikke vet om Moldes nye s tadion!». Det
er selvsagt mange som ikke har vært her, men
det er utrolig mange, også ute i Europa, som
har hørt og lest om vårt stadion. I forbindelse
med Champions L eague i 1999, og nå sist
Europa League i 2013, er det mange utenom
landets grenser som er blitt gjort kjent med
Molde, M
 olde Fotballklubb og Aker Stadion.
Og når cruiseskipene kommer til byen er det
helt utrolig hvor mange som vil inn her og se.
Det er ganske enkelt blitt en attraksjon, sier
Orvik. Han legger til at kombinasjonen av alle
de flotte byggene har gjort at hvert e nkelt av
dem har «løftet» hverandre.
– Området er blitt fantastisk! Og enda b
 edre
nå som også Hotel Fjordstuene rett øst er
komplett.
Moderne. Aker Stadion er et av Norges mest
moderne fotballanlegg, med plass til 11 336

publikummere. Foruten idrettslige fasiliteter
inneholder anlegget restaurant, kafé, kiosker,
52 toaletter, vaskeri og næringslokaler, samt
fasiliteter til kurs, konferanser og møtevirksomhet. Media har flotte arbeidsmuligheter
med to kameraplattformer, redigeringsrom,
kommentatorbokser, pressetribune, arbeidsrom for media og rom for pressekonferanser.
Bygget ligger i strandkanten vest for sentrum
av Molde, og har en fasade i granittstein og
glass. Selve stadion har
110 arbeidsplasser relatert til bygget. Anlegget
ble gitt som gave til byen
av forretningsmennene
Kjell Inge Røkke og Bjørn
Rune Gjelsten, som begge er har tilknytning til
byen. 3. mai 2006 skiftet
stadion navn fra Molde
stadion til Aker stadion, siden Aker-konsernet er en betydelig sponsor. Anlegget er også
kjent som «Røkkeløkka».

Stolt: Aadne Orvik er mektig
stolt av «sitt» stadion slik de
aller fleste moldensere er – også
de som i sin tid protesterte mot
plasseringen av bygget.

Er det sant? Det går jo
ikke an at du ikke vet
om Moldes nye stadion!

Norik
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Signatur: Moldes egen arkitekt,
Kjell Kosberg, har signert ikke
bare stadion og Hotell Rica Seilet,
men også Bjørnsonhuset, Moldes
nye badeland og Fjordstuene
Hotell, som ligger på rekke og rad
ved sjøkanten i Molde.
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unik stadion:
– Det er ingen som har
et slikt stadion med en
slik beliggenhet. Den er
unik. Men det publikum
primært setter størst
pris på er spillet på
banen, sier Per Lianes.

En klubb med stort eiersk ap

Norik
magasin
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Per Lianes, arrangements- og m
 ediesjef i
Molde Fotballklubb, mener det er et større
eierskap som viser seg i klubbene i små byer,
sammenlignet med store byer. Dette kan man
se i omfattende, f rivillig engasjement. Mange
frivillige dekker funksjoner som man i s tørre
byer må benytte betalt arbeidskraft for å
dekke. Lianes påpeker at dette utgjør en stor
forskjell og er en betydelig fordel for MFK.
– Vi er rett og slett en stor familie, sier han.
Naturlig nok er han en av de med et stort,
bankende hjerte for MFK. Det er en kjærlighet som oppstod lenge før han selv ble ansatt
i virksomheten.
– MFK har stor betydning, ikke bare for
Molde, men for hele regionen. Med cup-

mesterskap og to år på rad med seriemester
skap har vi satt preg på regionen. Vi har en
fantastisk klubb med gode tradisjoner, og en
god, trofast administrasjon som gjør en fantastisk jobb, fortsetter L ianes uavbrutt, og er
på langt nær ferdig med det:

– Stadions Venner har 400 medlemmer
som hjelper til på MFKs arrangementer ved
serie- og cup-kamper. De har et ekstra stort
eierskap til klubben, et eierskap de har hatt i
mange, mange år – lenge før jeg begynte her.
Lianes ble ansatt som mediesjef i 2010. Før
det hadde han allerede sittet i styret en del år.
– I MFK er det rundt 100 ansatte med spillere
og trenere. Det er en stor bedrift i r egionen,
og vi har et budsjett på 90 m
 illioner kroner i
2013. En ting er selve sporten. I tillegg er det jo
anlegget, sier han. Lianes er overbevist om at
klubben betyr enormt for regionen:
– På linje med Moldejazz er det viktig å ha
en slik klubb. Som nevnt tror jeg det er en stor
forskjell på klubben i en liten by i forhold til de
store byene. De fleste har vært med lenge, og
føler de er en del av e nheten.
Tilhørighet. Lianes er også veldig opptatt
av «Prosjekt tilhørighet». Dette prosjektet ble
initiert av Kjell Inge Røkke og hans kone, som

ønsker at stadion skal være full av tilskuere.
Samtidig vil de gi tilbake, ikke bare til MFK,
men også til andre lag og foreninger.
– Kjøper du et sesongkort til 2 000 k roner
kan du samtidig dedikere
den samme summen til for
eksempel en annen idrettsklubb, eller k anskje koret du
synger i. Det er en vinn-vinn-
situasjon. Vi får flere tilskuere
på t ribunene, og dermed større
i nntekter til breddeavdelingen
via kiosksalg på k ampene. Det
er et helt fantastisk opplegg,
reklamerer L ianes.
– Hva med rekruttering?
– Rekruttering er viktig! MFKs bredde
avdeling er en av de største i eliteserien i
Norge. Langt over 100 trenere er med basert
på foreldreengasjement, og mange hundre
spillere deltar – fra de aller yngste og oppover.
Dessuten er det mange andre som jobber
sportslig. Det er viktig også for å utvikle egne

spillere. Akerakademiet tar vare på talenter
i egen og andre klubber i regionen. Dermed
får ungdommer være med de beste mens de
fortsatt spiller i lokalklubben. Det betyr at de

må man regne med. Det vi da må gjøre er å
ta vare på det positive og se fremover. Alt
føles selvsagt tyngre når det går i motbakke.
I slike s ituasjoner er det viktig å stå sammen
og holde humøret oppe, svarer
L ianes.
– Hva har Aker stadion og det
fantastiske bygget hatt å si for
klubben, etter din mening?
– Ingen andre kan skilte
med et tilsvarende stadion
med en slik b
 eliggenhet. Det
er helt unikt. Men det publikum primært setter størst pris
på er 
l ikevel spillet på banen. 
Fasilitetene
med tribuner, kiosker og alt a nnet inne på
stadion teller selvsagt også. Og stemningen.
Aker Stadion har hatt enormt mye å si både
for MFK og for byen, sier Lianes, og legger til:
– Fotball er engasjement, det er følelser og
det er m
 agiske øyeblikk på banen. Har du alt
dette i tillegg til et perfekt stadion, da topper
du kaka!

Ingen andre kan skilte med
et tilsvarende stadion.
kanskje en dag kan tenke seg å bli med her i
MFK, sier Lianes.
Da vi gjorde dette intervjuet kunne Lianes
og MFK se tilbake på to fantastiske sesonger. I
år er det lenger opp til toppen av tabellen.
– Har dette hatt påvirkning på klubben
eller rekrutteringen?
– Uansett hva slags virksomhet man d
 river,
ønsker man jo at det skal gå bra. Noen tap
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På linje med
Moldejazz er det
viktig å ha en klubb
som MFK. Forskjellen
på en fotballklubb i en
liten by og i en stor
by kan være betydelig.
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Tar sikkerhet
på alvor

j

Juan J. Güelfo er opprinnelig fra Spania, men har bodd i Norge i mange
år. Han er utdannet dataingeniør og har spesialisert seg på informasjonssikkerhet. I 2010 etablerte han Encripto i Ålesund. Güelfo er kjent
for mange blant annet for å ha funnet sikkerhetsproblemer og sårbarheter i mobilbank og nettbank. Encriptos kunder er store og små
bedrifter i både offentlig og privat sektor – og N
 orik er en av dem.
– Vi spesialiserer oss på informasjonssikkerhet, og jobber hoved
sakelig innen tre områder; sikkerhetstesting, sikkerhetsovervåkning
og utdanning i IT-sikkerhet. Kort oppsummert går sikkerhetstesting
ut på å finne sikkerhetsproblemer i datasystemer og applikasjoner,
forteller gründeren Güelfo.
– Hva skjer når dere gjør en slik sikkerhetstest?
– En sikkerhetstest – også kalt penetrasjonstest – vurderer sikker
heten til et datasystem, et nettverk eller en applikasjon ved å s imulere
et angrep fra en ondsinnet kilde. Hensikten er å avdekke sikkerhetsproblemer, og hvilke konsekvenser disse kan ha på
virksomheten, forklarer Ingrid Bentzen, markedssjef i
firmaet.
– Webapplikasjoner samler vanligvis informasjon
om et relativt stort antall
brukere, og de kan nås fra
hvor som helst. Webapplikasjoner er derfor blitt et av
hackernes favorittmål, supplerer Güelfo, og fortsetter:
– Angripere drar en stor
fordel av teknologien som er
tilgjengelig i dag. Det finnes
blant annet automatiske
verktøy – inkludert roboter
– som kan kjøre automatiske
angrep mot webapplikasjoner. Dette øker sannsynligheten for å bli angrepet, og går ut over de
tradisjonelle målrettede angrepene. Webteknologi kan gi god ytelse og
anonymitet til angriperne, noe som gjør angrep mer farlig og vanskelig
å spore.
– Hvilke tjenester har dere hjulpet Norik med?
– Norik har gjort en veldig god jobb i utviklingen av Norik Web.
Sikkerhetstesten vår avdekket likevel noen områder i applikasjonen
som kunne forbedres. De har derfor nå benyttet Encriptos anbefalte
opprydningsplan for å gjøre systemet enda mer robust og sikkert, sier
Güelfo.

Norik har
gjort en
veldig
god jobb i
utviklingen
av Norik
Web.

