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Internkontroll handler om

dokumentasjon
og gode rutiner
NORIK BIDRAR TIL:

Økt sikkerhet
og miljøgevinster

ENKELT og
OVERSIKTLIG

med Norik web

UT VIKLING,
SAMARBEID OG
PÅGANGSMOT

NORIK WEB FOR ALLE

NORIK WEB ER ALLEREDE I
BRUK I DISSE BRANSJENE:
Aldershjem
Barnehager
Bensinstasjoner
Boligbyggelag
Borettslag
Butikkjeder
Båthavner
Campingplasser
Eiendomsforvaltere
Eiendomsselskap
Elektro
Fabrikker
Fiskeoppdrett

Fylkeskommuner
Hotell
Idrettslag
Kjøl og frys
Kjøpesenter
Kommuner
Restauranter
Sameier
Sykehjem
Sykehus
Vaktmesterselskap
Ventilasjon
VVS
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Er det kanskje disse ordene som er drivkraften i Norik AS? Jeg tror
på det. Og grunnen er så enkel at jeg ser og opplever det så å si hver
dag. Vi prøver å utrette noe sammen hver dag, alt fra å diskutere
nye ideer, nye innspill fra kundene våre, jobbe med forbedringer
eller at vi nok en gang har utgitt et Norik Magasin, det du leser nå.
Vi greide det innen tidsfristen denne gangen også. Det var godt,
tenker vi, nå kan vi være stolte av oss selv en liten stund. Men så
er vi plutselig på Eliaden, en fagmesse for elektrobransjen på Lil
lestrøm. Det er nok av forberedelser før slike messer, det vet vi fra
før. Vi er bare fire ansatte og har egent
lig nok å fylle dagen med ellers. Men vi
får det til, alle jobber mot samme mål.
Det er viktig. Derfor greier vi å nå de
fleste målene våre. Jeg tror det må være
drivkraften i en gruppe som skaper
utvikling, og samarbeidet som holder
drivkraften vedlike. Og jeg tror denne
drivkraften er vår nøkkel til suksess.
Terje, vår daglige leder, er «alltid» ute
på kundebesøk og har masse ideer og
energi. Terje pleier å si – «Vi må prøve,
for prøver vi ikke, vet vi heller ikke om
det vil fungere». Terje og Erling som
forøvrig er programmereren vår, har alltid noe på gang, de har på
gangsmot. Det er Norik AS i et nøtteskall, derfor når vi målene våre.

Men vi vil mer enn det. I 2014 inngikk vi en avtale med Plan
Norge om å donere 5 % av våre lisensinntekter fra nye kunder til et
skoleprosjekt i Liberia. Fram til og med 2015 har Norik overført et
betydelig beløp til prosjektet, og mer vil
det bli. I tillegg sponser vi den frivillige
organisasjonen «Moldemarkas venner»
med bl.a. egen hjemmeside.
Det har skjedd mye nytt i Norik
systemene hittil i 2016. Og mer er på
gang, det er stadig nye saker som duk
ker opp ute i markedet som vil få betyd
ning for Norik. Det foregår, som sagt,
en kontinuerlig utvikling i Norik, med
god hjelp av både eksisterende kunder
og potensielt nye kunder fra andre
bransjer, noe som gir oss nye
ideer.
Finanskriser har resultert i et oppsving for Norik.
Til nå har det vist seg å slå til denne gangen også,
som sist i 2008–2009. Så langt i år – de fire siste
månedene – har vi hatt større pågang enn
de fem foregående år. Det lover godt,
både for dere og oss. Norik blir stadig
en sterkere og tryggere leverandør,
og vi ser lyst på framtiden.

«DET HAR SKJEDD
MYE NYTT I
NORIK-SYSTEMENE
HITTIL I 2016.»

MEN OVER TIL NOE ANNET. Vi liker at Norik skal fremstå som en
seriøs og samfunnsnyttig aktør. «Norik gjør Norge sikrere» sier vi,
for blir Norik aktivt og riktig brukt, bidrar det garantert til å gjøre
Norge sikrere – våre innbyggere, våre bygninger og vår natur.

Med vennlig hilsen
Per Olaf Riisøen
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Lurer du om Norik Web kan brukes i
din bedrift? Svaret er definitivt ja!
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 ente vi var fem år for tidlig. Om de var framsynte eller det skyldtes
m
finanskrisen i 2008 skal være usagt, men i 2009 startet blomstrin
gen. Plutselig trengte el-installatørene flere muligheter. Vi inn
gikk avtale med elektrikerkjeden ELFAG og fikk 40 nye kunder på
rekordt id. Flere andre el-installatører så samme muligheten.
Med stadig flere brukere kom også etterspørselen etter nye
funksjoner. Vi utviklet modulen Brann for brannkontroller. I 2009
a nsatte vi Per Olaf Riisøen, som hadde solid erfaring med HMS.
Han utviklet en egen HMS-modul, hvor brukerne selv kan bygge et
fullverdig HMS-system.
Etter hvert ble eiendomsbransjen interessert. DNB Nærings
eiendom utfordret oss til å utvikle en VVS-modul. Vi «bestod prø
ven» i samarbeid med en av deres VVS-leverandører. DNB valgte
Norik Web som IK-system for alle byggene sine i Bergen, senere
også for byggene sine i Trondheim.
I 2011 lanserte vi som første IK-leverandør mobilapplikasjonen
Norik Mobil. Dette medførte en liten revolusjon i bransjen. Nå
k unne brukerne gjennomføre og dokumentere en kontroll kun med
mobiltelefon eller nettbrett. Det største fortrinnet var at k ontrollen

kunne gjennomføres uten nettilgang. Kontrolløren lastet ned kon
trollen til mobiltelefonen, registrerte avvik med bilde samt måle
resultat, og kvitterte ut kontrollen straks den var gjennomført ved
å synkronisere mot serveren. Kunden fikk samtidig epost om at
kontrollen var gjennomført, og kunne logge inn på Norik Web og
behandle avvikene. Dette satte ny fart på omsetningen.
Samme år implementerte vi Norik i ICA Norge sine 600 butikker.
Sammen bygget vi opp systemet etter et innarbeidet årshjul, som
viste hvilke kontroller som skulle gjennomføres når. Oppfølging
og vedlikehold gikk som en drøm! COOP Norge, som kjøpte opp
de fleste av ICAs butikker i Norge, fortsetter arbeidet med å imple
mentere Norik i sine butikker.
I september 2012 fikk vi nye kontorlokaler på Aker Stadion. Vi
a nsatte Ann Kristin Nygård Aure som økonomiansvarlig, rett fra
økonomilinja på Høgskolen i Molde. Det første hun fant i r egnskapet
var ufakturerte krav nok til å dekke lønna hennes ut året. Revisor
sier gjerne at regnskapet Ann Kristin leverer er det ryddigste de får.
Drømmekunden vår – Molde Næringseiendom – valgte Norik i 2013.
Vi siterer daglig leder Torgeir Martinussen fra da han fikk presentert

systemet: «Dette har jeg drømt om lenge!» Molde Næringseiendom
har 15 ulike leverandører som utfører service og kontroller. Marti
nussen og driftsleder Torfinn Fjøren måtte enten logge inn på ulike
leverandørsystemer eller få tilsendt PDF. De så at Norik kunne admi
nistrere det meste, og det kom raskt et ønske om flere moduler. Vi er
stolte over å nå kunne tilby kontrollrutiner for alt fra radonmåling til
pipehatt. Se hvilke bransjer som benytter Norik på side 2.
Som nevnt ble tro og tålmodighet nøkkelen til suksess, men det
viktigste er brukerne. De kjenner systemet, finner svakhetene først
og har de beste forslagene. Får mange brukere nytte av et tillegg
utvikler vi dette raskt. Er du en framtidig Norik-bruker gleder vi
oss til å motta dine innspill!
I 2016 har vi lansert flere nyheter, og gjennomfører gratissemi
narer rundt om i landet. Innen dette magasinet gikk i trykken had
de vi hatt seminarer i Molde, Bergen, Gjøvik, Sarpsborg, Ålesund,
Skei i J ølster, Tønsberg, Porsgrunn, Kristiansand og Stavanger. Vi
fortsetter i Trondheim, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Oslo.
Seminarene har vært nyttige, ikke bare for brukerne, men også for
oss. Utviklingen stopper aldri opp i Norik.
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Alle bedrifter med ansatte samt borettslag, sameier og foreninger
må dokumentere at de har et fungerende internkontrollsystem.
Internkontrollforskriftens § 5 forteller hva et slikt system skal
inneholde. Internkontroll på det elektriske anlegget i bygnings
massen er noe alle må dokumentere. Både eier og bruker skal for
sikre seg om at det elektriske anlegget ikke er til fare for andre. Med
dette som grunnlag fant vi ut at markedet var enormt.
Allerede i startfasen ble Det Kongelige Slott og elektroinstal
latør Leithe og Christiansen i Oslo pilotkunder. Etter et års tid var
systemet utviklet og kontroll av Slottets bygninger i Oslo gjen
nomført. Slottet var svært fornøyd med hvordan kontrollen ble
dokumentert, og hvor enkelt det var å følge opp avvikene. Nå kun
ne vi kaste oss ut på markedet!
Starten var treig. Vår hovedmålgruppe var elektroinstallatører,
en i utgangspunktet sidrumpa og konservativ bransje. Tro og
tålmodighet ble nøkkelen til suksess: Vi ventet, reiste ut og presen
terte. Strategien var å sørge for at flest mulig visste om Norik når
tiden var moden.
Vi presenterte systemet for NELFO i 2004. De likte det, men

FOTO: PER TORMOD NILSEN

Idéen om Norik Web ble født tidlig
i 2002. Da fantes ikke webbaserte
internkontrollsystemer. De fleste
benyttet «papir og blyant». Noen
hadde i tillegg et dataprogram,
der alt måtte skrives inn på nytt.
Tungvint!
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Sjekklister med registrering av avvik
og oppfølging av disse er den viktigste
delen av systemet. Men vi har også
mye annet innhold:

NORIK WEB:
ENKELT OG
OVERSIKTLIG

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentbank
Ordre
Veiviser
Statistikk
Bransjetilpasset HMS
Hovedbok
Rutiner
Prosedyrer
Risikoanalyse
Brannbok
Verneombud
HMS-mål
RUH
Utskrift av alle rapporter via PDF
Påminnelser fra systemet på dine
oppgaver

SOM EN LEK: Kjetil Eidem
i HTL Elektro trives med
å bruke Norik Web til
internkontrollene.
FOTO: PER TORMOD NILSEN
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Norik Web er et webbasert internkontrollsystem som i korte trekk
inneholder alt du trenger for å utføre kontroll for en ekstern kunde
eller for din egen virksomhet. Vi fokuserer på sjekklister som enten
velges fra maler eller bygges opp spesielt for de aktuelle lokalene.
For hvert sjekkpunkt kvitterer du ut om alt er i orden eller om det er
avvik. Avvik beskrives med ferdigdefinerte tekster, prioritet, plan
for utbedring, prisestimat og eventuelle bilder.
Formålet med systemet er å hjelpe til med den lovpålagte in
ternkontrollen, samt gi brukerne et styringsverktøy for å oppnå en
felles standard for hele bygningsmassen. Systemet gir mulighet for
å involvere alle aktører, både fagfolk og de som disponerer bygget.
En viktig del i et internkontrollsystem er dokumentasjon. Én ting
er å si at man har «kontroll», men du må også kunne dokumentere
det. Det er her Norik kommer inn. Du må kunne vise historikken
over hva som er kontrollert, hvem som utførte kontrollen og når
dette ble utført, samt vise til resultatet av kontrollen og eventuelle
tiltak som er satt i gang for å utbedre feil og mangler som ble opp
daget. Alle kontroller og dokument som legges inn i Norik ligger
NORIK
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der til «evig tid», slik at du til enhver tid har mulighet for å hente
opp historikk om arbeidet som er gjort.
Norik står for driften av systemet, slik at det ikke er noen admi
nistrasjon for kundene rundt dette.
INNHOLD: FRA 4 TIL 15 MODULER. Siden starten i 2002 har ba
sisen i systemet vårt vært elektro og brann. Etterhvert fikk vi inn
moduler for arbeidsmiljø og VVS. Slik har det vært siden 2008.
Nå lanserer vi elleve nye moduler og utvider dermed systemet
betraktelig. Nå har vi også moduler for bygg, heis, alarmsystemer
for innbrudd og annet, matsikkerhet, radon, legionella, avfalls
håndtering, renhold, maskin og utstyr samt en egen modul for
utendørs kontroll av plasser, lekeområder, grøntareal og lignende.
Til sammen har vi nå et register på rundt 4 000 ferdigdefinerte pro
sedyrer, med forslag til avvikstekst, tiltak og referanser til forskrif
ter der dette er aktuelt.
Vi har dermed et komplett kontrollverktøy for alle aspekt innen
eiendomsbransjen, noe som gir en unik oversikt for sluttkunden.