STOPPER HACKERNE: – Webapplikasjoner
samler vanligvis informasjon om et relativt
stort antall brukere, og de kan nås fra hvor
som helst. Webapplikasjoner er derfor blitt
et av hackernes favorittmål, sier gründer og
sikkerhetsekspert Juan J. Güelfo.

encripto AS
Encripto forbedrer 
bedrifters
sikkerhet ved å identifisere svake
punkter og optimalisere sikker
hetsproduktene.
Som spesialist på informasjons
sikkerhet, har Encripto som mål
å være best i bransjen når det
gjelder kvalitet, i tillegg til rask og
tett kundeoppfølging.
Network Security Monitoring
fra Encripto avdekker og rapporterer mistenkelig aktivitet i
bedrifters nettverk. Det gir bedre
oversikt over trusler og sikkerhetshendelser, og mulig
het til å
respondere tidlig ved en hendelse.
Encripto foretar risikovurder
ing for bedrifter. En viktig del av
vurderingen er å kartlegge hva

som må sikres, og miljøet verdiene
befinner seg i.
Sikkerhetsrevisjonen til Encripto er et verktøy som hjelper ledelsen med å ha styring og kontroll
over IT-aktivitetene. En bedrift som
behandler p
 ersonopplysninger er
forpliktet til å gjennomføre årlige
sikkerhetsrevisjoner i samsvar med
sikkerhetskravene i Personopplys
ningsloven.
Encripto hjelper til med sårbar
hetsanalyser og sikkerhetstesting.
Ved a
lvorlig 
virusinfisering eller
hackerangrep kan Encripto hjelpe
til å begrense skader og redusere
gjenopprettingstid og kostnader.
Informasjonssikkerhet består
både av teknologi, prosesser og
holdninger. Best effekt av sikker
hets
tiltakene krever opplæring.
Det gir de ansatte en forståelse
av hvorfor tiltakene må gjennomføres. Encripto tilbyr opplæring
fra det helt grunnleggende til det
teknisk avanserte.
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– Norik tar IT-sikkerheten på alvor og ønsker at
informasjonen til kundene deres skal være trygg. Derfor
valgte de oss for å kjøre en sikkerhetstest av Norik Web,
forteller daglig leder Juan J. Güelfo i Encripto.
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lekent team: Mange ideer
skal klekkes i den kreative
prosessen. Eggedoserne er
flinke til å kaste egg med
hverandre.

Bunnsolid i alle ledd
Norik tenker bunnsolid
kvalitet. I alle ledd!
Derfor er det viktig at
nettopp det gjenspeiler
seg i det visuelle
materialet når Norik skal
presentere seg overfor
sine kunder.
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Det sier Line Skjolde, daglig leder i Eggedosis.
Hun mener det er en fornuftig og viktig strategi for Norik at firmaet også har fokus på god
presentasjon overfor egne kunder.
– Egenpresentasjon er viktig, og må gjøres
slik at kundene får understreket følelsen av
Noriks budskap, og at de er en bedrift de kan
stole på. De må fremstå som profesjonelle, og
dette bør synliggjøres i det visuelle utrykket,
sier Skjolde. Hun er utdannet grafisk designer,
og har lang fartstid i bransjen.
Eggedosis har utformet alt av det grafiske
materiellet Norik bruker. Dermed har de vært
med å løfte bedriften og dens troverdighet.
Også dette magasinet har de ansvaret for.
– Jeg oppfatter Norik som en seriøs o
 peratør
på alle måter. De har valgt å investere penger
i alt de foretar seg. Når vi jobber med v isuell
kommunikasjon for dem, er det alltid godt
gjennoma rbeidede ideer og bevisste valg som
ligger til grunn. Det er ingen tvil om at Norik
vil fremstå som kvalitetsbevisst i alt de foretar
seg. Ikke alle bedrifter tar kommunikasjon
utad like seriøst som Norik, sier Skjolde. Hun
understreker at Noriks fokus på helhet og
kvalitet gjenspeiles i en troverdig og seriøs
firmaprofil.
– Er Norik en krevende kunde for dere?
– Nei, absolutt ikke. Vi har en veldig god
dialog som gjør samarbeidet smidig. Men de
vet hva de vil ha! I og med at de har høyt f okus
på å levere kvalitet selv, er de tydeligvis også
opptatt av at vi også skal gi dem kvalitet. Det
er en utfordring vi i aller høyeste grad mer
enn gjerne tar i mot, smiler Eggedosis-sjefen.

norik har skjønt det: Daglig leder i
 ggedosis, Line Skjolde, setter pris på
E
kunder som tar kommunikasjon på alvor.
(Begge foto: Fotografandre.no)

Eggedosis AS
Eggedosis er et lite byrå med
s tore ideer. Hovedkontoret ligger i
Kristiansund. I 2013 startet de opp
en egen avdeling på Fredensborg
i Oslo.
Historien om Eggedosis startet
på loftet i et gult murhus på kaia
i Kristiansund, en helt vanlig dag
i 2009. Siden da har mye skjedd,
men én ting forblir konstant; deres
lidenskap for design og god visuell
kommunikasjon.
De ansatte går på jobb hver
dag med en målsetning om å skape
unike, kreative og effektive løsninger for kundene. Samtidig har de
et ønske om å ha det gøy på veien!

en god
sparringspartner
på it
– Norik ble kunde hos
oss i januar 2013, og var
allerede innledningsvis
klare på kravene til en
hostingtjeneste: høy
kvalitet og ytelse.

D

Det sier daglig leder i SYSE AS, Øyvind Frøland. Som hostingleverandør sørger de for at Norik
får både høy kvalitet og ytelse, i tillegg til et ISO-sertifisert driftsmiljø de kan vokse i. Frøland
forklarer at en hostingleverandør lagrer data for sine kunder:
– All informasjon og alle tjenester som er tilgjengelig på internett må lagres et sted. Det kan
være alt fra e-post til websider, eller andre store mengder data. Norik har sine tjenester og
kundedata lagret hos oss.
I tillegg til å være en hostingleverandør, tilbyr SYSE også Cloud-tjenester.
– Det er en slags leveransemodell for IT-tjenester hvor kunden kan flytte hele eller deler av
IT-driften ut av huset og betale etter bruk, legger Frøland til.
SYSE ble etablert på midten av 1990-tallet. I lang tid leverte de alle typer IT-tjenester til både
private og bedrifter. I 2008 ble driften spisset mot hostingtjenester. Frøland har u
 tdannelse
innen logistikk og IT, og kom inn som daglig leder samme året.
– Norik ble kunde hos oss i januar 2013. De har klare krav til hva de ønsker seg. Ved siden av
den rene, tekniske leveransen vi gir dem, er vi ikke minst en sparringpartner for dem. Nettopp
det er også en del av jobben vår! Vi utformer løsninger i samarbeid med kunden. Dette er
løsninger som passer for kunden, både teknisk og økonomisk, og som de selv kan skalere opp
eller ned i takt med egne behov, sier Frøland.

Moldejazz
en del av folke sjel a

– Jeg tror ikke betydningen av jazzfestivalen på
noen måte kan overvurderes. Jazzmusikken er
som fotballen i byen her – en del av folkesjela.
Jazzen er en betydelig identitetsfaktor for
moldenserne og mange i regionen. Det sier
Hans-OlavSolli, markeds- og sponsorsjef
i Molde International Jazz Festival.

Norik
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Legende: Lionel Batiste ledet den
tradisjonelle streetparaden gjennom
gatene i Molde i en årrekke. Batiste var
selv jazzmusiker fra New Orleans og et
alltid like fargerikt innslag i gatene.
(Foto: Audun Forsell Halaas/Moldejazz)
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Men Hans-Olav Solli nøyer seg ikke med det.
Han mener at jazzfestivalen som sådan er
større enn fotballen.
– Årsaken er at jazzen, musikken og alt
rundt favner både kvinner og menn, mens
fotballen er mer en mannegreie – uten noen
forkleinelse for den. Fotballen og jazzen
går hånd-i-hånd, og det er de to faktorene
sammen med rosene som er byens varemerke,
understreker Solli med et smil.

mer enn jazz. – Da det hele startet på
 egynnelsen av 1960-tallet var situasjonen en
b
helt annen. Da var det vel
nesten slik at folk forsøkte
å «snike seg usett inn» på
arrangementene, mens i
dag er det heller slik at man
ikke bare vil «se», men
også vil «bli sett» under
festivalarrangementene?
– Jeg pleier å bruke min
bror som eksempel for å
illustrere akkurat det du peker på nå. Han var
en litt «ordentlig» kar som gikk Krigsskolen
og syntes jazzerne var ganske så ekstreme og
outrerte. I dag er han den første som kommer

Dette er Moldeja zz
FYlt til randen: Romsdalsmuséet fylles
av ivrige publikummere hvert år når en
eller annen stor musiker står på s cenen.
Da er det virkelig folkefest i Molde.
(Foto: Audun Forsell Halaas/Moldejazz)
jazz i sjelen: Hans-Olav Solli i Moldejazz
setter stor pris på at festivalen hans er
blitt en del av folkesjela i Molde.

til meg og lurer på hvem som kommer til Moldejazz hvert år. Folk har tatt festivalen til seg. Det
gjelder også næringsl ivet. Som sponsorsjef merker jeg det i fullt monn. Vi selger 5000 billetter til
næringslivet hvert år, og Molde by med jazzen er blitt en utrolig viktig arena også for nærings
livet den uka festivalen går av stabelen, sier Solli. Han viser til for eksempel Jazzgass-konferansen som nå arrangeres hvert år nettopp i jazzuka:
– Det er et arrangement for offshoreindustrien som trekker til seg folk fra hele bransjen.
Å rsaken er selvsagt at jazzen i seg selv er en fantastisk ramme for god kundepleie, smiler S
 olli
begeistret og engasjert. Under festivalen er det en rekke
viktige møtearenaer. I følge Solli blir det stadig referert
til at «det s kjedde i Molde under jazzen» når bedriftsledere viser til hendelser innen deres respektive bransjer, sier han.
Publikumstilstrømningen har vært noe ujevnt opp
igjennom tiden. Været må ta deler av skylden.
– Vi bor på Romsdalskysten, som er en v ærutsatt
del av landet. Dermed blir også festivalen lagt i vær
gudenes hender. Dessuten er det nå lokale festivaler
på hvert nes. Tidligere var Moldejazz en av de få, store festivalene i kongeriket. Mange har en
tendens til å hegne om sine lokale festivaler. Derfor er det klart vi må fortsette å levere på topp
nivå slik at vi står oss i konkurransen med de andre. Men vi tror og mener at vi har noe helt spesielt, og er derfor ikke redde for at vi ikke skal kunne klare oss også i fremtiden, sier en positiv Solli.

Det skjedde i Molde
under jazzen!

Norik
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Molde International Jazz Festival, eller Moldejazz, er en festival som blir
avholdt årlig i juli. Den er en av Europas eldste jazzfestivaler, og har siden
1999 hatt status som knutepunktfestival. Den ble etablert av Storyville
Jazz Club i 1961. Syv år senere var den så omfattende at den ble skilt ut
som egen organisasjon.
Blant en «uendelig» lang liste med store musikernavn (hvorav
de mest kjente er nevnt i hovedartikkelen om festivalen) kan
det n
evnes navn som Dexter Gordon, Niels-Henning Ørsted
Pedersen, Ornette Coleman, Dizzy Gillespie og Sonny Rollins.

Andre navn er Chick Corea, Pat Metheny, Terje Rypdal, Marilyn
Mazur, NilsPetter Molvær, Dave Holland, Jon Balke, Jan Garbarek
og Karin Krog, som var med på den aller første festivalen i 1961.
I samarbeid med Ytre Suløens Jassensemble har man siden
1995 arrangert «Jazzlogen» for fylkets unge artister mellom
14 og 20 år. Molde Janitsjar har også vært med på å arrangere
«Jazzlogen». Sammen spiller de i den daglige Jazzparaden. Den
ble forøvrig frem til 2011 ledet av New Orleans-musikeren Lionel
Batiste (1931–2012) og festivalens åpner, som i senere år har vært
Ellen Horn, Kjell Magne Bondevik, Valgerd Svarstad Haugland,
Åse Kleveland, Ketil Bjørnstad og Anniken Huitfeldt.
De årlige bestillingsverkene vies stor interesse, det 
første
av Erling Aksdal, senere 30-årsmarkeringen av Jan 
Garbarek
med vakre «Molde canticle». Andre bidragsytere er Ole Henrik
Giørtz, Ab und Zu og Lars Saabye Christensen og Ola Kvernberg.
Melodien «Break of day in Molde» er tilegnet festivalen av Johs.
Bergh og Karin Krog, etter modell av Carla Bleys Ida Lupino.
På 1960-tallet ble «Festival of Contemporary Arts» avholdt

samtidig. Etter hvert har den årlige «festivalkunstner» innbefat
tet blant andre Frans Widerberg.
De senere år har det vært arrangert utekonserter på Roms
dalsmuseet, med flere trekkplastre innen blues-, rock- og pop-
musikere. Vi nevner navn som Muddy Waters, James Brown,
Blues Brothers, Motorpsycho, Bob Dylan, van Morrison, Eric
Clapton, Ray Charles, Buena Vista Social Club, B.B. King, Paul
Simon, Santana, Joe Cocker, Stevie Wonder, Sting, Steely Dan/
Elvis Costello, Patti Smith, Mary J. Blige, Leonard Cohen, Marianne
Faithfull, Jamie Cullum, Jeff Beck, Karpe Diem, Missy Elliott, Sinéad
O'Connor, Norah Jones og Janelle Monáe.
Under festivalen er hele Molde sterkt preget av et yrende
folkeliv og musikk på mange scener. Fra 2012 er Plassen, byens
nye kulturhus midt i sentrum, jazzens midtpunkt. Der holder
festivalen til daglig hus sammen med Teatret Vårt, biblioteket,
kunstnerforening og Bjørnsonfestivalen.
Festivalens historie har blitt beskrevet i flere bøker: Arild Steen,
«Molde jazz», Terje Mosnes, «Jazz i Molde», Øyvind Aasgård,
«Stort miljø i liten by», Jan Huseby, «På jazzspor og sidespor i
Molde med omland» og Terje Mosnes og Vidar Ruud, «Ut av det
blå – 50 år med jazz i Molde».
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bred appell. Vi møter ham bare få uker
før den 53. festivalen skal gå av stabelen.
– Festivalen er blitt veldig mye mer enn en
smal jazzfestival, slik den var de første å rene
etter etableringen i 1961. Jazzmusikken er
blitt langt mer appellerende til en videre
gruppe mennesker enn bare de som v irkelig
digget musikken i Storyville Jazz Club. J azzen
– og folk flest i Molde – har tatt på seg «den
store hatten»; i vid forstand er 

musikken
og festivalen åpen for et bredt og allsidig
publikum, som kommer til byen vår en gang
i året i juli, sier Solli.
At det hele har en bred publikumsappell
viser tilstrømmingen til byen, som i utgangspunktet har drøye 25 000 innbyggere.
Under festivaldagene myldrer det av liv. Det
er a nslått at det er rundt 100 000 m
 ennesker
i Storgata, på alle arrangementer der og
rundt i hele byen ellers. R
 omsdalsmuseet
fyller tusener på tusener av mennesker som
g jennom 

å rene har fått stifte bekjentskap
med store navn som Miles Davis, John Scofield, Oscar Peterson/Manhatten Transfer,
Ray Charles, Buena Vista Social Club, B.B.
King og blues-, rock- og pop-musikere som
James Brown, Bob Dylan, van Morrison, Eric
Clapton, Paul Simon, Santana, Joe Cocker,
Stevie Wonder, Sting…
Solli sier han ikke kan få poengtert nok
at festivalen på ingen måte er en smal
happening – noe også artistlisten over helt
klart viser.
– Dette er en festival der folk flest skal
slippe seg løs. Det er veldig viktig for byen at
folk nettopp slipper seg løs denne ene uka i
året, presiserer han.
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Trivsel ssk aperen
Moldemark a s venner

k
på seks hjul: Kåre
 jendem, lederen i MoldeG
markas Venner, på egeninnkjøpt sekshjultrekker, som
er ti uvurderlig nytte i
dugnadsarbeidet.

Dugnad: Ny platting ved
Damvokterhytta under
konstruksjon.

Kåre Gjendem begeistrer over Moldemarka.
Han legger til at turveiene er tilrettelagt for
alle, takket være en fantastisk dugnadsinnsats fra medlemmene. Vi møter lederen i
Moldemarkas Venner i full fart med et monster av en sekshjulstrekker. Bakpå har han
grus og pukkstein b
 akpå lasteplanet. Han
er i ferd med å dra rundt på stiene og veiene
for å r eparere litt her og der hvor det trengs.
For all a nnen motorisert trafikk er det strengt
forbudt å bevege seg her inne.
– Jeg ble pensjonist som
62-åring og startet da mitt eget,
lille foretak i borettslaget der
jeg bor. Så kom jeg inn i Molde
markas venner, og her stortrives
jeg, sier han. Og blant vennene
er det dugnadsarbeid det er
snakk om. Gjendem koser seg
med arbeidet sammen med et
20-talls aktive dugnadshjelpere,
som legger ned utallige timer i
marka her hvert år.
– Vi vedlikeholder alle veier,
drenering, og er med på nye prosjekter når det skal anlegges nye
stier. Nå står H
 olmarka–Grua-
prosjektet for tur. Vi utfører det
i sam
a rbeid med kom
munen
der vi har a nsvaret for å bygge to
bruer, forteller Gjendem.
– Hvordan finansieres dette?
– Vi har flere sponsorer. Hoved
sponsoren vår er G
 jensidige, men
vi har også andre sponsorer, som
for eksempel Norik. Og så får

vi midler fra Grasrotandelen. Moldemarkas
Venner ble etablert i 1997 etter at andre hadde
gjort en god del forarbeid. Nå har vi 400 medlemmer som alle betaler en beskjeden kontingent på 100 kroner i året. Få har problemer
med å betale en slik kontingent, men for oss er
det kjærkomne kroner til arbeidet vi gjør, sier
Gjendem.
tilrettelagt for alle. Veisystemet i
Moldemarka er meget omfattende. Det betyr
at folk kan gå fra byen og rett inn i marka.
– Om vinteren er det et stort nett av lysløyper her. Oppkjøring av skiløypene er det
kommunen som tar seg av. Vi sørger for at det
også legges til rette for fotgjengere vinterstid.
Det gjør vi med denne maskinen her, som har
drift på alle seks hjul og som kan påmonteres
belter på bakhjulene, forteller markavenn-
lederen, og holder et solid tak i sekshjulingen.
Gjendem snakker varmt om alt dugnads
arbeidet de driver med. I tillegg til v edlikehold
av veier skal benker monteres og senere
vedlikeholdes. Det er i alt et stort nettverk av
stier og veier som er hundre prosent tilrettelagt for alle. Her kan folk også med nedsatt
funksjonsevne komme seg ut i frisk luft og
flott natur.
– Alle liker seg her, derfor har vi lagt stor
vekt på at absolutt alle skal kunne komme seg
ut i marka. Vi synes det er fantastisk flott at
alle kan benytte seg av naturen her. Sommersesongen starter for oss i mai. Da har vi våre
første dugnader. Så tar vi sommerferie i juli,
før vi starter opp igjen i midten av august med
mer dugnadsarbeid, sier Gjendem.

vi har lagt
stor vekt på
at absolutt
alle skal
kunne komme
seg ut i
marka.

ivaretar naturen. Moldemarkas Venner er en frivillig og uavhengig organisasjon.
Formålet er, ifølge vedtektene, å være med
å utvikle Moldemarka som rekreasjons- og
f riluftsområde med vekt på å bevare variasjonen i natur og dyreliv. Moldemarkas Venner
arbeider for at deler av marka fortsatt skal
være urørt og teknisk upåvirket, og tar vare
på kulturrikdommene i marka. Foreningen
a rrangerer dugnader, folke

møter, markavandringer og sopp-, fugle- og botanikkturer.
De siste prosjektene som er fullført er Thiis
løypa, Seterstien og «Skippertaket» ved Fjellbrudammen. Sistnevnte er et område som
brukes mye av barnehager, familier og andre
turgåere. Her er det også utplassert fuglekasser som benyttes flittig, i tillegg til at det
er satt opp to permanente griller. Et annet
prosjekt er Damvokterhytta ved Øverlandsvatnet, som Moldemarkas Venner har fått
disposisjonsrett over av kommunen mot at de
står for vedlikehold av huset.
Norik
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– Alle liker seg her. Det er så flott at alle kan
benytte seg av marka. Her kan alle komme ut i
marka uten at de er avhengige av bil for eksempel.
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PÅ KONTROLL: Einar
Haugsland setter stor
pris på å slippe papir
mølla siden han kan
bruke Noriksystemet.