BRUKERE OG TILGANGER. Vi legger opp til å involvere alle ak
tører i internkontrollarbeidet gjennom muligheten for å opprette
brukerkontoer for alle som trenger det innen en bedrift. I tillegg gis
de ulike eksterne aktørene som enten skal utføre kontroller eller
lukke avvik tilgang til de lokalitetene de skal jobbe med.
Per 2016 er det i overkant av 100 kunder rundt om i hele landet
som bruker systemet til kontroll innen fagene elektro og brann.
Disse har igjen tilsammen rundt 3 000 registrerte brukere. I til
legg er det ca. 50 bedrifter innen kulde og ventilasjon som bruker
systemet gjennom Norik Teknisk Drift.
Brukertilgangen innenfor databasen styres av roller. Vi har føl
gende roller definert i systemet vårt alt etter hva brukeren skal gjøre
i systemet: Superbruker, forvalter, kontrollør, avvikslukker og leser.
Superbrukere har tilgang til alt i hele databasen, mens de andre
brukerrollene krever at man definerer hvilke klienter og/eller ob
jekt brukeren skal ha tilgang til.
Rollene er laget med tanke på å gi tilgang til det man har behov
for. En forvalter har tilgang til alt, mens en kontrollør kan opprette

«EN VIKTIG DEL I ET
INTERNKONTROLLSYSTEM
ER DOKUMENTASJON.»
og utføre en kontroll samt lukke tildelte avvik. En avvikslukker kan
kun se og lukke tildelte avvik. Leserollen gir tilgang til å se alt, men
ikke endre, slette eller opprette noe nytt.
STRUKTUR. Hver kunde har sin egen database på vår server. Alt
som tilhører kunden ligger adskilt i denne databasen. For butik
kjeder kan det være aktuelt å bruke flere databaser hvis dette er en
logisk inndeling for kjeden. Systemet takler begge deler.
Inndelingen av kunder og bygg innen en database gjøres på to
nivå, klient og objekt. En klient er typisk en kunde eller en region, og
brukes til å gruppere objektene. Objekt er som regel et bygg eller en
leietaker, og det er her man oppretter kontrollene. Innen en kontroll
kan man så dele opp det man skal kontrollere i områder og areal. Det
kan være for eksempel etasje/rom eller kjøleanlegg/kompressor.
KONTROLLPROSEDYRER. En stor del av innholdet i systemet er
de ulike kontrollprosedyrene som brukeren kan velge blant når en
kontroll skal bygges opp. Innen elektro og brann er disse basert på
forskrifter, henholdsvis FEL og FOBTOT. De er kategorisert etter fag
område og grupper innenfor det igjen, slik at du lett skal finne fram.
For hvert kontrollobjekt er det opp til kunden hva som skal kon
trolleres og man har full frihet til å bygge opp kontrollen akkurat
slik man vil. For å gjøre det enkelt har vi også ferdigdefinerte maler
man kan velge blant – eller man kan lage sine egne maler.
KONTROLL. En kontroll består i Norik Web av ett eller flere kon
trollskjema/sjekklister med tilhørende kontrollprosedyrer. Alle
kontrollprosedyrer stilles som et spørsmål der svaret skal være
«Ja». Hvis man ikke kan svare «Ja» skal det registreres ett eller flere
avvik. Trykk da på «Ja» for å registrere det.
For enkelte sjekkpunkt kan det være aktuelt å registrere målin
ger, slik som jording innen elektro eller oljenivå på en kompressor
på kuldeanlegget. Dette kan registreres uavhengig av om det er et
avvik eller ikke. Avvik dokumenteres gjerne også med bilde.
Hver kontroll identifiseres med et nummer der de to første
sifrene står for året og de to siste for måneden når kontrollen ble
utført, for eksempel 1608 for august 2016.
AVVIK. Avvik registreres med dato, oppdaget av og en beskriv
ende tekst, samt ulike felt rundt oppfølgingen som tiltak, prioritet,
lukkingsfrist, utbedres av og prisestimat. Alle avvik får en unik ID
som identifiserer avviket. Brukeren får en felles avviksliste for alle
fag.
Et avvik kan enten lukkes direkte bare ved å merke det og trykke
på «Lukk», eller man kan lage en ordre der ett eller flere avvik inn
går og der man bestemmer hvem som skal lukke avvikene og evt.
når dette skal skje.
Det er mulig å knytte ett eller flere bilder opp mot et avvik, noe
som letter identifiseringen når avviket skal lukkes. Bilde tas enklest
med appen vår. Der får man skalert og koblet inn bildet automatisk.
NORIK
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NORIK
MOBIL

SJEKKLISTE
I sjekklisten krysser du av for hvert punkt som kontrolleres. Når du kommer til noe som
er galt trykker du to ganger. Da blir det opprettet et avvik og du får opp skjermbildet for å
registrere dette. Du kan også ta bilder av avviket.
Har du generelle kommentarer til sjekklisten kan du legge inn disse ved å trykke på
snakkeboblen i menyen. I listen ser du også at enkelte punkt har et bilde for målinger.
Når du trykker på det runde ikonet får du opp en liste der du kan registrere ett eller flere
måleresultater.
Ved å trykke på teksten i headeren går du tilbake til forrige vindu. Du kan også sveipe
vinduet til høyre ut av skjermen for å gå tilbake.

START

SYNKRONISERING

Norik Mobil er laget for å kunne dokumentere jobben mens du ut
fører kontrollen. Når du er klar til å utføre en kontroll trykker du på
«Synkroniser». Det som skjer da er at de kontrollene du er satt til å
utføre inneværende måned blir lastet ned og lagret lokalt i Norik
Mobil. Dette tar bare noen få sekunder. I tillegg blir de avvikene du
er satt til å lukke lastet ned.
Når det er gjort trenger du ikke lenger tilgang til Internett, og kan
jobbe raskt og effektivt offline gjennom hele kontrollen – eller flere
kontroller om du vil det. Alt lagres i en lokal database på telefonen/
nettbrettet og synkroniseres opp mot serveren når du vil.
For å starte jobben trykker du «Utfør kontroll».

Går du tilbake til startsiden så ser du at status under «Synkroniser» har endret seg. Når du
nå synkroniserer skjer to ting. Resultatet fra kontrollen du nettopp har utført blir lastet opp
til serveren, og eventuelle nye kontroller og avvik siden forrige synkronisering blir lastet
ned fra serveren.
Til slutt skal vi se på lukking av avvik. Internkontrollforskriften sier noe om at man skal
ha en tiltaksplan for utbedring av de avvikene man oppdager, og ved å sette opp hvem
som skal utbedre avvikene er det nettopp det man gjør. De avvikene du er satt til å utbedre
vil nå allerede ligge i Norik Mobil ettersom de ble lastet ned når du synkroniserte. I dette
tilfellet finnes det to avvik som skal lukkes.
For å lukke avvik trykker du på «Lukk avvik».

AVVIK

Dette skjermbildet viser kontrollen som skal gjennomføres. Kontrollskjemaene som er byg
get opp på serveren vises i listen. Du har en avkrysningsboks som skal krysses av når du har
gjennomført kontrollen. Kontrollen blir da kvittert ut og legger seg i historikken på serveren
etter at du har synkronisert resultatet av kontrollen tilbake opp mot serveren igjen.
Oppe til høyre har du et ikon for flere menyvalg der man blant annet kan ta bilde av
objektet som skal kontrolleres. I store bygg med mange kontrollskjema er det også mulig
å bruke QR-kode slik at man bare scanner en kode (som for eksempel er plassert i dørkar
men) og får opp riktig sjekkliste automatisk.
For å gå videre velger du her ett av de to kontrollskjemaene.
NORIK
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I avvikslisten ligger alle avvikene du skal utbedre. Hvis avvikene
tilhører ulike objekt vil de her blir gruppert etter dette. Så er det
bare å merke av ett eller flere avvik og trykke på «Lukk» oppe til
høyre. Du kan eventuelt trykke på avviksteksten og få opp et vindu
der du kan skrive en kommentar og ta bilde av det som er gjort for
å utbedre avviket.
Også her kan du bruke QR-kode hvis du har veldig mange avvik
å velge blant. Scanner du koden i dørkarmen så filtreres listen og
viser kun de avvikene som tilhører det området du er på.
Når avvikene er satt til lukket må du synkronisere dette tilbake
til serveren ved å trykke på «Synkroniser» på startsiden.
I dette skjermbildet er stilen endret til hvit tekst på sort bak
grunn. Dette stiller du inn etter ønske under «Innstillinger».
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TEKNISK
DRIFT
BRUKERE OG TILGANGER. Norik Teknisk Drift er først og fremst
laget for servicepartnerne og de fra butikkjeden som administrerer
og følger opp driften. Butikksjefene har tilgang til alt de trenger fra
sin egen visning i Norik Web, så de trenger i utgangspunktet ikke å
gå inn på denne modulen.
Servicepartnerne gis tilgang til de butikkene de skal jobbe med.
Samtidig bestemmes det også hva brukeren skal kunne gjøre i
systemet. Det vil si at en bruker gjerne får tilgang til bare ventila
sjonsanlegget i noen butikker, mens en annen bruker kanskje bare
har tilgang til kuldeanleggene i sine butikker. Dette styres via roller.
Per mai 2016 er det ca. 50 ulike kulde- og ventilasjonsentrepre
nører tilknyttet systemet rundt om i hele landet.

TILGJENGELIG FOR ALLE. Vi tilbyr nå denne visningen for alle
våre kunder inkludert installatørene. Superbrukere bestemmer
selv hvilke av de andre brukerne i databasen som skal ha denne
visningen. Typisk passer den best for forvaltere av bygget, altså
sluttkunden.
Visningen skalerer skjermbildene slik at du like godt kan bruke
den på et nettbrett eller en mobil som på pc’en. Legg også merke til
at du her får muligheten til å eksponere bedriften din til dine kun
der gjennom egen logo og delvis egendefinert innhold.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både kunder og tilsynet på
hvordan informasjonen presenteres. Kunden kan nå selv logge seg
på og vise fram for tilsynet hvordan de jobber med internkontroll!
NORIK
MAGASIN

DRIFTSSTØTTEMODUL. Norik Teknisk Drift er et web- og mo
bilbasert driftsstøttesystem for tekniske installasjoner innen kjøl,
frys og ventilasjon. Det er utviklet av Norik sammen med ICA Nor
ge og Energi og Miljøutvikling i perioden 2012–2015. Systemet er
en registreringsportal for anleggsopplysninger og dokumentasjon
av alt arbeid som utføres på anleggene. Formålet med systemet er
å gi sentral oversikt for butikkjeden og sikre at den servicen som
hver av servicepartnerne gjør er mest mulig lik. Dermed unngår
man store sprik i utført arbeid og ikke minst dokumentasjon på ar
beidet. Man får samkjørt sjekklister og anleggsopplysninger, slik
at alle har det samme å forholde seg til og ikke bruker egne skjema
som ser ulike ut for hver enkelt servicepartner. I tillegg får butik
kjeden samlet all d
 okumentasjon på ett sted og gjør denne søkbar.
Dataene som legges inn av servicepartnerne kan butikksjefene se
i sine egne visninger. For sentraladministrasjon er ulike rapporter
tilgjengelig, slik som kuldemedieregnskap, kostnadsanalyse og
ulike rapporter knyttet til ordre / utført arbeid.
Systemet kjøres og driftes på Norik sine servere, slik at det ikke er
noen administrasjon for kundene rundt dette. Basisen for systemet
er Norik sitt internkontrollsystem Norik Web. Det vil si at register
over brukere, tilganger, butikker, prosedyrer o.l. ligger i Norik Web.
Driftsstøttesystemet er en modul til dette. Norik Web kan brukes
til alle former for internkontroll, blant annet innen fagområdene
elektro, brann, bygg, heis, VVS og butikkdrift.

Da vi skulle innføre Nori k Web for ICA Norge, ville de gjerne at hver
enkelt av de 600 butikksjefene også skulle få tilgang til systemet.
Dette kunne vi naturligvis ha gjort ved å gi de tilgang til det s amme
systemet som fagfolkene innen elektro og brann brukte. Men i og
med at det her er snakk om to brukergrupper med ganske ulike
behov, tenkte vi at det var mest praktisk å utvikle en egen visning
av systemet for butikksjefene. Denne visningen kalte vi «Enkel
visning», og hele poenget er at den skal være så enkel at man ikke
trenger noen opplæring for å bruke den. For å få til det måtte vi
fokusere på det viktigste og utelate alt annet.
Her får man først og fremst en veldig god oversikt over status
på én lokalitet. Du ser hvilke type kontroller som er satt opp, når
disse sist ble utført, når neste kontroll er, hvem som skal utføre
kontrollen og status på avvik. Man får kjapt tilgang til rapporten
(som PDF) for en kontroll ved å trykke på den grønne linken under
«Forrige kontroll».
For å involvere brukerne kan man sette opp egenkontroller som
brukeren selv utfører under menyvalget «Egenkontroll». Påmin
nelse blir sendt ut når disse skal utføres. Brukerne kan også jobbe
med avvik på en egen side.
I tillegg får man tilgang til dokumenter, inkludert HMS-bok,
brannbok, rutiner, prosedyrer og risikoanlyse. De som bruker til
leggsmodulen Teknisk Drift får også opp ordrer, energiforbruk og
anbefalte tiltak fra denne modulen. Ellers er det mulighet for å leg
ge inn eller oppdatere hvem som er verneombud, registrere HMSmål og registrere uønskede hendelser (RUH).
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STRÅLENDE FORNØYD:
Torgeir Martinussen har
full oversikt med Norik.

«NORIK ER ET FANTASTISK
REDSKAP FOR Å HOLDE
STYRING PÅ ETTERSYN OG
VEDLIKEHOLD AV ALLE
TEKNISKE INSTALLASJONER.»