Raskt, effektivt og enkelt
– Vi gikk over til Norik allerede i 2006, fordi det var et web-basert system.
I dag bruker vi Norik fortsatt. Det er raskt, effektivt og enkelt.

H

Henning Lund Eriksen legger til at både de og k undene sparer penger på å bruke Norik. Han er
IK-leder i R
 ønning elektro AS i Stavanger, og har kjent Terje Sundsbø i mange år siden de begge
jobbet med internkontroll lenge før Norik ble etablert.
Med 75 års erfaring i Stavanger-regionen har Rønning elektro bygget stein på stein til å bli en
av landets største elektronetreprenører. Helt siden starten i 1936 har de vært hovedleverandør
av elektriske installasjoner til små og store bygg i området.
– Det utslagsgivende for valget av Norik var at deres system var web-basert. Det var ikke
så mye som var basert på web på den t iden, sier Lund Eriksen. Etter hans mening er en av de
største fordelene med Norik at jobben blir mye raskere og mer effektiv.
– Vi hadde database-baserte systemer på egen pc, med de begrensingene det satte. I
t illegg til at jobben går raskere, er systemet lett å bruke. Ikke minst er det hensiktsmessig
å bruke nettbrett. Tilgjengeligheten er uovertruffen. Det at vi utfører kontroller med
Norik betyr ganske enkelt at vi sparer både tid og penger, sier Lund E
 riksen.
Rønning elektro er en av landets største privateide elektroinstallatør. Firmaet har snart 200 ansatte, med 150 på hovedkontoret i Stavanger og resten
på avdelingskontor på Bryne på Jæren. Dessuten er det rundt 40 ansatte
i Avitell AS i Kristiansand.
– Med så mange folk ute i «felten» sier det seg selv at vi må ha et
effektivt opplegg for internkontroller. Vi bruker Norik på elektro, brann og nødlys i dag. Nå skal vi også benytte systemet
på SD-anlegg/automasjon og på 
adgangskontroll- og
alarmsystemer. Vi er veldig fornøyde med hvordan
systemet v irker. Norik driver stadig utbedringer, og
det er veldig «kort vei» til Terje og Erling i Molde,
sier Lund Eriksen.
Norik
magasin
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rønning elektro
Rønning Elektro AS eies 100 %
av R
ønning Eiendom AS. De leverer
tjenester innen alle elektrofagene, og

har flere store driftsavtaler på en rekke bygg. Firmaet har gjennom et langsiktig samarbeid med Sig. Halvorsen og
Energi & Miljø også etablert et vellykket
tilbud på Totalteknisk Entreprise (TTE)
og 
Total
teknisk Service (TTS). I 
denne
konstella
sjonen er det utviklet gode
styrings
løsninger for energieffektive
bygg.
Høy 
kompetanse, de beste tekniske
løsningene og tillit i markedet er
«Rønning-
resepten». Tilpasningsevne i
forhold til kundenes krav inspirerer til å
se nye muligheter. Erfaring og kunnskap
har skaffet Rønning langsiktige kontrakter med kunder som vet å sette pris på
god kvalitet.

Lurer du om Norik Web kan brukes for
din bedrift? Da kan du trygt svare ja.

Norik Web er allerede i
bruk i følgende bransjer
Barnehager
Bensinstasjoner
Boligbyggelag
Borettslag
Butikkjeder
Båthavner
Campingplasser
Eiendomsforvaltere
Eiendomsselskap
Elektro
Fabrikker
Fiskeoppdrett
Fylkeskommuner

Gamlehjem
Hotell
Idrettslag
Kjøl og frys
Kjøpesenter
Kommuner
Restauranter
Sameier
Sykehjem
Sykehus
Vaktmesterselskap
Ventilasjon
VVS

HMS i Norik Web
I Norik AS har vi nedfelt noen klare kjøreregler overfor våre kunder.
Vi skal alltid prøve å skape en vinn-vinn-situasjon ved å tilby
løsninger som skaper merverdi for våre kunder.

1) Generer Hms-håndbok. Generér en
HMS-bok. Denne kan pr. i dag automatisk genereres for ti bransjer. For de øvrige bransjene
trengs det kun små justeringer for å tilfredsstille regelverket. Vi har tatt utgangspunkt i
de viktigste kravene for hver bransje, slik at
kravene til internkontrollens § 5 blir ivaretatt.
Etter å ha generert en slik bransjespesifikk
HMS-bok må man gå inn i de ulike kapitlene
Norik
magasin
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og redigere innholdet slik at de gjenspeiler
virksomhetens reelle aktiviteter. I mange av
kapitlene er det gitt forslag til innhold eller en
beskrivelse av hva som bør omhandles:
I kapittel 1gir dere en kort informasjon om
bedriften.
I kapittel 2skal dere fortelle om bedriftens
HMS-målsettinger og strategier.
I kapittel 3er det oversikt over lover og forskrifter bedriften er underlagt – alle med link
til lovverket.
I kapittel 4må det vises til hvordan bedriften er organisert og hvordan HMS-ansvaret
er fordelt.
I kapittel 5skal dere beskrive alle aktuelle
HMS-aktiviteter som gjelder for bedriften.
De viktigste myndighetskravene for bransjen
ligger ferdig generert. Fjern eller tilsett nye
aktiviteter etter bedriftens reelle aktiviteter.
Det er link til alt lovverk i alle kapitlene.
I kapittel 6forteller dere hvordan dere utfører avviksbehandlingen, for eksempel at registreringen og oppfølgingen gjøres i Norik Web.
I kapittel 7forteller dere litt om HMS-
forebyggende arbeid i bedriften.
I kapittel 8 viser dere til revisjonsrapporter
og utveksling av HMS-erfaringer i året som
gikk.
I kapittel 9 kan dere henvise til aktuelle
HMS-dokumenter.
Ved å redigere disse kapitlene slik at de
er i henhold til virksomhetens aktiviteter,
tilfredsstiller dere Internkontrollforskriftens
§5 nr. 1–8. Den sier at virksomheter skal:
1. «Sørge for at de lover og forskrifter i
HMS-lovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og at virksomheten har
oversikt over de krav som er særlig viktig for
bransjen».

2. «Sørge for at arbeidstakere har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i det systematiske HMS-arbeidet, også informasjon ved
endringer i dette arbeidet».
3. «Sørge for at arbeidstakerne medvirker
slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.»
4. «Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.»
5. «Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, ansvarsfordeling og myndighet for
HMS-arbeidet.»
6. «Kartlegge farer og problemer, og på
denne bakgrunn vurdere risiko samt utar
beide planer og tiltak for å redusere risiko
forholdene.»
7. «Iverksette rutiner for å avdekke, rette
opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i HMS-lovgivningen for bransjen.»
8. «Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at
den fungerer som forutsatt».
2) Gjør tilpasninger. Generér og redigér
de rutiner, prosedyrer og risikoanalyser som
dere har behov for, eller som lovverket k rever
dere må ha. Noen utvalgte rutiner, prose
dyrer eller risikoanalyser for bransjen som
velges ligger klare til redigering. Nye rutiner,
prosedyrer eller risikoanalyser kan bygges
etter behov. Det finnes en mal i systemet som
beskriver innholdet i de nye emnene.
3) Bruk dokumentbanken. Bruk
Norik Webs dokumentbank til å samle all
relevant HMS-dokumentasjon. Her sam
les all nødvendig informasjon i forbindelse
med HMS-
a rbeidet i virksomheten. HMS-
dokumentasjon skal samles og oppbevares
for om nødvendig å kunne legges frem for
Arbeidstilsynet. Myndighetene sier også at

HMS-boken skal være tilgjengelig for alle
a nsatte i særskilt mappe hos HMS-ansvarlig
eller som tilgjengelig datadokumentasjon.
4) Bygg HMS-kontroller. Ved hjelp
av sjekkpunkter fra arbeidsmiljø- m
 odulen
kan du bygge HMS-kontroller på lik 
l inje
med kontroller for de andre modulene.
Kontrollene kan eksempelvis være diverse
verne
r under, arbeidsmiljøundersøkelser og
kompetansekartlegging.
5) Lag brannbok. Lag en brannbok og
legg all branndokumentasjon i Norik Web.
En brannbok kan enkelt lages i Norik Web
under fanen HMS. Den er i utgangspunktet
bygget opp i henhold til kravene for særskilte brannobjekter, men kan fint brukes for
alle virksomheter. Myndighetenes krav til
branndokumentasjon er ganske omfattende.
I Norik Webs dokumentbank kan all slik
dokumentasjon, alle instrukser, tegninger og
rapporter som tilhører brannobjektet legges
inn. Alle instrukser og skjemaer det henvises
til i brannboken kan vi legge inn i dokumentbanken for dere, om det er ønskelig.
På samme måte som for de andre fagområdene i Norik Web, kan kontroller også lages
for brannvern, eksempelvis service på sprinkleranlegg, alarmanlegg, gassanlegg, brannforebyggende egenkontroller, brannvernopplæring og brannøvelser.
Så kom i gang med eget HMS-arbeid
eller tilby dine kunder å bruke Norik Webs
HMS-løsning! Ingen tid å miste. Arbeids
tilsynet kan banke på døren når som helst. Vi
hjelper gjerne til med oppbyggingen – det er
bare å ta kontakt.