FOTO: PER TORMOD NILSEN

KONTROLL PÅ
ALLE FELT
– Norik gir oss full oversikt på om servicearbeidet blir
gjort, sier Torgeir Martinussen og Torfinn Fjøren i Molde
Næringseiendom.
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s tyring på ettersyn og vedlikehold av alle tekniske installasjoner,
utdyper driftsleder Fjøren.
ARBEIDET BLIR MER EFFEKTIVT. Eiendomsmassen til Molde
Næringseiendom består for det meste av nyrenoverte bygninger,
med høy standard på de tekniske løsningene. De oppførte regio
nens første bygg i energiklasse B i 2010, benytter sjøvarmepumpe
til oppvarming og holder seg oppdaterte på nye miljøkrav. Dette
stiller igjen krav til de som skal jobbe på anlegget, og ikke minst til
de to som skal administrere det hele.
Fjøren holder oppsyn med det tekniske anlegget og låssystemet,
utfører ukentlig kontroll av sprinkleranlegg, gassanlegg og varme
pumper, tar hånd om internkontrollen og jobber mye med vare- og
serviceleverandører. Martinussen er nesten like mye vaktmester
som den som har daglig ansvar for bedriften, kunderelasjoner,
markedsføring og salg.
– Vi driver også med opplæring på Norik for de som skal jobbe
for oss. Det har vært utskiftning på servicepersonellet, så felles
samlinger er viktig. Da holder vi på i tre-fire timer og finner på noe
hyggelig sammen etterpå, sier Martinussen.
– Hva synes de om å bruke Norik framfor sitt eget system da?
– Det er litt forskjellig, men vi forutsetter at de må bruke
Norik-plattformen vår. Tidligere var det flere som hadde med

 apirer de måtte krysse av på og deretter laste dette inn i deres egne databaser. Mens nå
p
blir alt utført her, og når de drar så ligger alt i Norik. Så jeg vil jo tro at de også merker at
arbeidet deres blir mer effektivt, sier Fjøren.
STADIG FLERE BRUKSOMRÅDER. Da Molde Næringseiendom tok Norik i bruk i 2013, var
systemet først og fremst tilrettelagt for kontrollrutiner innen elektro, brann, VVS og HMS.
Men Martinussen og Fjøren så raskt at Norik også kunne benyttes til flere andre o
 mråder.
– Før vi satte i gang inviterte vi alle leverandørene og fortalte dem hva vi hadde planlagt,
slik at alle kunne komme med innspill og være med på å bygge opp en sjekkliste. Vi var
flinke med å involvere leverandørene på et tidlig tidspunkt, sier Fjøren.
– Har Norik-systemet blitt endret underveis?
– Det har blitt utvidet med flere fagområder, og er et enda bedre redskap enn da vi
begynte. Vi har nå kontroll over heiser, elektrotavle, elektrisk utstyr, brannsikringsutstyr,
ventilasjonsanlegg, varmepumper, kloakkanlegg og faste vår- og høstrutiner. Alt ligger i
Norik. Det meste kom på plass etter ett og et halvt år, men vi holder fremdeles på med å
legge inn nye sjekklister.
– Vi utvider eiendomsmassen, og får stadig på plass nye tekniske løsninger. Det er en
prosess som ikke er avsluttet. Norik gir oss den kontrollen og det styringsverktøyet vi
t renger, så for oss fungerer det veldig bra.
– Å gå tilbake til måten vi jobbet på før ser vi ikke på som et alternativ. Jeg skjønner ikke
at ikke flere har oppdaget fordelene med Norik. Selv hadde jeg sett for meg en hype da dette
kom på markedet. Vi har gjort vårt beste for å gjøre bruksmåten vår bedre kjent, og jeg mener
at det er mange flere som ville hatt stor gevinst av å benytte Norik, avslutter Martinussen.

MOLDE
NÆRINGSEIENDOM
Selskapet ble stiftet i 2001, og er
en videreføring av kranproduksjonsselskapet AS Stålprodukter som ble
etablert i 1946. Industrieiendommen
ble da ombygd til kontorformål.
Disponerer nærmere 20 000 m2
næringsareal, som i hovedsak blir
brukt til kontor, lagerrom og butikker.
Har et bredt spekter av leietakere
innen engineering, bank, revisorbransjen, byggenæring og ulike kreative fag.
Molde Næringseiendom AS eier
100 % av datterselskapene Molde Mølle
AS, MNE Eiendom 1 AS, MNE E
 iendom 2
AS, MNE Eiendom 3 AS, MNE Høghallen AS, MNE Moldegårdsbrygga AS og
MNE Fjæra AS.

NORIK
MAGASIN

M

Molde Næringseiendom har bare to ansatte, men administrerer en
bygningsmasse på nærmere 20 000 kvadratmeter i Molde s entrum,
der 25 bedriftsleietakere og 500 personer holder hus. De hadde be
hov for en enkel måte å holde orden på alt av teknisk a rbeid i byg
ningene, og valget falt på Norik.
– Tidligere hadde vi ikke et felles system for alle som skulle ut
føre service hos oss. Da ble det mye ringing og kikking i mapper
og bøker, eller pålogging på ulike aktører sine plattformer, for å se
når arbeidet skulle gjøres. Norik gir oss full oversikt på om service
arbeidet blir gjort til riktig tid, og hvis ikke, så blir det opprettet
purringer i systemet som er aktive helt til arbeidet er utført. Dette
har gjort jobben vår lettere, og vi har fått bedre oversikt. Samtidig
har vi utviklet systemet til å inkludere nye områder, ettersom vi vil
ha Norik som total overvåkning for alle fag, sier Martinussen, som
er daglig leder i Molde Næringseiendom.
– Vi har 15 ulike firmaer som utfører service på forskjellige
deler av anlegget. Alle må benytte Norik og levere sjekk
lister der. På startsiden i programmet kan vi se hvilke
kontroller som har blitt utført, og alle avvik som er
avdekket eller står åpne. Vi har full kontroll på
alle felt, alt fra heisservice til når vi skal gjen
nomføre rengjøring av stikkrenner. Norik
er et fantastisk redskap for å holde
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EKSOTISKE BOBLER

NORSK ENØK OG 
ENERGI AS (NEE)

FRA MOLDE

Konsulentselskap innen energirådgivning, prosjektering og informasjonstjenester.
30 ansatte fordelt på kontorer i
Drammen, Fredrikstad, Tønsberg og
Porsgrunn.

I 1929 tappet Oskar Sylte Mineralvannfabrikk i Molde
den aller første ananasbrusen. Konkurransen var hard
allerede fra starten, da det fantes 16 minerlavannfabrikker
i Møre og Romsdal. I tillegg solgte både Hansa og Dahls
Bryggeri mineralvann i regionen

Forretningsområder er energieffektivisering og EPC, fornybar varme
og teknisk rådgivning og informasjon.

EKSPERTER MED SPAREGARANTI
Norsk Enøk og Energi AS (NEE) gjennomfører lønnsomme tiltak for
energieffektivisering med garanterte besparelser.

EPC I FOKUS. Et av satsingsområdene er
gjennomføring av energieffektiviserings
tiltak med sparegaranti – såkalte EPC-
prosjekter. NEE er en totalentreprenør
innen energieffektivisering av offentlige
bygg og private næringsbygg, med EPC som
foretrukket modell. NEE står for gjennom
føring av avtalte energitiltak, slik at bygg
eieren får en ubetydelig risiko med hensyn
NORIK
MAGASIN
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til både utførelse og resultatene av tiltakene. Tiltakene betales gjennom besparelsene som
garanteres. Etter at investeringene er betalt ned overtar kundene besparelsene i sin helhet.

I 2014 solgte Ringnes seg ut av Oskar Sylte Mineralvannfabrikk.
Sylte-familien eier nå samtlige aksjer i bedriften. Skilsmissen er et
faktum etter et mangeårig tett og godt samarbeid, som ble innledet
da Ringnes i 1990 kjøpte seg inn i Sylte med en eierandel på 44 pro
sent. Nå satser Sylte på egne produkter, det vil si ananasbrus, pæ
rebrus, sitronbrus og rødbrus, og i tillegg Solo som Sylte i 1934 var
med og grunnla og er medeier i. I tillegg holder Oscar Sylte på med
et eget spennende produktutviklingsprogram, som det kommer
til å bli fart på. Vi fortsetter å nyte både ananasbrus og pærebrus,
mens vi venter i spenning!

BLANT DE STØRSTE. NEE har per i dag 13 løpende EPC-prosjekter i 18 kommuner, fra
Volda i Midt-Norge til Kragerø i sør. På EPC-området er NEE blant de største i Norge. De
totale garanterte besparelsene varierer mellom 22 og 48 prosent, med et snitt på 37 prosent
årlige besparelser i forhold til førforbruket. Gjennomsnittlig varighet på kontraktene er 11
år (fra 8 til 16 år). I løpet av disse årene vil NEE gjennomføre tiltak i 310 kommunale bygg
og bidra til en energibesparelse på 516 GWh og en CO2-reduksjon på mer enn 100 000 tonn
(basert på nordisk miks utregnet av Klima- og miljødepartementet). 516 GWh tilsvarer
energien som over 20 000 eneboliger bruker i løpet av ett år.
NEE deltok tidlig i EU-prosjekter med fokus på EPC. De første prosjektene hadde som mål
å utvikle maler og retningslinjer. Erfaringene herfra dannet grunnlag for innspill til det
som senere har blitt Norsk Standard for EPC – NS 6430. NEE tilbyr standardiserte produkter
og løsninger for alle faser i et EPC-prosjekt, fra bygningsanalyser og gjennomføring av tiltak
til oppfølging og beregning av resultater. NEE var også den første EPC-entreprenøren i Nor
ge som tilbød opplæring og kursing for skoler og lærere som en del av EPC-prosjektene sine.
EUROPEISK PRIS TIL BESTE EPC-LEVERANDØR. Høsten 2015 ble NEE kåret som
vinner av prisen «European Energy Service Award». Dette er en årlig pris som utdeles av
Europakommisjonen og administreres av Berlin Energy Agency. NEE fikk prisen for sitt
arbeid med gjennomføring av lønnsomme tiltak for energieffektivisering med garanterte
besparelser for kundene.
KONGSBERG ER ÅRETS VARMEPUMPEKOMMUNE. En av NEE sine gode EPC-kunder
har i år blitt kåret til årets varmepumpekommune. Dette har skapt økt interesse for EPC
generelt og fornybar varme i særdeleshet, og flere kommuner vurderer nå å satse på denne
sparemodellen.

GOD TURKOMPIS: Det smaker ekstra
godt med lokal ananasbrus når man
står på toppen av Molde. Her med
Norik-profilering, slik b
 rusen ble delt
ut under Eliaden 2016.
NORIK
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NEE ønsker en langvarig relasjon med kun
dene. I EPC-prosjektene er de kontrakts
messig knyttet til kundene sine i mange år.
Det er nesten som et ekteskap.
– Målet er at begge parter får glede av vår
felles innsats for å lykkes, sier daglig leder
Terje Helgesen i NEE.
NEE har energirådgivere med hjerte for
kunden og kompetanse som holder mål.
Dette er de viktigste fortrinnene, som har
gjort NEE til et ledende konsulentselskap
innen energirådgivning, energiprosjekte
ring og informasjonstjenester. NEE sine
prosjekter retter seg mot energieffektivi
sering og fornybar varmeproduksjon for
profesjonelle aktører – både offentlige og
private. Bærekraftig utvikling og CO2-
reduksjon er bærebjelken i alt NEE gjør.

V

Varemerket Ananasbrus ble første gang registrert 4. desember
1941. Fremdeles er ananasbrusen det brusmerket som gir de ster
keste assosiasjonene til Oskar Sylte Mineralvannfabrikk. Lokalt
utviklede og produserte produkter, som Ananasbrus og Pære
brus, har vært viktige for Oskar Sylte i alle år. En trend i retning av
engangsemballasje og grossistdistribusjon gjør Oskar Sylte, som
en mindre produsent, sårbar. I en slik situasjon blir de lokale mer
kevarene enda viktigere. Derfor har fabrikken fra 2012 valgt å satse
mer på produktutvikling. Målet er å skape nye produkter med ba
sis i økologiske råvarer.

17

SIKKER SOLENERGI
Bjørn Jensen og Nedig jobber sammen med Norik for å utvikle en ny modul
for internkontroll på solenergianlegg, som har flere utfordringer enn en
vanlig elektroinstallasjon.

NEDIG AS
Nedig er en totalleverandør av
elektrotekniske løsninger i Arendal.
Bedriften har 40 ansatte og utfører
rådgivning, prosjektering og installasjon av alle typer elektriske anlegg.
Hovedvirkeområder er næringskunder, større og mindre bygg, eldreboliger og vanlig elektroservice.
Bedriften startet elektrovirksomheten i 2001 og fokuserer på fornøyde
kunder og ansatte samt gode verktøy
for kontroll og oppfølging.

TAR KONTROLL: Bjørn Jensen (til høyre) og Willy
Tveit kontrollerer en teknisk undersentral hos
Barbu Brygge.

Nedig ligger i fremste rekke i utviklingen av solenergianlegg til privat- og
næringskunder og har som mål å bli en
av hovedleverandørene av solenergi i
Norge.
Nedig har eierandeler i s elskapene
Nedig Industriteknikk AS og Sun Net
AS. Nedig Industriteknikk utfører service og vedlikehold samt akutt feilsøking og reparasjoner på verktøymaskiner, industrimaskiner og annet
teknisk utstyr. Sun Net virker innen
solenergi med bygningsintegrerte løsninger som hovedsatsingsområde.
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fra a til å for kunder på proffmarkedet. De jobber med både leilighets- og kontorbygg,
s koler og lagre, og trengte et enkelt og oversiktlig internkontrollsystem.
– Siden Norik er et webbasert system er det også praktisk å bruke for kundene våre om
de vil ha innsikt i arbeidet som blir utført. Det har blitt et enda tettere samarbeid med dem
i løpet av de prosjektene vi har gjennomført så langt, sier Jensen.
SATSER PÅ MILJØET. Nedig har stadig store prosjekter gående, så det blir fort lange
dager for Jensen, som både jobber med oppfølging av drift og prosjekter i tillegg til kunde
møter. Tavle- og styringssystemer til 82 leiligheter i et nytt boligbygg i Arendal er under
oppføring, og Nedig har nettopp vært med på å ferdigstille Norges største solcelleanlegg

«NORIK UTVIKLER SYSTEMET OG
VI B
 IDRAR MED FAGKUNNSKAP OM
SOLENERGI.»

for ASKO-lageret i Lillesand, som nå har fått 720 000 WP solcellepaneler på taket og kan
produsere opp mot 25 % av eget strømforbruk.
– Vi vil være med på miljøsatsinga innen det grønne skiftet, så vi fokuserer på solstrøm
framover. Jeg tror flere og flere kommer til å produsere egen strøm, men samtidig være
tilknyttet strømnettet for å ha det som en backup. Kompetansesystemet rundt alt dette er
vi veldig opptatte av. Vi ønsker å være en god rådgiver og elektroleverandør for kundene
våre, sier Jensen.
For to år siden startet Nedig selskapet Sun Net sammen med taksteinsleverandøren
Skarpnes og markedsfører og selger MOME, med ambisjon om å bli en ledende totalleve
randør av bygningsintegrerte solcelleløsninger.
– Vi har en solcelletakstein som er del av et bygningsintegrert system. Det vil si at selve
solcelleanlegget ikke er synlig, det glir inn i bygningsmaterialet. Vi mener det er viktig å
få solcellene integrert, slik at bygningen tar seg bra ut. I Norge fokuserer folk langt mer på
bygningsestetikken enn i mange andre land, kanskje fordi vi er de som bruker mest penger
på egne hus, sier Jensen.
EGEN MODUL FOR SOLENERGI. Noe av det første som Jensen brakte opp i møtet med
Norik var ønsket om et eget kontroll- og sjekklistesystem for solcellesystemer. Det hadde
de ikke, men de var veldig interesserte i å utvikle det.
– Vi samarbeider om hva som bør være med i en slik modul. Norik utvikler systemet og
vi bidrar med fagkunnskap om solenergi. Vedlikehold og kontroll av solcellesystemer er

annerledes enn for en vanlig installasjon,
for her har du også et produksjonsledd som
produserer strøm. Derfor blir produksjons
overvåking en sentral del av et kontroll
system, sier Jensen.
– Internkontroll handler jo også om å
eliminere farer. Er det noen ekstra farer
forbundet med solcellesystemer og et slikt
produksjonsledd?
– Ja, absolutt. Det er store effekter. Solcel
lesystemet til ASKO, som vi akkurat ferdig
stilte, har et produksjonsanlegg på 720 kW,
med høye spenninger og strømmer. Det
produserer strøm når sola skinner, så du
kan ikke bare slå av produksjonen. Du kan
kutte strømmen på bryteren, men du vil li
kevel ha spenning og strøm på DC-lednin
gene, derfor er det veldig viktig for sikker
heten til installatørene at kontrollrutinene
for et solcelleanlegg er grundig uttenkt,
avslutter Jensen.
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Bjørn Jensen er daglig leder og prosjekt
leder i elektroinstallasjonsbedriften Nedig
i Arendal, og har vært med i firmaet helt
siden oppstarten i 1997. Nedig er en total
leverandør som utfører alt fra prosjekt
ering til installering av elektriske anlegg,
med spisskompetanse på solenergianlegg.
Internkontroll er en liten del av tjenestene
de tilbyr, et område de nå ønsker å bli enda
større på. Derfor har de gått til anskaffelse
av Norik, som så langt blir brukt til intern
kontroll på elektroinstallasjon og svak
strøm/sterkstrøm.
– Vi er fremdeles i startfasen med å b
 ruke
Norik-systemet. Det har kun vært i bruk
noen måneder, vi har ikke fått på plass
alle kontrollrutinene ennå, men inntryk
ket så langt er veldig godt. Vi fikk anbefalt
Norik, og det ble et klart førstevalg etter at
vi prøvde ut ulike systemer, sier Jensen.
Nedig ferdigstiller store e lektroprosjekter
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«VI BRUKER DE MULIGHETENE SOM
SYSTEMET HAR PER DAGS DATO.»

SPARER TID
– Vi har kommet med mange innspill til Norik for å få en kontrollapp
som sparer tid, sier Gunnar Flataukan, som er daglig leder,
fagsjef, el-takstmann og elektrotermografør i Elsikker.

NORIK
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Tid er penger for Flataukan. Derfor er både han og resten av E
 lsikker
har også blitt mye flinkere til å kreve riktig kompetanse fra kontrol
svært bevisste på tidsbruken. For kundenes del bør denne være
lørene, sier Flataukan.
lavest mulig, uten at det går på bekostning av verken k valiteten på
kontrollarbeidet eller sikkerheten.
FASTE PRISER. For kunder kan det være vanskelig å vurdere hva
– Om vi greier å gjøre kontrollprosessen mer strømlinjeformet,
som er rett pris og kvalitet på en el-kontroll. De har heller ikke noen
så vil det bli bedre tid til selve kontrollen
forutsetninger for å vite hvor mange timer
ute hos kunden. Det har Norik hjulpet
som går med. Flataukan etterlyser en større
oss med. Vi bruker de mulighetene som
ensretting i bransjen. Han mener at kontrol
ELSIKKER
systemet har per dags dato, sier Flataukan.
lørene skulle vært mer samkjørte når det
Elsikker har som mål at folk skal bli
gjelder rapporteringsrutiner og systemer.
Elsikker er et uavhengig el-kontroll-,
mer bevisste på avvik i elektriske a nlegg,
– Det burde ikke ha noe å si hvem du
el-takst- og termografifirma med
og få de til å forstå at dette er noe som må
bestiller fra. Jeg vil helst at vi skal bli likest
hovedkontor på Smøla og kontrollørbavedlikeholdes for at det skal være trygt. Selv
mulig, at alle skal rapportere og konkur
ser i Trondheim og på Hamar. De utfører
om alle som jobber der har erfaring som
rere på likt grunnlag. Får du en fast pris
oppdrag over hele landet.
elektrikere tar de ikke på seg elektriker
på en kontroll, så er det lov for oppdrags
oppdrag, fordi de ønsker å være en uav
giver å spørre hvor lang tid man ser for seg
Firmaet fokuserer på elektriske anhengig kontrollpart for kunden, og bidra til
å bruke på kontrollen. Det er den eneste
legg, og leverer grundige beskrivelser
større el-sikkerhet gjennom el-kontroller.
måten å sammenligne tilbud på. Dette er
av tilstanden.
– Det er mer fokus på el-kontroll nå, både i
forhåpentligvis en prosess som Norik med
privatboliger, i landbruket og i næringslivet.
sitt system kan bidra til. Jeg har allerede
Medlem av Norges TakseringsforKundene ser at det er fornuftig å gjennom
anbefalt det til flere andre, også til en kon
bund (NTF).
føre slike kontroller, både for å hindre drifts
kurrent, sier Flataukan, og føyer til at han
avbrudd, avdekke feil som har oppstått eller
håper på enda flere muligheter:
Holder kurs for instruert persoer utført, og prøve å oppdage ting som kan
– Kontrolløren koster penger for opp
nell og oppdragsgivere med behov for
være i ferd med å svikte. Kombinerer vi
dragsgiveren, så om vi kan bli enda mer
instruerte ansatte.
en grundig el-kontroll med termografi av
effektive og få enda flere rapporterings
nødvendige komponenter som el-tavler,
muligheter, vil sluttproduktet til kunden
Egen nettbutikk med anbefalte elmotorer, vifter og lignende, så vil vi kunne
også bli bedre. Det vil også gagne Norik
sikkerhetsprodukter.
forhindre driftsavbrudd og sørge for at an
betydelig. Men i bunn og grunn er jeg vel
legget blir tryggere. Forsikringsselskapene
dig godt fornøyd med Norik.
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GIR TILBAKE
TIL SAMFUNNET

N

Norik har alltid vært opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, ikke
bare i form av skatter og avgifter. Gjennom flere år har vi sponset
hjemmeside til den lokale foreningen Moldemarkas venner. Vi har
også støttet frivillige foreninger over hele landet ved å donere 5
prosent av de årlige lisensinntektene våre.
I 2014 valgte vi å støtte Plan Norge sitt utdanningsprosjekt i
L iberia. Landet er preget av mange år med borgerkrig, og har stort
behov for hjelp. Utdanning er en meget god investering for landets
framtid, siden det er dagens unge i Liberia
som skal drive landet videre. Utdannings
PLAN INTERNATIONAL
prosjektet har derfor som mål at barn og
NORGE
unge skal kunne nå sitt potensiale og bli
det beste de kan bli. Når alt kommer til alt
Er del av den globale bistandsorganiså dreier dette prosjektet seg om enkelt
sasjonen Plan International, som driver
mennesker. Barn og voksne som får mulig
utviklingsarbeid i 51 land i Latin-Ameriheten til å oppfylle sine drømmer – noe
ka, Afrika og Asia. Vi jobber for at alle
som tidligere bare var en fjern tanke.
barn skal få bedre liv ved å oppfylle barPlan Norge er en organisasjon som opp
nas rett til helsetjenester og skolegang
når resultater, dermed ble det enkelt å
samt beskyttelse mot vold og overgrep.
velge dem. De er flinke til å rapportere om
framgangen i prosjektene sine med bilde
Har eksistert i Norge i 20 år. I Norge
dokumentasjon, slik at vi også får følge
er 136 000 Plan-faddere gjennom oss.
utviklingen.
Fram til 31.12.2015 har vi støttet prosjek
Er hovedsakelig privatfinansiert,
tet som vi har kalt «Prosjekt Norik» med
90 prosent av våre inntekter kommer
nærmere 65 000 kr. Kundene våre mottar
fra fadderskap eller støtte fra private
takkeplakett fra Plan Norge når året er
givere.
omme, som en håndfast bekreftelse på pro
sjektet de er med på å støtte, og som et bevis
Kåret til en av Norges mest kostpå at pengene har kommet i rette hender.
nadseffektive bistandsorganisasjoner
Vi er stolte av å kunne smykke oss med
av magasinet Kapital i en årrekke.
tittelen «Plan Støttespiller» sammen med
våre kunder!

DEL AV
ET STØRRE
PROSJEKT

P

– Prosjektet som Norik støtter er del av et
større utdanningsprosjekt. Halvparten av
barna i Liberia går ikke på skole, og rundt
80 prosent av skolebyggene ble helt eller
delvis ødelagt i borgerkrigen. Utdanning er
en forutsetning for utvikling, sosial stabili
tet og fred i landet.
I prosjektet har vi et spesielt fokus på
jentene, og jobber for at jentene skal få skole
gang. Der barn ikke har det bra, har jenter
det verst. I mange samfunn blir jenter sett
på som mindre verdt enn g utter, og stiller
bakerst i køen når det gjelder helse, skole
gang og økonomiske rettigheter. Derfor
setter Plan International Norge søkelys på
den urettferdigheten som jenter utsettes for.
Støtten fra Norik har hjulpet døtrene i 72 upriviligerte familier til
å få skolegang. Fattigdom har tvunget familiene til å holde jentene
borte fra skolen, ofte for å bli barnebruder. Men med skoler får
barna en bedre framtid, både jenter og gutter får nå muligheter de
ikke hadde før. Ikke bare får barna det bedre, men hele Liberia får
ressurser som de sårt trenger.
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Annika Diseth Yri,
Rådgiver N
 æringsliv i Plan International Norge
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GOD HMS-PRAK SIS ER
BRA FOR BEDRIF TEN
Et velfungerende HMS-system vil være
lønnsomt på sikt fordi det bidrar til å forhindre
ulykker, mindre sykefravær og færre konflikter.
Men hvordan måles denne gevinsten?

NORIK
MAGASIN

24

FORDELENE FOR BEDRIFTEN. Altså: Ikke bare koster d
 årlig
HMS-praksis penger, men god HMS-praksis betaler seg. Det
kom frem at bedrifter med høyere HMS-standarder har bedre
resultater og er mer bærekraftige enn de som slurver med HMS-
arbeidet. Studien anslår at hver euro som investeres i HMS, har en
avkastning på 2,2 euro, og at kost/nytte-forholdet ved å forbedre
HMS-praksisen er betydelig.
De økonomiske fordelene ved god HMS-praksis gjelder både
for små og store bedrifter. Bare for å gi noen eksempler: God
HMS-praksis kan bidra til
• å bedre arbeidstakernes produktivitet gjennom lavere sykefra
vær og trivsel
• å redusere helseutgifter grunnet lavere fravær
• å redusere erstatningsutbetalingene
• at eldre arbeidstakere vil kunne stå lenger i arbeidslivet
• å stimulere til mer effektive arbeidsmetoder og teknologier
• å oppfylle kravene til leverandører i offentlig og privat sektor
• å oppnå lavere forsikringspremier

ØKONOMISKE INSENTIVER. Over hele Europa er det kommet
ordninger på plass som belønner organisasjoner som har trygge og
sikre arbeidsplasser. Noen eksempler på dette er
• lavere forsikringspremier
• skattelette
• offentlige subsidier og tilskudd
I Tyskland blir slike ordninger praktisert i for eksempel slakteri
bransjen. Slakteriene som deltar får lavere forsikringspremie der
som de fremmer sikkerheten på arbeidsplassen. Dette har blant
annet blitt gjort ved å kjøpe sikkerhetskniver eller gi sjåførene
opplæring i sikkerhet. Ordningen førte til
• 1000 færre meldte ulykker per år for bransjen i Tyskland
• reduserte kostnader tilsvarende 40 millioner euro på 6 år
• en besparelse på 4,81 euro for hver investerte euro
For forsikringsselskapene kan det å tilby slike ordninger bidra
til å redusere både antallet og størrelsen på forsikringskravene, og
alvorlighetsgraden av forsikringstilfellene.

NOE Å TENKE PÅ OGSÅ FOR NORGE? Det finnes forsikrings
selskaper som gir rabatt på bolig- og landbruksforsikringer ved
gjennomført el-kontroll, men finnes det bransjerettede subsidier
som følge av godt HMS-arbeid i Norge i dag? Norik vil i tilfelle gjer
ne høre fra dere som vet noe om temaet.