Skrevet av Per Olaf Riisøen
Norik
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Samtidig skal vi være gode på service, og
hele tiden bestrebe oss på å gjøre hverdagen
enklere for våre kunder.
I Norge i dag må alle bedrifter ha et system
for arbeid med helse, miljø og sikkerhet. De
må også kunne dokumentere at de utøver et
systematisk og forebyggende HMS-arbeid.
Myndighetenes intensjon med HMS-lov
givn ingen og internkontrollforskriften er å
oppnå bedre arbeidsmiljø ute i bedriftene,
redusert sykefravær, økt sikkerhet ved utførelse av arbeid, bedre lønnsomhet og å hindre
forurensning. Det sier seg selv at både samfunnet generelt og hver enkelt virksomhet i
Norge får store gevinster ved å gjennomføre et
systematisk HMS-arbeid i tråd med virksom
hetens HMS-krav.
Med dette i tankene utviklet vi en «enkel»
måte for våre kunder å komme i gang med
å lage et HMS-system, i tråd med offentlige
krav og tilrettelagt for interne målsettinger.
HMS-systemet består av en HMS-bok, rutiner, prosedyrer, risikoanalyser, mulighet for
SMS-registrering og behandling av uønskede
hendelser (RUH) og en arbeidsmiljømodul
som inneholder sjekkpunkter tilsvarende
innholdet i arbeidsmiljøloven. Nedenfor skal
vi gi en kort forklaring på hvordan vi tenker
oss at HMS-arbeidet kan utføres i Norik Web.
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LEKer MED TANKEN:
– Vi har faktisk lekt med
tanken, og vi har oversatt
en del av Norik til engelsk.
Det kan hende vi en dag vil
kunne benytte Norik worldwide. Det får tiden vise,
sier Alexander Willeke.

FULL OVERSIKT: – Vi får
full oversikt over hva vi skal
gjøre og hva som er gjort. Vår
driftselektriker og alle som
bruker Norik hos oss er svært
fornøyde med hvordan dette
fungerer, sier Morten Hansen
ved Tine Meieriet Sem.

worldwide
med Jotun?
– Vi har lekt litt med tanken på å ta med oss Norik
worldwide. Reglementene der ute er annerledes, så vi
venter. Men kanskje vi gjør det en dag, sier elektrosjef
Alexander Willeke ved Jotun Fabrikker.

t

Teknisk leder ved Tine Meieriet Sem, Morten Hansen, er også fornøyd
med Norik. Han synes det Norik leverer er et flott system, som gir full
oversikt og sørger for å samle alt på ett sted. Både Tine og Jotun bruker
Norik via Vestfold El-tilsyn AS. Begge er svært tilfreds med hvordan
Norik gir dem gode løsninger.

full oversikt. Hansen jobber på det nest største s algsmeieriet
i landet. Der produseres det 40 m
 illioner liter melk i året, som går til
produksjon av søtmelk og fløte.
– I tillegg har vi alle v aresortene
som vi distribuerer til tett b
 efolkede
områder i Telemark, Vestfold og Buskerud. Det er i alt rundt 155 ansatte
her hos oss på Sem, forteller Hansen.
Tine Meieriet Sem benytter Norik
via Vestfold El-tilsyn. Hansen synes
det er en flott måte å ha full oversikt
over hele el-anlegget.
– Vi har inspeksjoner hvert år. Alle
avvik legges inn i systemet, som er
svært lett å jobbe med. Vi får full oversikt over hva vi skal gjøre og hva
som er gjort. En driftselektriker hos oss jobber med dette til daglig.
Både han og vi er svært fornøyde med hvordan dette fungerer, understreker Hansen.

kroner. På verdensbasis har de 8 000 ansatte og 39 produksjons
anlegg fordelt på alle kontinent. I Norge er det produksjonsanlegg i
Sandefjord, hvor også hovedkontoret ligger.
Jotun valgte Norik siden de var kunde hos Vestfold El-tilsyn, som
tilbød Noriks løsninger for internkontroll. Da de ble presentert for
systemet til Norik, falt de for det de så.
– Det er en åpen løsning i den forstand at vi ikke nødvendigvis må
benytte den gjennom Vestfold El-tilsyn. Hele pakkeløsningen vi har nå
fungerer utmerket, sier Willeke. Han
synes løsningen er både oversiktlig
og enkel.
– Det er lett å logge seg inn. Det
gjelder både for meg og for de a ndre
brukerne hos oss. Kort oppsummert
er det det jeg er mest fornøyd med.
Dessuten får man en påminnelse

dersom det er noe man glemmer å
kontrollere. Det enkle er jo ofte det
beste. Det gjelder ikke minst her,
sier Willeke. Ettersom Jotun er en
verdensomspennende virksomhet, er det ikke uaktuelt å bruke Norik
også i utlandet.
– Vi har faktisk lekt med tanken, og vi har oversatt en del av Norik
til engelsk. I Europa er reglementene stort sett sammenfallende med
de vi har her i landet. Ellers ute i verden er det derimot helt andre
regler som gjelder. Derfor har vi foreløpig lagt tanken på is. Men vi har
ikke slått det fra oss for godt. Det kan tenkes at vi en dag i fremtiden
vil k unne benytte Norik worldwide. Det får tiden vise, amiler Willeke
avslutningsvis.

Det enkle er jo ofte
det beste. det gjelder
ikke minst heR.

åpen løsning. Alexander Willeke er elektrosjef ved Jotun AS i
 andefjord, og har fagansvar for elektro og automasjon for Jotun world
S
vide. Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakk.
I 2011 hadde Jotun-konsernet en omsetning på over 14,7 m
 illiarder
Norik
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lite firma

mange
kunder

LITEN STAB: Vestfold El-tilsyn AS er et lite
firma, men har mange kunder. Henning
Næss (t.v.) er innleid kontrollør og jobber
sammen med daglig leder, Sverre Larsen,
og kontrollør Håkon Wika.

D

Daglig leder i Vestfold El-tilsyn, Sverre Larsen, er godt fornøyd med
Norik. Vestfold El-tilsyn AS ble grunnlagt i 1998, og er et lite firma med
bare to ansatte og én innleid. I dag har de over 300 kunder. Blant dem er
alle videregående skoler i Vestfold samt Jotun Fabrikker i Sandefjord.
Kontrollene blir utført uten føring mot utbedring av eventuelle feil
og mangler som blir avdekket. Dokumentasjonen overleveres i skrift
og bilde som et konsulentoppdrag til kunden, og lagres i Norik web.
Vestfold El-tilsyn inngår oppfølgningsavtale med kunden til en å rlig,
avtalt kostnad. Avtalen dokumenterer overfor DLE at internkontroll
forskriften er ivaretatt vedrørende elektro, og gir kunden a nledning til
å bruke Norik i eget anlegg.
Larsen er særlig fornøyd med dokumentasjonen, som kan skje på
stedet. Det er også enkelt å følge opp i henhold til forskriftene de må
forholde seg til.

– Det web-baserte systemet er fantastisk bra. Våre kunder føler at vi
er veldig nøytrale når vi er ute og foretar kontroller for dem, sier L arsen.
Han gjør stadig avtaler om internkontroll elektro for nye kunder.
– Noriks tilbakemelding hver mandag morgen er meget viktig for
vår daglige drift, da dette danner vår base for ordre. Vi får mange,
gode tilbakemeldninger fra våre kunder. Siden alle kundene våre har
mulighet til å logge seg inn med eget brukernavn og passord, kan de til
enhver tid sjekke hvordan situasjonen er nettopp i egen virksomhet,
sier Larsen.
Vestfold El-tilsyn holder hus i Tønsberg, og har hele Vestfold fylke
som sitt marked.
Norik
magasin

– Vi kikket etter et system som
kunne passe våre behov. Slik kom
vi i kontakt med Norik. Deres
løsning var midt i blinken for oss!
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Alt funker.

alltid.
Alt vi ber Norik om å gjøre blir gjort. Jeg har aldri
opplevd at ting ikke funker. Når våre kunder også
oppdager det, blir de selvsagt like fornøyde som oss.
Det sier Torbjørn Torskeberg i Elektro Skagerrak.

elektro skagerrak

T

dag opp fem–seks spørsmål til Norik. De la svarene inn i et bibliotek
ganske umiddelbart, og vips så hadde vi forenklet den prosessen også.
Dette betyr at vi kan tilby våre kunder enkle systemer, sier T
 orskeberg,
og nevner at de for eksempel har Risøy Folkehøyskole og Risør k irkelige
fellesråd som sine kunder. (Du kan lese egne saker om dem i magasinet.)
– Mellomstore bedrifter får en
total
pakke fra Norik gjennom oss.
Det gir oss selvsagt et godt salgs
argument. Spesielt i og med at alt
fungerer. Alltid. Alt vi ber Norik om å
gjøre blir gjort. Jeg har aldri opplevd
at noe ikke funker. Når våre kunder
også oppdager det, blir selvsagt de
like fornøyde som oss. Kundene våre
kan enten få hjelp av oss eller d irekte
fra Noriks folk. Siden det er web-basert er det jo bare for Norik eller oss
å hjelpe til med muspekeren på brukerens pc. Kort og godt er min og
våre kunders hverdag blitt mye bedre, sier Torskeberg.
– Det bør nevnes at mobilapplikasjonen vi har gjør at vi, og k undene
som har kjøpt dette, kan utføre kontroller med nettbrett eller telefon.
Da kan vi ta bilder av avvikene, i tillegg til avvikstekster. Dette s parer
oss for en ekstra operasjon, siden vi slipper å skrive det inn på pc.
Dessuten får kundene et godt vedlikeholdsverktøy med dette systemet.
Det er med andre ord noe en bør ha, ikke bare noe en er nødt til å ha for
å tilfredsstille myndighetenes krav, u
 nderstreker Torskeberg.