«DE ØKONOMISKE FOR
DELENE GJELDER BÅDE
FOR SMÅ OG STORE
BEDRIFTER.»
NORIK
MAGASIN
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Overskriften på denne artikkelen er hentet fra en studie utført av
det europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA, hvor resultatet
v iser at god HMS-styring i en bedrift er forbundet med bedre re
sultater og økt lønnsomhet.
Det motsatte vil være at dårlig sikkerhet og helse på arbeidsplas
sen koster penger. Derfor bør det være ekstra viktig å prioritere
HMS-arbeidet i vanskelige økonomiske tider.
Rapporten peker også på at det er av avgjørende betydning at be
slutningstakerne forstår hvor mye en manglende eller mangelfull
HMS-praksis koster. Enkelte ting er innlysende — som tapte ar
beidsdager og erstatningsutbetalinger, mens for eksempel lavere
arbeidsmoral og tap av kunder og kontrakter er vanskeligere å
kostnadsberegne.
Som de også påpeker, så varierer kostnadsbildet fra bedrift til
bedrift og fra land til land. Det trengs mer forskning rundt temaet,
men i de fleste land varierer kostnadene ved ulykker og dårlig helse
på arbeidsplassen typisk fra 2,6 % til 3,8 % av BNP.
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SISTE SJANSE: Tom Erik var
heldig og stakk av med det
siste nettbrettet

SPENTE GJESTER: Det var ekstra
stor interesse for Norik-standen
da vi hver dag skulle trekke én
heldig vinner av en Samsung
Galaxy Active Pro 4G tab .

KLAR FOR STORINNRYKK:
Årets stand var 9 meter
bred, og strategisk plassert

ELIADEN 2016
Når noe gjennomføres regelmessig tre ganger eller
mer, regnes det for å være en tradisjon. I år var
det tredje gang vi deltok på elektrobransjens
store fagmesse Eliaden, og vi har dermed
startet en fin t radisjon.
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da vi stolt delte ut deilig Ananasbrus fra Oskar Sylte i Molde. En
av nabostandene våre hadde siklet lenge på brusen. Selv var de
fra Danmark, og serverte danske røde pølser på sin egen stand.
Mot slutten av dag to kom de smilende bort til oss, og ba pent om
å få gjøre en byttehandel – danske pølser mot ananasbrus. Vi fikk
stagget sulten, mens de fikk slukket tørsten. En velfortjent avslut
ning på en lang messedag.
Tradisjonen tro deltar vi også på Eliaden neste gang den arran
geres, 29.–31. mai 2018. Du er hjer
telig velkommen til å besøke oss på
vår stand, E1-12, akkurat samme
plassering som i år. I mellomtiden
kan du besøke vår hjemmeside,
www.norik.no, eller ta kontakt på
telefon eller mail. Vi forteller deg
mer enn gjerne alt du vil vite om
Norik Web. Ønsker dere en grundig
presentasjon, er det ingen ting i veien
for at vi kan ta turen innom! Vi føler
oss trygge på at vi klarer å begeistre
med vårt internkontrollsystem.

«DE BA OSS PENT OM
EN BYTTEHANDEL
– DANSKE PØLSER
MOT ANANASBRUS.»
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GOD STEMNING PÅ

Eliaden 2016 gikk av stabelen første uka i juni, og er den største av
sitt slag så langt i historien. Med 320 utstillere og 20 000 besøkende
over tre dager, åpnet det seg gode muligheter for både utstillere og
besøkende.
For Norik har messedeltakelsen vært utelukkende positiv. Det
var mange som viste interesse for systemet vårt, og vi har mange
potensielle nye kunder å følge opp i etterkant av messen. Vi hadde
mye nytt å presentere i år. Norik Web har økt fra fire til 15 m
 oduler
det siste året. Den aller siste er en
helt nyutviklet EX-modul, som er
helt i tråd både med de nyeste for
skriftene og NEK. Denne modulen
ble lansert for første gang på mes
sen, og bekrefter at vi er helt i forkant
av det som skjer (se siste side).
Hver dag under messen loddet
vi ut en Samsung Galaxy Active
Pro tab med 4G. Det var stor stas
for de heldige vinnerne, og minst
like g ledelig for oss å kunne gi bort.
E kstra oppmerksomhet fikk vi også
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En grafisk profil er bedriftens ansikt
utad. Den representerer bedriften
som en merkevare. Likevel tror noen
at design og profilering er jåleri.
Norik har skjønt at det er en viktig
og uunnværlig investering.
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Et førsteinntrykk har vi bare muligheten til å gi én gang. Det kan
være gjennom et håndtrykk, et møte eller en presentasjon, eller
kanskje en brosjyre eller nettside. Er det ikke da viktig at denne
brosjyren og nettsiden representerer bedriften din på en god måte?
Vi er enkle mennesker som tiltrekkes av det som apellerer til oss
rent estetisk. Funksjon er viktig, men vi lar oss først og fremst styre
av design og utseende. I et marked der konkurransen om kundene
er hard, er det derfor spesielt viktig å ha en solid grafisk profil.

HELHET OG TROVERDIGHET. Skal man oppfattes som en seriøs
aktør i markedet, må man fremstå som troverdig og gjennomført i
alle ledd. Det betyr også at man må vise et solid ansikt utad.
– God grafisk design handler først og fremst om funksjon. Det
holder ikke bare å lage noe som er fint. Det må kommunisere også,
sier Lene Sundsbø, som jobber på Eggedosis sitt kontor i Oslo.
– Man ønsker at bedriftens egenskaper og verdier skal gjen
speiles i den grafiske profilen. Den skal forsterke merkevaren. Når

HVORFOR BRUKE PENGER PÅ DESIGN? Daglig eksponeres vi for flere tusen merke
varer, og behovet for å være synlig er større enn noen gang. Mange av oss leverer varer eller
tjenster i hard konkurranse med andre. Vi kjemper om den samme oppmerksomheten og
de samme kundene som konkurrentene våre. For å vinne kunden er vi nødt til å være bed
re enn konkurrentene. Hvis du
ikke har mulighet til å fortelle det
til kunden selv, må du vise det på
andre måter, for eksempel ved å
forsterke merkevaren gjennom
den visuelle profilen.
– God design er en investering.
En gjennomtenkt profil er et solid
grunnlag for merkevarebygging.
Dersom du har mulighet til å ta
et skritt foran konkurrentene
dine, er det ikke da verdt å gjøre
det? avslutter Sundsbø.

«GOD GRAFISK
DESIGN HANDLER
OM FUNKSJON. DET
MÅ KOMMUNISERE.»

BREDDE: Eggedosis utvikler blant annet
grafiske profiler, emballasje, bøker og nettsider.

EGGEDOSIS AS
Eggedosis er et designbyrå med
strategisk design og visuell kommunikasjon som nøkkelprodukt. De levererdesign for print og web. I praksis betyr
det alt fra visittkort, klistremerker og
brosjyrer til design av emballasje, bøker og nettsider.
Byrået har eksistert siden 2009, og
har i dag fire ansatte. De har kontor
sentralt i både Kristiansund og Oslo.
På kundelista står blant annet
Lilleborg, Stokke, Gjøco og Norik.
Les mer på www.eggedosis.no, eller
ta kontakt med lene@eggedosis.no.
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EN BLÅ TRÅD

 isse egenskapene og verdiene lever opp til kundens forventninger, skaper vi troverdighet.
d
Det hele handler om å få tillit hos kunden.
Dette har Norik skjønt. De har alltid fokusert på å fremstå som en seriøs aktør, og så tid
lig verdien av en gjennomført grafisk profil. Eggedosis har nå fulgt dem gjennom mange
år – fra lansering av ny logo og profil, til andre utgave av Norik magasin.
– Norik har full tillit til våre strategier og valg. De kommer med ønsker og måsettinger, vi
utarbeider løsningene. Et slikt smidig samarabeid skaper gode resultater, smiler eggedoseren.
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FOTO: ARNE FINSLAND

STADIG UT VIKLING
– Vi har vurdert og testet andre alternativer, og det er uten
tvil Norik som er det beste kontrollsystemet for oss, sier el
kontrollør Arne Finsland i ElektroXperten.

Elektroentreprenør i Kristiansand
som ble stiftet i 1997. De har 70 ansatte
og en årlig omsetning på 82 millioner.
Forretningsområdene er industri, pro
sjekter, bolig, serviceintegrasjon, enøktiltak, internkontroll, termografering
og brannalarmanlegg.
Har som målsetning å levere kvalitet i alle leveranser, og kunne dokumentere rett kompetanse på tjenestene som tilbys.
Avdelingen som utfører kontroll
arbeid er godkjent som uhilda kontrollør
hos både Nemko og Det Norske Veritas,
og er ikke underlagt ElektroXperten
når det gjelder prosedyrer på kontroll
arbeid. De som jobber her er sertifiserte
i Det Norske Veritas for El-kontroll Bolig
og El-kontroll Næring samt hos Nemko
for elektrotermografi, og innehar godkjenninger fra FG på installasjoner og
kontroll av brannalarmanlegg.
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Hos ElektroXperten i Kristiansand er det stadig nye ting som
skjer. Finsland bruker Norik daglig til kontroll av el-i nstallasjoner,
branna larmanlegg, nødlys, el-takst og termografi, og får forespørs
ler fra nye kunder hver eneste uke. Han kom direkte til i ntervju fra
en 1700-talls gravkjeller under et kirkegulv, der han inspiserte en
70 år gammel kabelinstallasjon.
– En helt vanlig arbeidsdag når du jobber med internkontroll?
– Ikke et helt alminnelig oppdrag, nei, sier Finsland og ler.
– Det er en stor kunde i Kristiansand som forvalter museumsog kirkebygg, og de gamle kirkebyggene er spennende de. Men
vanligv is er det nyere forretningsbygg vi kontrollerer, og halvpar
ten av tiden min går med til kontorarbeid og saksbehandling.
Finsland har jobbet med internkontroll hos ElektroXperten
siden 2008, og det er to ting som er spesielt viktig for ham med et
internkontrollsystem:
– Rapporten som kunden får tilsendt må være forståelig, med
t ydelig fotomateriell. I tillegg må det være en lettfattelig historikk i
programvaren, som er enkel å ta fram både for kontrollør og kunde.
– Fyller Norik disse kravene?
– Ja, det gjør det. Norik er det beste vi har kommet over. Vi er fire
kontrollører som bruker det aktivt hver dag, og systemet gjør det
lett for andre brukere å ta opp objektet som en annen kontrollør
har hatt tidligere. Minst to av våre kontrollører bruker mobilver
sjonen av Norik og er svært fornøyde med den. Jeg ser at mobil
bruken er vel så effektiv som kladdeboka vi gamle fortsatt bruker
når vi er ute. Vi har blitt glade i Norik-systemet, sier Finsland.
TAR INNSPILL PÅ ALVOR. ElektroXperten har hatt flere websystemer for internkontroll siden tidlig på 2000-tallet, og begynte

UTE PÅ OPPDRAG: Arild Tellefsen
på termografioppdrag ved et av
Møbelringens bygg i Kristiansand.

å bruke Norik i 2010. Det blir brukt
på tre hovedområder: til periodiske
el-kontroller, til nødlysprosedyrer,
årskontroll og oppfølging av nødlys
systemer, og til oppfølging av ser
viceavtaler for brannalarmanlegg
og årskontrollprosedyrer for kunde
nes brannalarmsystemer.
– Er det noe som har endret seg
etter at dere tok det i bruk?
– Det første jeg tenker på er at vi har kommet med innspill som
brukere og el-fagfolk til hvordan systemet kan bli enda bedre, og
det har blitt tatt til følge relativt raskt, og endret til det bedre. Jeg

synes de er flinke til å stadig komme
med forbedringer, sier Finsland.
– Har du noen eksempler?
– Til å begynne med savnet jeg en
funksjon i forhold til fotoinnsetting i
rapportene, og det har blitt betydelig
forbedret. Men jeg skal ikke påstå at
dette kom kun fra ElektroXperten.
Ellers kan jeg nevne detaljer i selve
innholdet, som sjekklister og spesialtilpasninger av disse, systemet
har blitt bedre tilrettelagt. Mitt inntrykk er at de i Norik samler alle
henvendelsene de får og ser om det er behov som flere etterspør, det
er veldig fint, sier Finsland.

«VI HAR BLITT GLADE
I NORIK-SYSTEMET.»
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WORLDWIDE
MED JOTUN!

«SYSTEMET ER
ALLTID OPPE.»