Sørlandsfirmaet Elektro Skagerrak
bygger på solide fundamenter i sin virksomhet. Mer enn 60 år i elektrofaget gir
Elektro 
Skagerrak svært god bransje
erfaring. Bedriften har god arbeids
kapasitet og kan stå til tjeneste på kort
varsel. Montørene har lengre 
erfar
ing
enn gjennomsnittet i bransjen, og det
sikrer en kyndig og effektiv innsats.
Elektro Skagerrak kan betjene fagområder som elektroinstallasjon, industri,
tele- og datanettverk, alarm og sikkerhet,
varmepumper og maritim elektronikk.

Jeg har aldri opplevd
at noe ikke funker.

Norik
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BEDRE INNTJENING: – Jobben min
ble enklere og bedre. Vi fikk en
betydelig større inntjening enn vi
hadde hatt før, og har nå større
fokus på kontrollen siden papir
håndteringen er borte, sier Torbjørn
Torskeberg i Elektro Skagerrak.

Offentlige forskrifter krever at skjema
tisk dokumentasjon og regelmessige kontroller må være implementert i b
 edriftens
internkontrollsystem. Elektro Skager
rak
har lang erfaring og kan etablere et web-
system via Norik til din bedrift.
Firmaet har en stab på over 30 ansatte
som gjør en kyndig og effektiv innsats.
Lang erfaring og topp kompetanse borger
for trygghet og kvalitet på større feltutbygginger, skip og innen offshoresektoren.
Viktige stikkord for Elektro Skagerrak
er k
 valitet, fleksibilitet, personlig kundekontakt, og s ervice.

Norik
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Torskeberg har jobbet med elektro hele sitt voksne liv, og var medeier
i Elektro Skagerrak før han en periode tok jobb på en folkehøyskole. Så
kom han tilbake til Elektro S
 kagerrak for å jobbe med internkontroll.
Da hadde han bred erfaring fra brannalarmer, nødlys og elektro sterkstrøm.
- Det ga meg verdifull erfaring med hva som fungerte, og ikke minst
hva som ikke fungerte innenfor dokumentasjon og internkontroll, sier
Torskeberg. Men da jobbet han med en papirmølle uten like.
– Jeg ble ganske enkelt lei av alt papirarbeidet. De vi kjøpte t jenestene
av sa de skulle over til web-basert, men det skjedde jo ikke. Systemet
jeg brukte var fryktelig tregt og tungvint – for eksempel når det gjaldt
prising. Derfor startet jeg en dag et søk på nettet på internkontroll og
web. Der oppdaget jeg Norik. Da de
skulle ha en samling i Tønsberg dro
jeg dit. Jeg fikk alle svarene vi var på
jakt etter! Valget var enkelt, og jeg
bestemte meg umiddelbart. Siden
jeg fikk sjefene mine med på det gikk
vi over til Norik og vi fikk hele hver
dagen snudd på hodet!, smiler Torskeberg begeistret.
– Jobben min ble enklere og bedre.
Vi fikk en betydelig større inntjening enn vi hadde hatt før. Hos Norik
treffer vi alltid de f olkene vi trenger hjelp av. Jeg kan gi deg et eksempel:
Vi monterer varmepumper, og sammen med en installatør satte vi en
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IKKE DATAKYNDIG:
Kirkeverge Ingvar
Lillehammer i Risør anser
seg på ingen måte som
datakyndig, men han har
likevel ingen problemer med
å bruke Norik-systemet.

– Papirflyten ble
borte, sier en fornøyd
kirkeverge Ingvar
Lillehammer i Risør
kirkelige fellesråd.
– Nå huker vi bare av
etter hvert som vi gjør
kontrollene, legger
driftsleder Anders
S. Rolfsen ved Risøy
Folkehøyskole til.

krav: – Drift av internatskole betyr strenge
krav til internkontroll, sier Anders S. Rolfsen, driftsleder ved Risøy Folkehøyskole.
Norik
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Papirfly ten
er borte

b

Både Lillehammer og Rolfsen benytter seg av
Norik, ettersom begge er kunder hos E lektro
Skagerrak. De er ferske brukere, men er samstemte i at de har fått en langt e nklere hverdag
enn hva tilfellet var før de tok i bruk det nye
internkontrollsystemet.
Rolfsen er driftsleder ved Risøy Folkehøyskole, som ligger på Risøya ved Tvedestrand
– en perle på Sørlandet. I dag bruker de
systemet til internkontroll på elektro, men har
også planer om å innlemme b
 rannkontroll i
samme system.
– Da får vi samlet begge deler på én plass.
Siden vi er en skole med internat, stilles det
strenge krav til kontrollene. Her har vi 30
a nsatte og 120 elever fordelt på flere internat
bygninger. På sommerstid er camping
plassen her fylt opp i tillegg, forteller Rolfsen.
Han s ynes systemet er veldig enkelt å bruke,
og er så langt meget godt fornøyd. Alle de
gamlepermene med internkontroll er endelig
historie.
– Nå gjøres alt enkelt via en mobil eller
nettbrett. Vi bare huker av etterhvert som vi
gjør kontrollene. Når vi kommer videre skal vi
også legge inn kontrollrutiner på brannslukkere, brannslanger og alt annet som er relatert

til brannsikkerhet, smiler en tilfreds Rolfsen.
Også kirkeverge Lillehammer har tatt i
bruk Norik i forbindelse med b
 rannkontroller.
Han har tre kirker og to menighetshus der
systemet benyttes.
– Det er ikke lenge siden vi satte i gang med
dette, så brannpermene har vi fortsatt. Men
vi håper at vi kan kvitte oss med dem ganske
snart. Jeg har tre kirketjenere som hver for
seg tar seg av sine respektive k irker. Datakunnskapen hos de tre var svært variert, men
alle ser fordelene med systemet 
etterhvert
som de har blitt fortrolige med det, forteller
L illehammer.
Selv synes han også systemet er enkelt
i bruk. Han vil ikke karakterisere seg selv
som en dataekspert, men har likevel ingen
problemer med å sette seg inn i systemet.
Etter å ha brukt det noen ganger går det

nærmest som en lek.
– Jeg oppfatter ikke dette som komplisert
i det hele tatt, og jeg er absolutt ikke spesielt datakyndig. Systemet gjør det også mye
enklere når brannvesenet kommer innom
for kontroller. Alt av papirflyt er borte! De få
papirene vi får inn skanner vi bare rett inn i
systemet, sier Lillehammer.

følges opp: Prosjektleder for
Internkotroll hos Pettersson &
Gjellesvik, Eirik Dahl, er fornøyd
med den gode oppfølgingen
internkontrollsystemet gir.
(Foto: Kathrine Waardal)

Topp
samarbeids
partner
– Vi stiller store krav til oss selv
overfor de tjenestene vi gir våre
kunder. Da er det viktig at vi selv også
har en leverandør som er tilpasset
våre behov og som gir god oppfølging.
Det har vi hos Norik.
petterson & gjellesvik
installasjon

Foruten administrasjon og 
økonomi,
har PG tre avdelinger: S
erviceavdeling
med 30 ansatte og 20 s ervicebiler, storkundeavdeling og prosjektavdeling.
PG skal også være i forkant på
 tnyttelse av ny teknikk. Med bred fagu
lige kompetanse skal PG alltid levere
optimale tekniske og driftsøkonomiske
løsninger, og med det bidra til økt lønnsomhet for PGs kunder.

d

Det sier Eirik Dahl, som er prosjektleder for internkontroll hos Pettersson & Gjellesvik Installasjon i Bergen. I følge han er det tre b
 egreper
som er sentrale for PG. Det er at de selv skal være kvalitetsbevisste,
verdiskapende og pålitelige.
– Vi leverer varer og tjenester av høy kvalitet, og sørger for kompetanseutvikling hos våre ansatte. Vår egen fremtid sikres ved at våre folk er
effektive og skaper gode resultater. Derfor blir det viktig å ta vare på
medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder og miljøet. Vårt o
 ppdrag
er å levere varen som bestilt og til avtalt tid. Ut ifra den målsettingen
– der det stilles svært høye krav til oss selv – er det selvsagt viktig at vi
har en topp samarbeidspartner på internkontroll, sier Dahl.
For tre år siden inngikk PG samarbeid med Norik.
– Norik ble valgt fordi de har et web-basert internkontrollprogram
som er oversiktlig og greit å bruke.
– Programmet vi benytter registrerer avvik og gir tilbakemelding
til oss på det som skal følges opp hos våre kunder. Det skjer i henhold
til de kriteriene vi har lagt inn i systemet. Dette fungerer veldig bra,
sier Dahl, og legger til at Norik har laget et eget oppsett for PG som er
t ilpasset nettopp deres bruk.
Norik
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PGs visjon er å være den beste
installatøren i Bergen. 
Firmaet 
utfører
elektriske installasjoner til private og offentlige nærings- og industribygg, samt
for privatkunder innen b
 olig og eiendom.
Forretningsidéen er at 
dette skal skje
profesjonelt.
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en helt annen hverdag
– I dag har vi et helt stringent system.
Håndteringen fra vår side er ingenting
mot det det var. Vi har fått en helt
annen hverdag!

D

Alt er enkelt og digitalt.
for oss når vi skulle velge leverandør for internkontroll. Vi ble orientert om at Norik hadde alle referanser. Vi tegnet avtaler med Totaltek,
Sønnico og Bravida, og fikk dermed sikret at alle avvik ved våre internkontroller ble meldt inn slik de skal, forteller Tvedt. Han innrømmer
åpent at han trakk et lettelsens sukk da Norik kom inn i hans hverdag:
– Ja. Det er ganske enkelt slik det kan beskrives. Tidligere måtte vi
forholde oss til mange forskjellige firma, og alle regningene de kom
med for det de kalte internkontroll. Nå har vi et helt stringent system.
Håndteringen fra vår side nå er ingenting mot det det var. Den s tørste
utfordringen med bruken av Norik er opplæring og lik forståelse.
Denne oppgaven har vi til dels satt bort til N
 orik.
Pecunia benytter Norik også i andre sammenhenger. De har blant
annet nedfelt ansvar og rutiner for brannvern.
– Rutiner for oppfølging av dette lå inne hos Norik. Helt gratis. Det
samme g jelder HMS-dokumentasjon og -kontroller. Det er rett og slett
kjempefi nt. Nå har vi kuttet ut alle gamle manualer. Alt er enkelt og
digitalt. Jeg må bare gjenta det; vi har utrolig nok en helt annen hverdag nå enn hva den var tidligere, overbeviser Morten Tvedt.
Norik
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pecunia eiendom as
I Kristiania i 1911 startet grosserer
Einar Stange handel og p
 roduksjon med
jern og bygningsartikler. Etterhvert utviklet Einar Stange AS seg også til å bli et
eiendomsselskap, og i 1985 ble eiendoms
virksomheten skilt ut i eget selskap. I
dag er eiendomsselskapet Pecunia AS en
av markedets mest anerkjente aktører
innen eiendomsutvikling og -forvaltning.
Pecunia har bred erfaring med
 tvikling av kontorlokaler for forskjellige
u
brukere. På referanselisten finner man

kjente navn som Panasonic Norge, Kripos,
Sivilombudsmannen, Norges Røde Kors,
Sparebank 1, Alfred Berg Norge, Pareto,
Merkantildata, Arctic Securities, Bain &
Company, Herkules Capital, McKinsey &
Company og GlaxoSmithKline.
Pecunia driver også boligutvikling,
og har bygget 743 leiligheter i De Nye
Grønlandsk vartalene. Dette vitner om
god markedsforståelse. Prosjektet er et
av Oslos bestselgende boligprosjekter
gjennom tidene.
For Pecunia er førsteklasses service
 verfor leietakerne et imperativ. Derfor
o
forvalter de alle eiendommer selv. Dette
gir best kontroll med kvalitet og respons
tider. Pecunia kan stolt skilte med å ha
levert samtlige av selskapets 300 000 m2
nybygg- og rehabiliteringsprosjekter til

avtalt tid.

Norik
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ny hverdag: Forvaltningssjef
Morten Tvedt i Pecunia Eiendom
er fullstendig begeistret over all
hjelp og støtte de får fra Norik.

Det er forvaltningssjef Morten Tvedt i Pecunia Eiendom som kommer med dette gledesutbruddet. De ble kjent med Norik i forbindelse
med en presentasjon om internkontrollsystemet, der en annen bedrift
brukte Norik.
– Vi har mange eiendommer, så internkontroll elektro har lenge vært
en kjempeutfordring å løse uniformt og forskriftsmessig, forklarer
Tvedt. I tillegg har de mange leverandører og personer å f orholde seg til.
– Dermed er det selvsagt også en masse meninger og ganske e nkelt
mye styr. På store eiendommer er internkontroll svært, svært viktig,
sier forvaltningssjefen. Da han og bedriften hans kom i kontakt med
Norik fant de ut at de ville etablere en egen database.
– Vi beskrev alle prosesser som skulle kontrolleres, alle aktuelle
tavler og a real helt ned til den minste detalj. Det var en stor entreprise
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FORNØYDe:
Avdelingsleder for Smart
City Store, Øystein Nilsen (t.v.),
DNV-sertifisert el-kontrollør, Erik
Johansen, og avdelingsleder intern
kontroll, Magnus Fosjord.

s

Smart Elektro er Veritas- og ITC-sertifisert på termografering og elkontroll, både på bolig- og næringsbygg. Det var i 2009 at de opprettet
kontakt med Norik. Siden da har de presentert Noriks systemer overfor
nye og gamle kunder. De benytter et enkelt internkontrollprogram for
boligsameier, borettslag og store og små bedrifter.
– Når vi presenterer programmet for kundene våre er det g anske
ukomplisert for dem å sette seg inn
i det. Årsaken er at det er så brukervennlig og lett å forstå for folk flest,
forklarer Fosjord. Smart Elektro har
en ganske omfattende portefølje av
kunder som benytter seg av Noriks
systemer.
– Det dreier seg om 20–25 bolig
sameiere og tre store gårdeiere.
De siste har 40–50 næringseiendommer som i gjennomsnitt har
åtte enheter. Med andre ord er det
ganske mange som gjennom oss
blir kjent med Norik. Vi benytter
Norik til all internkontroll innen
elektro, brann og nødlys. Vi har
også hjulpet flere sameier på HMS.
Dessuten bruker vi systemet med
CRM og Superoffice opp mot leietagere. Det gir meget god kontroll
på blant annet avtaler og avviksrapporter, smiler Fosjord.

både offentlige og private kunder. Årlig omsetter de for 80 millioner
kroner. I 2012 utmerket de seg som Gasellebedrift.
– Våre 50 dyktige ansatte har bred kompetanse innen svakstrøm–
og sterkstrømtjenester. Altså kan vi tilby alt av produkter og t jenester
knyttet til elektriske installasjoner og svakstrømsinstallasjoner. Vi har
også lang erfaring med installasjon av brannvarslings- og nødlysanlegg, og leverer m
 oderne elektro
løsninger innen data, spredenett
og UPS, sier Fosjord.
I tillegg t ilbyr bedriften e ffektive
løsninger for energiøkonomisering, og utfører total
entrepriser
gjennom rådgivning, planlegging,
anbudsregning og prosjektledelse.
Serviceavtaler sikrer maksimal
driftsikkerhet og lønnsomhet ved
det enkelte a nlegg.

genialt
system!

gasellebedrift. Smart Elektro
ble etablert i 2002. De er et privateid
elektroinstallasjonsselskap, og har
Norik
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– Det er ganske enkelt genialt å
bruke Noriks systemer opp mot for
eksempel CRM-systemet Superoffice,
sier avdelingsleder på internkontroll i
Smart Elektro AS, Magnus Fosjord.

utvider. I mars 2013 åpnet
Smart Elektro konseptbutikken
Smart City Store på L
illestrøm.
Her blir alt fra Veritas-godkjente
el-
kontroller til totale løsninger
presentert. Kundene kan dermed
få kjennskap til sikkerhet, bespar
elser og funksjonalitet. N
 ovember
2011 ble datterselskapet Smart
Energimontasje etablert. Selskapet
leverer alt av tjenester innen lavog høyspenningsanlegg for infrastruktureiere. I 2012 omsatte de for
43 millioner kroner.

…en
mygg
gjør 587
vingeslag per
sekund?

Visste
du at…

…allodoksafobi er
angst for meninger?
…tradisjonen med å sende
hilsen på kort til familie og
venner går helt tilbake til 1843?
…på en harpe finner man 47 strenger?
…Norge er 1752 km langt og 430 km bredt?
…Sverige gikk fra venstrekjøring til høyrekjøring
3. september 1967 kl. 05:00?
…den kreative italieneren, Leonardo da Vinci, vil man
kunne finne i leksika som maler, billedhugger, dikter,
musiker, vitenskapsmann, arkitekt, tenker og oppfinner?
…en nyfødt blåhvalunge er 7 meter lang og veier 8 tonn?
…Adresseavisen er Norges eldste nåværende dagsavis, ble grunnlagt
i 1767 under navnet Trondhjems adressecontoirs efterretninger og fikk
først i 1927 sitt nåværende navn?
…Sverige gikk fra venstrekjøring til høyrekjøring 3. september 1967 kl. 05:00?
…det høyeste fjellet i Europa heter Elrus, er 5642 moh og ligger i Kaukasus i Russland?
…Ole, Dole og Doffen kalles Rip, Rap og Rup på dansk, og Knatte, Fnatte og Tjatte på svensk?
…hvis du ved å stå oppreist i en time vil forbrenne 89 kcal, og ved å gå opp trapper i en time vil
forbrenne 1079 kcal?
…50-kroneseddelen som ble trykket i 1984 med bilde av Aasmund Olavsson Vinje, var den første norske
pengeseddelen som viste det nynorske navnet på Norge, Noreg?
(Sakset fra boken «Visste du dette» av Marianne Berge-Hansen.)
Norik
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Vi slipper å lete
etter relevant
informasjon i
fysiske mapper.

Spennende
muligheter
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I tillegg til First Ambassadeur H
 otel, drifter
Henning Pedersen også G
 lobus Hotel tvers
over gaten.
– Jeg lette etter noe som kunne gjøre det
enkelt å følge opp kontrollene, både av det
elektriske anlegget og brannvernsarbeidet for
bygningsmassen i Drammen. Med 18 000 m2
fordelt på gjesterom, store kurs- og konferansesaler, næringslokaler, studenthybler og et
innendørs parkeringsområde, sier det seg selv
at vi må ta sikkerheten på alvor, sier Pedersen.
– Norik leier kontor av oss her på hotellet i Drammen. Det var derfor naturlig å ta
en titt på hva Norik Web kunne hjelpe oss
med. Vi skjønte fort at de, på en lettfattelig
og oversiktlig måte, vil gi oss muligheten til å
administrere og følge opp kontroller og dokumentasjon med en mobilløsning. Når vi i tillegg kan gå kontrollrunder og rette avvik fra
tidligere kontroller, var valget enkelt.