– Det er flere fabrikker i andre land som nå bruker Norik
for el-tilsyn, blant annet i Brasil, USA, Spania og enkelte
land i Midtøsten, sier Alexander Willeke fra Jotun AS.
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FOTO: MORTEN RAKKE.
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Willeke er elektrosjef ved Jotun sitt produksjonsanlegg i Sande
med Jotun-maling? Tanken om å kunne bruke Norik til internkon
fjord, og har fagansvar for elektro og automasjon for Jotun world
troll på elektriske anlegg i utlandet var dermed ikke så langt unna.
wide. I tillegg er han prosjektleder for det nye kontorbygget på
– Det er flere fabrikker i andre land som nå bruker Norik for
V indal. Som elektroansvarlig er han involvert i mange store og små
elt ilsyn, blant annet i Brasil, USA, Spania og enkelte land i Midt
prosjekter.
østen. Rapporteringen har vært på engelsk, så det har blitt noen
– Jeg er ansvarlig for at arbeidet blir utført. Vi har mange forskjel
språklige tilpasninger, sier Willeke.
lige typer installasjoner, noe kan være gammelt og noe kan være
Arbeidet med å oversette deler av Norik til engelsk ble utført i tett
nytt, og vi har både EX-soner, kontorbygg, lagerbygg og fabrikk
samarbeid med Vestfold El-Tilsyn, som introduserte Jotun for Norik.
bygg blant anleggene våre, sier Willeke.
Willeke og Jotun har brukt Norik gjennom flere år, og har bare
ØKT BRANNSIKKERHET. Feil på elektriske anlegg kan medføre
gode erfaringer så langt:
en stor brannfare. Selv om en del sikkerhetsreglementer innad i
– Systemet er alltid oppe og går når jeg logger meg inn, det er sta
Europa har likhetstrekk med norske, kan det være store forskjeller
bilt og aldri noe datatrøbbel. Så vi er fortsatt fornøyde, absolutt. Vi
i de landene Jotun har fabrikker i.
bruker Norik for å registrere avvik på elektriske anlegg og termo
– Det er en del løsninger i de elektriske anleggene i utlandet som
grafering. Anleggene og bygningsmassen
ikke tilfredsstiller hva vi er vant til, og som
i Vestfold er såpass omfattende at det går
også har vært årsaken til noen branner i
opp mot ett årsverk kun på å utføre kontrol
anleggene våre. For å ivareta sikkerheten
JOTUN AS
len. Vi sorterer ut funnene vi gjør, og så blir
på disse installasjonene, har vi derfor utført
disse rettet av flere elektroentreprenører.
tiltak blant annet ved å fokusere på termo
Norges ledende produsent av maBare i Vestfold har vi tre, avhengig av hvor
grafering av hovedtavler og fordelinger.
ling og pulverlakk.
de ulike anleggene er.
Sjekklisten vi bruker har vi spissformulert
– Det eneste vi har endret på i r utinene
mot utlandet, også på grunn av at tiden har
Konsernet har 9 800 ansatte og 37
våre hittil, er at vi har justert kontroll
vært begrenset. Dette har gjort det mulig å
produksjonsanlegg i 21 land, fordelt på
intervallene på enkelte lagerbygg. Samt
gjennomføre internkontroller på kort tid. Så
alle kontinent. Hovedkontoret ligger i
at vi holder på å implementere noen nye
har dette blitt registrert og rapportert videre
Sandefjord.
prosedyrer knyttet til egne kontroller på
inn til de ansvarlige lokalt, som har utbedret
hovedfordelingstavle og tavler i de ulike
feilene, sier Willeke.
Omsatte for 16,3 milliarder kroner i
anleggene, sier Willeke.
– Har det blitt bedre brannsikkerhet in
2015.
ternasjonalt etter at Norik kom i bruk?
VERDEN RUNDT MED NORIK OG J OTUN.
– Det har vært målet hele veien, å få økt
Jotun er delt inn i fire divisjoner
For folk flest i Norge er Jotun kanskje mest
kontroll. Det har definitivt blitt bedre.
– Jotun Coatings, Jotun Paints, Jotun
kjent for å tilby maling til hus eller hytte.
– Vurderer dere å implementere andre
Dekorativ og Jotun Powder Coatings.
Men Jotun er et internasjonalt konsern, hvor
deler av Norik til bruk i utlandet?
to av fire divisjoner ledes fra Dubai. Produkt
– Alt dette har ikke skjedd på ett år. Om
Har røtter helt tilbake til 1920, da
lista inneholder også pulverlakker for indus
tre eller fem år blir det en ny vurdering
Odd Gleditsch startet opp fargehandetriell overflatebehandling samt drivstoff
igjen, avhengig av de ulike kontrollinter
len og skipsrekvisitaforretningen som
besparende bunnstoff til tankbåter. V
 isste
vallene. Da er det jo naturlig å ta frem igjen
senere skulle bli Jotun.
du forresten at både Eiffeltårnet og Burj
det systemet vi har gode erfaringer med så
Khalifa – verdens høyeste bygning – er malt
langt, avslutter Willeke.
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– Styrken til
Norik er at det
er lett å bygge
opp de forskjellige
kontrollområdene,
og at rapportene
blir mer forståelige
med bilder, slik at
du enkelt kan vise
kunden hva som
bør utbedres.

D

Det sier Gustav Riisøen i Service Elektrike
ren. Han er opptatt av solid elektrohånd
verk, og setter stor pris på kunder som
verdsetter godt fagarbeid, der man har en
gjensidig forståelse for hva oppdraget inne
bærer. Riisøen har vært i Service Elektrike
ren siden 1998. Først som lærling, senere
som montør, og nå som saksbehandler med
ansvaret for internkontroll. Mye har endret
seg i elektrofaget, men genuin interesse for
faget og el-sikkerhetsarbeid er fremdeles
viktig. Norik har forbedret måten de kan
følge opp kundenes rutiner, prosedyrer og
avviksbehandling på.
– Kommer du til kundene med bilder der
du kan vise nøyaktig hvordan feilen ser ut,
så stiger engasjementet og forståelsen for
det arbeidet som gjøres. Med Norik kan
man i løpet av få tastetrykk dele bilder og
annen informasjon fra kontrolløren i felt
med andre involverte, også kunden. Rask
oversending av rapporter og bilder sikrer
at man kan agere hurtig og effektivt, der
som det avdekkes alvorlige feil og mangler
som kan medføre fare for liv og helse eller
driftsavbrudd. Innenfor dokumentering
og internkontroll har det virkelig skjedd en
revolusjon, sier Riisøen.
– Så det er mye spennende på gang?
– Akkurat nå er vi også involverte i mange
dagligvarebutikker, der vi driver omprofile
ring, ombygging og tilpassing. Dette er veldig
dynamiske kunder der ting kan endre seg fort,
så det er midt i blinken for oss. Vår største styr
ke er at vi har kort responstid når noe skjer, og
snur oss raskt rundt når kunden ønsker det.
INTERNKONTROLL FOR STORE OG SMÅ
KUNDER. Service Elektrikeren har sitt
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Har autorisasjon på ekomnett, med
spisskompetanse på strukturerte
data- og fibernettverk.
Er medlem i den landsomfattende
elektrikerkjeden Elfag.

 ovedvirke innen rehabilitering og opp
h
bygging, kontroller på elektriske anlegg
og internkontroll for store næringskunder,
men Riisøen har også god erfaring med å
jobbe for borettslag og mindre aktører:
– Når det gjelder internkontroll er ap
paratet hos mange små aktører gjerne
ikke så stort at de har full oversikt, og da
er det veldig greit å være den fagpersonen
som k ommer og forteller hva et internkon
trollsystem må inneholde for å oppfylle
g jeldende regelverk, sier Riisøen.
– Norik er brukervennlig for kunden
også, om de ønsker å delta i bruken av
systemet. Noen ønsker bare å bli informert
om feil og mangler. Andre er mer engasjer
te, og deltar gjerne aktivt i selve systemet,
der de følger avvik, lukkebehandling og
oppfølging. Da må systemet være bruker
vennlig, og vi får tilbakemeldinger på at
Norik fungerer veldig greit.
Med Norik har Riisøen og Service Elek
trikeren også fått på plass gode rutiner
for miljøvennlig avfallshåndtering i eget
intern kontrollsystem.
– Vi skal ha minimalt med svinn og ikke
sløse med ressurser. Derfor har vi god av
fallshåndtering på egne anlegg, med fast
satte rutiner for arbeid med farlig avfall,
støv og kjemikalier. Vi setter alltid hensynet
til helse, miljø og sikkerhet først, avslutter
Riisøen.

NÅ K AN DU REGISTRERE

VEDLEGG
Særlig innenfor fagområdet brann er det behov for å kunne registrere tilleggsopplysninger om anlegget du kontrollerer. Dette kan være informasjon om hvilken type
nødlyssentral kunden har, hvor den er plassert, hvilket år den ble installert, hvilke
fordeling og kurs den tilhører osv. Eller det kan være lister over nødlysarmatur,
detektorer eller slokkeutstyr. Dette har vi nå en løsning på som vi kaller kontrollvedlegg eller bare «Vedlegg».
«Vedlegg» er bygget opp slik at vi enkelt kan definere disse uten å måtte programmere noe i systemet. Det vil si at vi har tatt høyde for både eksisterende og nye
typer anlegg som måtte dukke opp. Det blir opp til deg som kunde å komme med
forslag til hva du trenger å dokumentere. Det mest typiske vedlegget per nå er
liste over nødlysarmaturer. Her kan man definere kolonner som merking, etasje,
plassering, fabrikat, type, fordeling, kurs, batteri, kommentar og til slutt en kolonne
for armaturens status. Vi har også laget importrutiner som gjør at du kan importere eksisterende annleggsinformasjon som du eventuelt måtte ha i Excel-format.
Du kan knytte ett eller flere vedlegg til et kontrollskjema. Når informasjonen i vedlegget først ligger inne, følger det med til påfølgende kontroller. Alt du da trenger
å gjøre er å ajourføre informasjonen hvis noe er endret, samt krysse av for ny
status.
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Er blant de største aktørene i Bergens-regionen. Etablert i 1993 og har
40 ansatte. Leverer alle typer tjenester som man forventer fra en profesjonell installasjonsbedrift, blant annet el-sjekk og el- sikkerhet, ENØK,
varmepumpe, belysning, rehabilitering
av sikringsskap, gjennomgang av elektriske anlegg og lading av el-biler.
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BRANNSIKKERHET
BEGYNNER MED
RUTINER

«SIKKERHET ER
EN KOMBINASJON
AV TEKNISKE OG
ORGANISATO
RISKE TILTAK.»

– Vi ser altfor ofte at branner i næringsbygg blir mer
omfattende enn nødvendig, fordi man ikke har
gjort godt nok brannforebyggende arbeid,
sier administrerende direktør i
Norsk brannvernforening
Dagfinn Kalheim.

Opprettet i 1923 på initiativ fra forsikringsbransjen og myndighetene,
basert på erkjennelsen av at branner
med tap av liv og materielle verdier
hadde blitt et stort samfunnsproblem.

påminnelser om egenkontroll, da er det også enklere å gå tilbake i
historikken for å sjekke at ting blir gjort.
BÅDE UTSTYR OG RUTINER MÅ FUNGERE. – Mer enn 40 % av
brannene i Norge er tilknyttet det elektriske. Halvparten skyldes
feil på anlegget, og den andre halvparten er på grunn av feil bruk
av anlegget. Vanlige feil ved elektriske anlegg kan være varmgang
i store sikringsskap eller koblinger, mens feil bruk er for eksempel
at ovner blir dekket til, eller at man overbelaster anlegget i forhold
til hva det er dimensjonert for, sier Kalheim.
Kalheim har stor forståelse for at bedriftsledere er opptatte. Det
er mye å sette seg inn i når det gjelder brannvern. Daglig leder kan
utpeke andre til å ivareta brannsikkerheten, men er fortsatt den
som har ansvaret dersom noe skjer.
– Vi pleier å si at sikkerhet er en kombinasjon av tekniske tiltak og
organisatoriske tiltak. Det organisatoriske inkluderer å holde o
 rden
på det tekniske sikkerhetsutstyret. Regelmessige brannøvelser er
også viktig, for å vite hvordan man skal opptre dersom alarmen går,
hvor rømningsveiene og slukkeutstyret er, om det er dører som er
låst selv om de skal stå åpne, om det er rot som blokkerer. Slike ting
kunne blitt en katastrofe under en virkelig brann, sier Kalheim.

Har som mål å være en viktig formidler av kunnskap og informasjon
om brannvern i Norge, en uavhengig pådriver i brannvernarbeid og
en faglig nyskapende og foretrukket
samarbeidspartner for myndigheter,
næringsliv og samfunnet ellers.
Organisasjonen gjennomfører holdningskampanjer og informasjonstiltak,
driver en landsdekkende kursvirksomhet og drifter en rekke sertifiseringsordninger på vegne av forsikringsbransjen og myndighetene. Norsk
brannvernforening har et brannteknisk fagmiljø som utfører rådgivningsoppdrag og analyser for offentlige og
private virksomheter.
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En uavhengig stiftelse som arbeider for at liv, helse og verdier ikke skal
gå tapt i brann, gjennom informasjon,
opplæring, sertifisering og rådgivning.

FOTO: MORTEN RAKKE.

N

Norge har ikke flere branner enn andre land, men derimot er kost
nadene vesentlig høyere. Hvert år betaler forsikringsbransjen ut
nærmere fem milliarder kroner på grunn av brannskader.
– Dette kan ha sammenheng med at det er andre forsikrings
ordninger i Norge. Både boliger og næringsbygg har mye teknisk
utstyr, som er dyrt å erstatte, sier Kalheim.
Interessen hans for brannvern kom etter å ha jobbet som brann
konstabel i fem år ved siden av studiene. Siden har Kalheim også
jobbet som brannteknisk rådgiver, før han begynte i Norsk brann
vernforening i 2000 og tok over lederansvaret der i 2003.
– Det er viktig med gode rutiner for å gjennomføre k ontroller,
og for å avdekke varmgang i elektriske anlegg. Slukkeutstyr i
næringsl ivet skal kontrolleres en gang i året. Branndører skal hol
des lukket, vi ser mange som er satt åpne. Rømningsveier må være
riktig skiltet og ha skilt som lyser. Ikke minst er det viktig med en
holdning innad i virksomheten der de ansatte sier fra dersom de
oppdager svikt i brannsikringen, understreker Kalheim.
– Hva slags kontrollsystem bør man bruke?
– Det beste er om bedriften har et system med egne rutiner, der
man jevnlig sjekker slukkeutstyr, rømningsveier og branndører,
sprinkelanlegg og brannalarm. Nå får du digitale systemer med
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«KUNDENE BLIR OFTE
POSITIVT OVERRASKET
NÅR DE FÅR PRESENTERT
NORIK.»

ALT BLIR
TAT T VARE PÅ
– Norik er et velkjent internkontrollsystem innenfor vår bransje. Det har
mange brukere, og vi opplever det som et meget sikkert og funksjonelt
nettbasert system. Derfor trenger vi heller ikke tenke på slikt som opp
dateringer, sikkerhetskopiering og eventuelle diskproblemer. Alt blir tatt
vare på av Norik, sier Bjørn-Petter Moland i Fagerborg Installasjon.