Pedersen ønsker å ta i bruk Norik Web også
i forbindelse med kontroll av det elektriske
anlegget, på brannvernrunder, på arbeidsmiljø og til kontroll av bygningsmassen både
utvendig og innvendig. I tillegg vil de at alle
avdelingslederne skal gjøre en risikovurdering av forholdene i sine avdelinger, og følge
dette opp via månedlige egenkontroller for å
kvalitetssikre sine arbeidsrutiner.
– Vi gleder oss til å systematisere internkontrollarbeidet vårt. Da slipper vi å lagre og
lete etter all relevant dokumentasjon i fysiske
mapper, tilføyer Pedersen.
Markedsdirektør Ronny F. Sandvik kan
fortelle at First Hotel Ambassadeur er et

4-stjerners konferansehotell med meget
sentral beliggenhet i Drammen – rett ved
jernbanestasjonen, som også er endestasjon
for Flytoget. Busstasjonen ligger kun få meter
unna hotellet. I kjelleren på hotellet finnes

det en stor parkeringsplass, slik at alt ligger til
rette for en enkel adkomst til hotellet.
I 2012 ble alle gjesterom og konferanserom
pusset opp. Restaurant og lobby har også fått
nye møbler, slik at hele hotellet fremstår i ny,
flott prakt. Konferanseavdelingen er stor og
fleksibel, med 15 oppussede møterom, og en
kapasitet på opptil 400 personer i hovedsalen.
Hotellet kan enkelt tilpasse lokalene etter
gjestenes ønsker.
Kokkene på Hotel Ambassadeur er viden
kjent for kvaliteten på maten, enten det er
mat til konferanse, konfirmasjon, bryllup
eller julebord.
– Kom og prøv oss! Vi gleder oss til å være
vertskap for akkurat ditt arrangement, føyer
Sandvik til.
Mer informasjon finner du på nettsidene
www.konferanseidrammen.no, og bestilling
kan sendes til booking@firsthotels.no.
Norik
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I lang tid har
eiendomsleder på First
Ambassadeur Hotel sett
etter et dataprogram
som kunne gjøre intern
kotrollen enkel å følge
opp. Løsningen ble Norik.

enklere hverdag: Både eiendomssjef
hos First Hotel Ambassadeur, Henning
Pedersen, og HMS-ansvarlig hos Norik,
Per Olaf Riisøen, er enige om at Norik Web
gjør hverdagen enklere for dem begge.
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én
kontrollr unde
i måneden
– Bruken av systemet er så
enkelt at selv bestemor kan klare
det, sier Martin Horgen, advokat,
forretningsfører og senterleder i
Colosseum senter.

c
lett som bare det: – Vaktmesteren
vår går en runde i måneden mens
de ansatte i butikkene tar en
runde i kvartalet. Det eneste
de behøver å gjøre er rett og
slett å krysse av for «ja»
eller «nei», sier Martin
Horgen i Colosseum
senter i Oslo.
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Colosseum er et relativt lite kjøpesenter på Majorstua i Oslo, og Horgen
har ansvaret for ti butikker. Det er snakk om merkenavn som Princess,
Anton Sport, Tanum Bokhandel, Vitus Apotek og Nille. De holder hus
sammen med blant annet en vegetarrestaurant og en frisør. I etasjen
over er det en Meny-butikk, et vinmonopol, et parfymeri og et bakeri.
– Vi leier lokalene, og leier dem så videre ut igjen til butikkene,
forklarer Horgen. Han ble kjent med Norik via en elektriker han benyttet seg av. I tillegg til den årlige elektrokontrollen gjort av elektriker,
går vaktmesteren en runde i måneden, mens butikksjefene må ta en
sjekk hvert kvartal.
– Internkontroll elektro må vi ha en gang i året siden vi er brann
objekt klasse A. Elektrikeren vår bruker også Norik for sine kunder.
Med hjelp fra Norik har vi nå lagt opp egne kontrollr utiner i systemet
vårt. Det eneste kontrollørene behøver å gjøre er rett og slett å krysse
av for «ja» eller «nei». Det kreves ingen form for opplæring – hvem som
helst kan gjøre det. Det er rett og slett så enkelt at selv bestemor kan
klare det, smiler Horgen, og h
 åper ingen b
 estemødre lar seg fornærme.
På sikt håper Horgen at han også kan få inn andre kontrollrutiner i
systemet. Ventilasjon, heiser og rulletrapper er noen av dem. Ønsker
om utvidelse kan tolkes som et tegn på at systemet fungerer.
– Absolutt! Dessuten er det veldig enkelt å ha en dialog med Norik
dersom det er noe vi lurer på. De har lagt opp helt individuelle opplegg for oss slik at alt passer perfekt. Hele systemet er veldig enkelt og
greit. Som du skjønner er vi meget fornøyde kunder av Norik, avslutter
Horgen, som nå også har tatt i bruk Norik på et boligsameie han
administrerer.

Vinn
Samsung
Galaxy
note

Quiz

alle som leverer riktig
løsning på kryssord, sudoku
og quiz er med i trekningen
av hovedpremien som er
fri bruk av Norik i ett år

Løsningen finner du ved å lese magasinet. Svarene
fylles ut på denne siden sammen med kontaktinfo
på neste side, eller på www.norik.no.
Førstepremie er en Samsung Galaxy Note
Andrepremie er et gavekort på kr 1 000,Tredjepremie er et gavekort på kr 500,-

1. Hvem er Lene Strøm?
2. Hvem av Noriks kunder har Tine og Jotun i sin
kundeportefølje?
3. Hvem er gründerne av Norik?
4. Hvem sier at systemet er så enkelt at selv
bestemor kan klare det?

Sudoku
Fyll rutene med tall, slik at
hver rad, hver kolonne og alle
kvadratene med 3 x 3 felter
inneholder alle tallene fra
1 til 9. Sifrene i de fargede
rutene vil, riktig sammensatt,
tilsvare et tall som finnes i en av
artiklene i magasinet. Hva er tallet
og hva beskriver det? Svaret fylles ut
på neste side, eller på www.norik.no.

Vinn
Samsung
Galaxy
Mini

Førstepremie er en Samsung Galaxy Mini
Andrepremie er et gavekort på kr 1 000,Tredjepremie er et gavekort på kr 500,-

5. Hvilken paragraf og forskrift er selve
«grunnmuren» til Norik?
6. Hvor mange jazzfestivaler er blitt gjennomført i
Molde?
7. Hvilken installatør synes stikkordene «bruker
vennlighet», «tidsbesparende» og «kunde
vennlig» dekker sitt forhold til Norik?
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8. Hvem er Kristina Røed?
9. Hva heter landets største og mest kjente
elektrikerkjede?
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Vinn
Samsung

alle som leverer
riktig løsning på
kryssord, sudoku
og quiz er med
i trekningen av
hovedpremien som
er fri bruk av
Norik i ett år

I kryssordet er det seks blå felter som har forbindelse med bildene. Feltene inneholder b
 okstaver som riktig
sammensatt gir en fornuftig løsning i f orhold til bildene. Svarene fylles ut på venstre side, eller på ww.norik.no.

Gal a x y

Førstepremie er en Samsung Galaxy
Andrepremie er et gavekort på kr 1 000,Tredjepremie er et gavekort på kr 500,-

Alle som leverer riktig løsning på kryssord, sudoku og quiz er også med i ekstratrekning av et
gavekort på kr 5 000,-. Vinnerne kunngjøres på www.norik.no 10. april 2014. Fyll ut quizen på forrige side,
samt feltene under, og send hele siden til Norik AS, Postboks 2145, 6402 Molde. Svarene kan også leveres
på www.norik.no. Frist for innlevering er 31. mars 2014.

Navn:

Firma:

Adresse:

Postadr.:

E-post:

Mobil:

Kryssord setning 1:
Kryssord setning 2:
Kryssord setning 3:
Kryssord setning 4:
Kryssord setning 5:
Kryssord setning 6:
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Løsning på sudoku:
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Alle som har personalansvar, eller som er leder i en

Vi kan blant annet bistå med å

bedrift, skal kjenne til at det stilles krav til bedriften i
forhold til å følge Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften med tilhørende forskrifter. Dette er ofte
oppgaver som grunnet tidspress, dessverre ofte blir
nedprioritert i hverdagen. Men vi vet alle at om uhellet
først skulle skje, kan dette få store konsekvenser både
for dine kunder og ansatte, i tillegg til økonomien.
Vi i Norik er opptatt av å utvikle oss i takt med de
forventningene som stilles til små og store bedrifter i
Norge. Vi vil derfor tilby bistand med utarbeidelse og
implementering av et fullverdig HMS-system som vil
fungere for din bedrift, slik at dere med god samvittighet

Skreddersy og tilpasse et HMS-system til din bedrift
Foreta årlig revidering av systemet
Oppdatere systemet fortløpende ved endringer
Følge med på ulike statistikker
Sende ut påminnelser når det er tid for vernerunder
Dialog med Arbeidstilsynet
Trivselsarbeid og sykefraværsarbeid

kan ta imot tilsynet når de kommer for å kontrollere
internkontrollen i bedriften.

Etablere vernetjeneste (AMU og valg av verneombud)

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, så belyser vi hva dere kan få hjelp til!
post@norik.no // tlf 02185 // www.norik.no

Norik ønsker å
gi noe tilbake
– sammen med dere
Norik har alltid vært opptatt av vinn-vinn-situasjoner. Tjener

lags-livet i regionen. Kjøper du et sesongkort på Aker Stadion

kundene våre penger, tjener vi penger. Tjener vi penger, vet vi

(Molde Fotballklubb sin hjemmebane) kan du støtte en annen

at også våre kunder gjør det. Så enkel er filosofien. Vi tror også

klubb, en forening etc. ved at den du støtter får tilført beløpet

på at den som gir noe med stor sannsynlighet vil få noe tilbake.

av sesongkortprisen i forhold til hvor mange kamper sesong-

Norsk Tipping har skjønt det. Kjell Inge Røkke har skjønt det.

kortet blir benyttet på. Det selges sesongkort som aldri før.

Norsk Tipping startet for noen år siden Grasrotandelen. Når

Vi tente på idèen og har besluttet følgende: Ved å bli kunde

du spiller hos Norsk Tipping kan du dedikere 5 % av spillebe-

hos Norik kan dere støtte en frivillig organisasjon uten at

løpet til en grasrotmottaker du har valgt. Dette har medført

det koster dere noe. Det betyr at 5 % av den årlige lisensen

større omsetning hos Norsk Tipping og sårt trengte tilskudd

dedikeres til den organisasjonen du velger blant Norsk Tipping

til blant annet idrettslag, skolekorps, foreninger, klubber.

sine grasrotmottakere. Beløpet vil bli betalt av Norik, sammen
med et skriv som forteller at det er ditt firma som gir støtten.

Kjell Inge Røkke startet Prosjekt tilhørighet. Han har lagt 25

På denne måten håper vi at både dere og Norik vil bli positivt

millioner i potten som han ønsker å dele ut til det frivillige

omtalt, og kanskje også bli en foretrukket aktør i markedet.