MINDRE PAPIR, MER OVERSIKT. Fager
borg Installasjon har fokus på miljøet og er
opptatt av at avfallshåndteringen skal være
så miljøvennlig som mulig, blant annet ved
å minske papirbruken.
– Norik-systemet har i det henseende
vært en god hjelper for å fjerne permvel
det som har hopet seg opp i mange av de
borettslagene vi har som kunde, der alt
t idligere ble skrevet ut på papir og gjerne i
tre kopier. Nå trenger man bare å skrive inn
NORIK
MAGASIN
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et passord, så har man all informasjonen
på skjermen i stedet, sier Moland.
Mange av kundene Moland besøker får
også en aha-opplevelse når de får se Norik
i bruk.
– De som har hjemmelagde systemer for
HMS og internkontroll blir ofte positivt
overrasket når de får presentert Norik. Det
er et veldig letthåndterlig produkt å «selge»
til kundene våre, forteller Moland.
SERVICE! Nøkkelen til at Fagerborg Instal
lasjon har vært med i elektrobransjen siden
1946 oppsummerer Moland med ett ord:
– Service! Det som teller for et langvarig
kundeforhold er at kunden er fornøyd. Vi har
hatt veldig fokus på å yte service overfor kun
dene våre, og det har absolutt lønt seg. Service
er det eneste man kan skille seg ut på i dag.
Planen framover for Moland og Fager
borg Installasjon er å bli enda større på in
ternkontroll og gjøre det stadig e nklere for
kundene å sette seg inn i jobben som blir
gjort, i samarbeid med Norik.
– Jeg har direktenummer til de som jobber
der og får hjelp med en gang. E
 tter min erfa
ring backer de opp veldig. Til store kunder
tilbyr de seg også å bli med ut for å assistere
under demonstrasjon av N
 orik, som består
av en web-versjon og en mobil-applikasjon,
sier Moland.

FAGERBORG
INSTALLASJON AS
Fagerborg Installasjon AS har drevet med elektroinstallasjon siden 1946,
og er i dag et elektrikerfirma med 15
ansatte. Firmaet holder til i Oslo,
sentralt plassert mellom Bislett og

Adamstuen.
De fleste kundene er i Oslo, men
firmaet har også flere faste kunder
i Akershus – i Bærum, Follo og Lillestrøm. Kundemassen er likt fordelt
mellom privatkunder og bedrifter, med
en hovedvekt på sameier.
Driver primært med service og
internkontroll opp mot brann og elektro, men også rehabilitering, video
overvåking, termografering, porttelefon/callinganlegg,
sikringsskap,
brannvarslings- og nødlysanlegg og
Boligmappa.no.
Har som mål at hver kunde skal ha
sin faste elektriker som kjenner bygget og personene der, og som de kan
ringe direkte.
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Moland er montør og ansvarlig for intern
kontrollen hos Fagerborg Installasjon. Han
har jobbet med internkontroll siden 2012,
og sporbarhet og brukervennlighet var
sentrale grunner for at Norik ble valgt.
– Systemet må være enkelt. Både for
oss som er ute og kontrollerer, og for kun
den. Noen bruker fremdeles papirbaserte
systemer, som kan være kjempesvære, og
med mye informasjon man ikke har behov
for. Norik er et system som kan tilpasses
kundens behov, sier Moland, og føyer til:
– Jeg må ha en viss integritet, siden vi
både utfører internkontroller og utbedrer
avvikene i etterkant. Derfor må jeg k unne
vise klart at vi ikke blander rollene sammen.
Loggføring er viktig, slik at alt blir sporbart
og enkelt om en annen person skal gå inn i
etterkant og gjøre samme jobben.
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ENKEL
INTERNKONTROLL
FOR 5 000
ANSATTE
– Vi er opptatt av å følge lover og regler på en
god måte, så vi må hjelpe butikkene med å gjøre
internkontrollen enkel. Hadde vi ikke hatt Norik
eller et tilsvarende system vet jeg ikke hvordan
vi skulle løst det, sier Kristina Røed, som er
HMS-sjef i Coop Norge Handel.
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– I butikkene bruker de nettbrett med
Noriks mobilversjon til vernerundene. Vi
har en årssyklus med alle de lovpålagte
oppgavene, og hver måned aktiveres en ny
sjekkliste. Der står det også beskrevet hva
som skal gjøres og hvorfor. Så krysser de
bare av hva som er ok og ikke. Det er v eldig
enkelt, det er ikke behov for flere dagers
kurs for å lære Norik, sier Røed.
Arbeidstilsynet er også fornøyde med
Norik. I arbeidsmiljøloven står det at in
ternkontrollen skal dokumenteres, og før
systemet ble tatt i bruk tok Røed kontakt
med Arbeidstilsynet og spurte om de had
de noen innvendinger. Etter at de så det i
bruk har det ikke vært noen tvil:
– Når Arbeidstilsynet kommer på be
søk nå kan butikksjefen bare vise dem
inn på kontoret og peke ut hva som har
blitt gjort, hva som skal gjøres og når det
skal gjøres i Norik. All dokumentasjon
ligger lagret i systemet. De liker det vi

driver med, og de blir kjempeimponert,
sier Røed engasjert.
STADIG NYE TILPASNINGER. Tett sam
arbeid, åpen dialog og mer enn lydhøre for
nye tilpasninger er noe av det Røed trekker
fram etter flere års samarbeid med Norik.
– Da vi inngikk samarbeidet med Norik
i 2011 så vi at skjermvisningen ikke var så
lett i bruk for de som jobbet i butikkene.
Norik utviklet en egen enkel visning for
oss. Denne har vi videreført, det eneste vi
trengte å endre var navnene på butikkene.
Det krever ikke masse ekstra tid for å vi
dereutvikle systemet. Vi prøver hele tiden
å tenke nytt og gjøre ting bedre, sier Røed.
– Er det noen nye funksjoner som har
kommet til nå i det siste?
– Innloggingsbildet ble endret i 2015.
Hver gang noen i en butikk logger seg på
kan de se med en gang hvor mange avvik
de har, og hvor mange av dem som er løst

eller ikke. Med tanke på brannettersyn står
det når dette ble utført sist, og når det er av
talt neste gang. Det er veldig greit for dem
å vite, siden det er lovpålagt. Norik brukes
også til ener
gimåling.
Vi
kan se grafer
over hvor mye
energi som bru
kes. Hvis du for
eksempel har
kjøledisker det
er noe galt med,
så blir det log
get i systemet,
sier Røed.
– Akkurat nå
jobber
Norik
med å få på plass RUH (Rapportering av
uønskede hendelser) i systemet, slik at det
kan brukes av de i butikkene, om det s kulle
skje noe. Vi ønsker også at det skal være lett

å hente ut statistikk om hva slags hendel
ser som oppstår for å kunne forebygge dis
se. Om noen hendelser skjer i flere butik
ker bør vi synliggjøre dette for de andre
butikkene. En
eller to ganger
i året legger vi
ut en oversikt
over ting som
kan skje, for
å bruke i det
f or e b y g g e nde
HMS-arbeidet.
Vi har tett dia
log med butikk
sjefer, kollegaer
på drift og sel
skapets samar
beidspartnere, og alle sammen fokuserer
på hvordan vi kan gjøre hverdagen enklere
og bedre for de som jobber i butikkene. Vi
er ganske på, smiler Røed.

«DET ER IKKE
BEHOV FOR FLERE
DAGERS KURS FOR
Å LÆRE NORIK.»

COOP NORGE
HANDEL AS
Coop Norge Handel AS er ansvarlig
for Coop-konsernets innkjøp, varefor
syning, kjededrift og markedsføring.
Forsyner mer enn 1100 butikker i dagligvarekjedene Coop Marked, Coop Prix,
Coop Mega, Ica, Rimi, Matkroken, Extra
og Coop Obs! Hypermarked med varer.
Driver produksjon av kaffe, bakevarer og konserveringsprodukter g
 jennom
datterselskaper. Omsetter årlig egne varemerker for 4,3 milliarder kroner.
Norsk Butikkdrift eies av Coop Norge Handel AS og drifter butikkene som
Coop Norge overtok gjennom oppkjøpet av ICA Norge i 2015. I dag utgjør
dette 370 butikker.
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Røed var tidligere HMS-sjef for ICA Norge,
før de ble kjøpt opp av Coop. Norik ble
brukt i alle ICAs butikker, og Røed var så
fornøyd med systemet at hun tok det med
videre til Coop. Her har hun HMS-ansvar
for 750 kolleger og nærmere 5 000 ansatte
fordelt på 370 butikker, så hun kjeder seg
ikke på jobben. Mye av tiden hennes
går med til å få på plass rutiner for
HMS og brannvern, men hun
er spesielt opptatt av å gjøre
hverdagen til de som job
ber i butikkene enklere,
slik at de kan foku
sere på å håndtere
kunder og plas
sere varer.

FOTO: JOHN TERJE PEDERSEN
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VIL UT VIKLE DET
BESTE SYSTEMET
Visjonen for Norik hadde Terje Sundsbø klar fra begynnelsen: Å
lage det beste webbaserte internkontrollsystemet på markedet,
og fortsette utviklingen med å gjøre det enda bedre.

NORIK
MAGASIN

44

SLOTTET SOM P
ILOTKUNDE. Allerede før lanseringen av
systemet ble Slottet den første pilotkunden. En av forespørslene
om et webbasert internkontrollsystem kom nemlig derfra. Teknisk
sjef for elektro på Slottet var like ivrig når det gjaldt internkontroll,
og hadde klare synspunkter på hvordan kontrollene burde foregå.
– Han snakket om å få alle byggene inn på ett felles system fram
for hver sin pc. Det var flere som ble gira, og da jeg begynte å skis
sere opp hvordan systemet kunne benyttes så de den store fordelen
med det. Samtidig fikk vi også elektroinstallatøren Leithe & Chris
tiansen som pilotkunde, sier Terje.
– Hadde dere en kontrakt på plass før dere startet?
– Vi avtalte bare at vi skulle starte med Slottet. I 2002 startet vi
med utvikling av systemet for fullt, og i 2003 kunne vi teste det på
Slottet. Vi fikk positive tilbakemeldinger. Det var fantastisk å ha
Slottet som kunde. De som vet hvor vanskelig det er å få innpass
på Slottet forstår at Norik må være bra, sier Terje, tydelig fornøyd.
FEM ÅR FOR TIDLIG. Med Slottet som første kunde skulle man
kanskje tro at alt gikk av seg selv, men det krevde mye arbeid før Norik
fikk den posisjonen de har i dag. Systemet har også blitt mye endret.
Det opprinnelige verktøyet hadde kontrollprosedyrer for elektro,
etter hvert kom det også moduler for brann, arbeidsmiljø og HMS.
– Høsten 2003 møtte vi NELFO for å presentere systemet. De likte
det de så, men mente vi var fem år for tidlig ute. Bransjen var ikke
klar for webbaserte systemer, sier Terje.
En solid oppsving kom i 2008, da DNB næringseiendom i Ber
gen viste interesse. De ønsket en egen modul for VVS, som ble raskt

 tviklet i samarbeid med en lokal leverandør. DNB næringseien
u
dom ble imponert over resultatet, og bruker nå systemet på alle
eiendommene sine i Bergen og Trondheim. Nedgangstidene ellers
i Norge nådde forresten aldri Norik.
– I 2009 slo økonomikrisen inn og installatørene begynte å bli
skjelvne ettersom det ble færre jobber. Da fant de ut at internkon
troll ikke var så dumt likevel. I løpet av kort tid fikk vi 30–40 nye
kunder via elektrokjeden Elfag. Etter det har det bare gått én vei.
Siden har det blitt stadig flere
moduler og kontrollspørsmål.
Molde Næringseiendom kom inn
i bildet i 2013, og falt for systemet
med en gang. Etter at Terje fikk en
omvisning på eiendommene så
han at her var det aktuelt å utvide
med enda flere fagområder. Mol
de Næringseiendom ville helst
bare bruke Norik framfor leve
randørenes ulike systemer.
– Vi har gått fra 1500 kontroll
punkter til 4000. Fra fire fag til femten moduler. Nå kan vi gjen
nomføre internkontroll på alle felt i et bygg, fra radon i grunnen til
pipa på taket, sier Terje.

– Norik er et system som man ikke kan presentere over telefon,
man må se det. Vi måtte dra ut og demonstrere. Fikk vi en k unde,
satte vi av en hel dag til opplæring. Nesten alle pengene gikk med
til dette i starten. Når vi fikk inn penger brukte vi dette på nye
reiser. Men jeg elsker å prate med
folk og fortelle om Norik, sier
Sundsbø og smiler, før han legger
til at han har blitt svært flink til å
prøve og kombinere jobbreisene
med Molde FKs bortekamper.
– Alle kundene vi har snakket
med har skrytt av samarbeidet
og tilpasningsmulighetene. Er
det noen dere har gjort spesielle
tilpasninger for?
– Det må være ICA, som i dag er
del av Coop. De gjennomfører kontroller etter et årshjul, med for
skjellige kontroller i de ulike månedene. Med utgangspunkt i års
hjulet bygget vi i fellesskap sjekklisten deres. I tillegg utviklet vi en
enkel visning for butikkene, som viser hvilke kontroller som skal
gjennomføres, når, og av hvem. De bestemmer selv om de vil ut
føre kontrollen på mobil eller web. Det er kanskje spesielle tilpas
ninger, men Norik er veldig fleksibelt og kan dras i ulike retninger,
dersom vi ser at det er hensiktsmessig. Visjonen vår var å lage det
beste internkontrollsystemet på markedet. Den står vi ved ennå. Vi
blir bare bedre og bedre, avslutter Terje med et smil.

«JEG ELSKER Å PRATE
MED FOLK OG FORTELLE
OM NORIK.»

VELDIG FLEKSIBELT. Norik ble først og fremst kjent gjennom
kundemøter og presentasjoner. Tidlig på 2000-tallet var ikke e-pos
ter vanlig innen elektrobransjen, og få bedrifter hadde hjemmesider.
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Terje jobbet med internkontroll i flere år før han startet Norik. På
midten av nittitallet var han HMS- og IK-ansvarlig i installasjons
firmaet MIFO. Bedriften trengte et system for internkontroll, og
de fant ut at dette kunne også hjelpe kundene. Det første intern
kontrollsystemet laget han i Excel. Systemet fungerte bra selv om
det var komplisert, og bedriften fikk stadig forespørsler fra andre
som ville bruke det. Terje ble godt kjent med Erling Sævik mens de
sammen videreutviklet internkontrollsystemet for pc. Begge har
utdanningsbakgrunn innen elektro og programmering, og fant
fort tonen.
– Vi kommuniserte veldig bra. Etter hvert tenkte vi mer og mer
på å lage et webbasert system, siden vi også fikk forespørsler om
det. Men MIFO var ikke interessert i en slik ekstra kostnad, så jeg
bestemte meg for å videreutvikle systemet selv, sier Terje.
Norik-systemet er bygget på internkontrollforskriftens paragraf
5, som sier hva en internkontroll skal inneholde. Dette er grunn
muren i Norik Web. Siden elektrobransjen styres av forskrifter var
det åpenbart at Norik måtte inkludere risikoanalyser, sjekklister,
gjennomføring og registrering av kontroll, iverksetting av tiltak,
hvem som skal utføre dem og innenfor hvilke tidsfrister. Det måtte
også være brukervennlig.
– Vi tenkte mye på funksjonene før vi startet utviklingen.
Systemet vårt registrerer avvik, mens alle andre systemer
stoppet opp der. Norik fungerer sånn at hvis man ikke kan
svare «Ja» på kontrollspørsmålene, blir det registrert
som et avvik. Om avvikene ikke blir lukket så sendes
det ut meldinger, sier Terje.
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STABILT
OG SOLID
O

Om noen har et ekstra vrient spørsmål eller lurer på om det er mu
lig å gjøre noe annerledes i Norik-systemet er det gjerne Erling de
snakker med. Han er teknisk ansvarlig hos Norik. Erling program
merer og jobber med utviklingen av systemet, og sørger for at 3700
brukere fortsetter å være fornøyde med Norik.
– Databasestrukturen i Norik har vært veldig stabil over tid, selv
om vi hele tiden har endret ting i systemet gradvis. Vi har fokusert
på de som utfører kontroller og bruker systemet daglig, at det er lett
for dem å bruke det, sier Erling.
Han er utdannet dataingeniør fra Høgskolen i Ålesund og har
jobbet tett sammen med Terje Sundsbø helt siden starten i 2002.
– Vi utfyller hverandre godt. Selv liker jeg meg best bak tastatu
ret, men jeg er også med på kundebesøk. Jeg er imponert over rei
sevirksomheten til Terje, jeg kunne nok ikke gjort det samme selv.
TIDLIG UTE MED NY TEKNOLOGI. Bortimot ett år gikk med til
å få opp første versjonen av Norik. Akkurat det gikk overraskende
greit ifølge Erling. Problemet var at folk ikke var så vant med in
ternett eller at dataprogrammer var webbaserte. På flere måter var
Norik forut for sin tid. Den første mobilversjonen kom allerede i
2004 og kunne brukes til å gjennomføre internkontroller, mens
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det fremdeles var mest vanlig å dokumentere avvik med kamera
og skriveblokk.
– Det var en relativt enkel versjon i starten. Den var avhengig av
nettilgang, og det ble et problem når man for eksempel jobbet nede
i en kjeller. Etter hvert begynte jeg å programmere i Java og utviklet
mobilversjonen til Google sitt operativsystem. Mange av kundene
har gjerne Android og det har passet bra for oss, sier Erling.
Norik Mobil fokuserer på selve utførelsen av kontrollen, med
sjekklister, avvik, bilder, målinger og registrering av informasjon
om anlegget. Webversjonen har flere funksjoner relatert til bru
kere, roller, statistikk, rapporter, ut
skrifter, eksport til PDF og hva den
enkelte har tilgang til.
– Mobilversjonen har i utgangs
punktet alt som behøves for å utføre
en kontroll. For nye oppdrag ute hos
kunden går det raskt å kopiere fra ek
sisterende kontrollmaler. Da trenger
man ikke webtilgang eller nett, kun
for å synkronisere når man er ferdig
med kontrollen, fortsetter Erling.

VEDLEGG. En ny funksjon som har kommet til i Norik det siste
året er vedlegg, der kundene kan legge inn utfyllende informasjon
spesielt for brannmodulen, for eksempel knyttet til nødlysanlegg,
brannalarm og slokkeutstyr. Erling jobbet med å lage et ramme
verk som kunne definere og lage nye dokumenter uten å måtte
programmere om selve systemet, og som skulle virke like godt på
nettbrett, mobil og web.
– Det lå en liten utfordring i å få det til å fungere, og å få det fleksi
belt nok. Men vi har fått gode tilbakemeldinger. Vedleggene gjør at
systemet er mye mer fleksibelt enn for ett år siden. Det er kundenes
innspill som former systemet. Vi tar
vare på gode innspill.
– Det har jo etter hvert kommet
ganske mange ønsker for Norik, men
det må være noe som mange kan dra
nytte av før vi kan innføre det. Jeg har
nok vært litt streng der og sagt nei til
en del ting som på kort sikt kan vir
ke enkelt nok å innføre, men som på
lang sikt vil gjøre systemet dårligere,
avslutter Erling med et smil.

«DET ER KUNDENES
INNSPILL SOM
FORMER SYSTEMET.»
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– Det er viktigere at systemet
er solid enn at det har masse
funksjoner. Norik har vært
stabilt driftsmessig, sier Erling
Sævik i Norik.
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NORIK MIDT
I DRAMMEN
SENTRUM

«DET ER VELDIG ARTIG
OGSÅ Å KUNNE JOBBE
MED U
 TVIKLING OG KVA
LITETSSIKRING.»

– Vi må gjøre internkontroll
og HMS-arbeid så enkelt
som mulig for brukerne
våre, uten at det går
på akkord med HMSlovgivningen, sier
Per Olaf Riisøen.

kontrollene sine, og for kunden betyr dette at all internkontroll blir
samlet i en database med en suveren oversikt, kan Per Olaf fortelle.
– Mange har skrytt veldig av samarbeidet med dere, og at
systemet raskt kan tilpasses ulike behov. Hva er det som gjør dere
så gode, tror du?
– Vi har et motto i Norik, og det er at vi skal levere et system som
gir gevinst både til våre kunder og til oss selv. Samtidig skal vi være
gode på service og ta kundenes behov på alvor. Det er det som gjør
Norik brukervennlig.
– Hvorfor besluttet Norik å utvikle en egen HMS-modul?
– Vi laget en egen HMS-modul for å gjøre det enklere for kun
dene å bygge opp et komplett HMS-system. Vi ønsket å tilby våre
brukere muligheten til raskt å komme i gang med HMS-arbeidet.
I HMS-modulen kan man gene
rere en HMS-bok, brann-bok,
rutiner, prosedyrer og risiko
analyser tilpasset de fleste bran
sjer etter myndighetskravene.
– Hva er viktig å tenke på når
man skal begynne med HMS?
– En viktig faktor i alt
HMS-arbeid er å kunne for
enkle oppstarten, t
ilpasse
HMS-aktivitetene etter virk
somhetens risikoomfang og å
gradvis utforme HMS-arbeidet
etter hvert som man ser beho
vet for nye forebyggende tiltak. Et velfungerende HMS-system skal
kunne forebygge ulykker og forbedre arbeidsmiljøet.
– Vi i Norik hjelper gjerne til med å bygge opp et fornuftig
HMS-system, det er bare å ta kontakt, oppfordrer Per Olaf.

«VI SKAL LEVERE ET
SYSTEM SOM GIR GEVINST
BÅDE TIL VÅRE KUNDER
OG TIL OSS SELV.»
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Ann Kristin Nygård Aure holder ikke
bare orden på økonomien til Norik,
men jobber også med å få på
plass kontrollrutiner for
legionella, radon og gass.

A

Ann Kristin har jobbet i Norik siden 2012 og er den sist ansatte i
teamet, men hun har kanskje den viktigste rollen: Å sørge for at
pengene kommer inn. Selv om hun var nyutdannet regnskaps
medarbeider fikk hun raskt ansvaret for regnskapet, samt de ad
ministrative rutinene som trengs for å drive firmaet.
– I løpet av en vanlig arbeidsuke fakturerer jeg kunder og følger
opp at fakturaene blir betalt, betaler regninger, ordner reise
regninger og sender inn rapporter til myndighetene. Jeg har alltid
likt å jobbe med tall, og jeg liker at alt er på stell og oppdatert til
enhver tid, sier Ann Kristin.
I tillegg til å jobbe med regnskapet har Ann Kristin jobbet med å ut
vikle kontrollrutinene for de nye modulene legionella, radon og gass.
– Vi hadde ikke spesielt mye kunnskap om disse feltene fra før, så
vi hentet fagkunnskapen fra kunder vi kunne støtte oss på. Jeg utar
beidet sjekkpunkter basert på lovverket og forskrifter, samt sjekk
lister som kundene våre allerede brukte. Da jeg var ferdig med dette
kvalitetsjekket kundene det jeg hadde gjort og kom med innspill.
Per i dag gjennomføres det naturlig nok flest kontroller innen
elektro og brannvern i Norik sine systemer, men det er en økende
aktivitet også innenfor de andre fagområdene.

Legionella er for eksempel foreløpig en veldig liten del av in
ternkontrollen for brukerne av Norik. Men med strengere myndig
hetskrav og store negative følger av et legionellautbrudd, ser stadig
flere betydningen av å forebygge slike uhell ved å kontrollere og
vedlikeholde anleggene sine, kan Ann Kristin fortelle.
– Typiske kunder som er interesserte i å kontrollere for l egionella
er eiendomsselskap, kjøpesentre, skoler og fylkeskommuner,
a ktører som har badebasseng, dusjer eller kjøleanlegg. For eksem
pel i kjøleanlegg brukes vann for å kjøle ned lufta. Hvis et område i
kjøleanlegget har liten gjennomgang av vann eller står fuktig, kan
det danne seg et slimlag som blir grobunn for legionellabakte
rier. For å forebygge disse bakteriene bruker man vanligvis
veldig varmt vann og mekanisk rengjøring, men også kje
mikalier. Hvis disse bakteriene blir spredt via ventila
sjonen og aerosoler, kan mange bli syke.
– Det meste av tiden min går riktignok med
til regnskapet, men det er veldig artig også å
kunne jobbe med utvikling og kvalitets
sikring, avslutter Ann Kristin.
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Norik sin avdeling i Drammen består av HMS-ansvarlig Per Olaf,
som har kontor på Ambassadeur Hotell midt i byen, bare et stein
kast unna jernbanestasjonen.
Per Olaf hadde lang erfaring og utdannelse fra databransjen,
utdannelse innen prosjektkoordinering og HMS-erfaring fra

hotelld rift før han ble ansatt i Norik i 2009. Derfor er det naturlig at
hovedarbeidsoppgavene er knyttet til HMS-biten av systemet, som
generell HMS og brannvern, men han jobber også med support,
presentasjoner, opplæring og salgs- og markedsaktiviteter.
– Hva mener du blir de viktigste arbeidsoppgavene dine fremover?
– I disse dager er vi godt i gang med planleggingen av noen for
bedringer i HMS-systemet. Utviklingen i dag går mer og mer i
retning av å bruke mobil eller nettbrett til raskt å få tilgang til
informasjon, enten det er in
strukser eller arbeidsrutiner. Vi
har også sett et økende behov
for å videreutvikle det å kunne
registrere uønskede hendelser
(RUH) via mobilen. Her må vi
være med i utviklingen, mener
Per Olaf.
– Hvordan har systemet ut
viklet seg etter at du ble med på
laget?
– Den største utviklingen er
nok at vi har fått på plass Norik
Mobil, og at Norik har blitt et
system som er skreddersydd for å gjennomføre internkontroll for alle
bransjer. Ikke bare for installatører, men for alle leverandører innen
servicenæringer samt eiendomsbesittere og -forvaltere. De kan nå
benytte en mengde bransjerelaterte sjekkpunkter i Norik Web til
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1.

11. I hvilket år ble Norik Mobil lansert?

2. I hvilke byer er Norsk Enøk og Energi AS representert?

12. Når ble Service Elektrikeren AS i Bergen etablert?

3. Hvilken del av Norik systemet er nå også tilgjengelig for
andre enn butikksjefer?

13. Hva heter Norik sin siste nyhet som kan registrere
tilleggsopplysninger om anleggene som kontrolleres?

4. Hvor mange fagmoduler inneholder Norik Web i dag?

14. Hvilken matvarekjede ble nylig oppkjøpt av COOP Norge?

5. Når ble Norsk Brannvernforening opprettet?

15. I hvilken by holder ElektroXperten til?

6. Norik har også utviklet et driftsstøttesystem for
tekniske installasjoner innen kjøl, frys og ventilasjon.
Hvor mange er tilknyttet dette systemet pr. mai 2016?

16. Hvor mange ulike leverandører benytter Norik i
forbindelse med kontroll og servicearbeid hos Molde
Næringseiendom AS?

7.

17. Hvilke 3 steder i Norge holder Elsikker AS til?

Hvor i Oslo holder Fagerborg Installasjon AS til?

8. I hvor mange land driver Plan International utviklings
arbeid i dag?

18. Hvor mange ferdigdefinerte sjekkpunkter/prosedyrer
har Norik i dag?

9. Kan Norik også brukes av bensinstasjoner og andre
EX-relaterte bransjer?

19. Hvilke fagområde samarbeider Nedig AS og Norik AS om
å utvikle kontroll- og sjekklister til?

10. I hvilken sørlandsby holder elektroinstallasjonsbedriften
Nedig til AS?

20. I hvilken storby har Jotun Fabrikker AS levert maling til
verdens høyeste byggverk?
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Hvem var Norik sine pilotkunder?

Svar sendes som tekst eller foto til
pero@norik.no. Merk e-posten med
«Norik-quiz» i emnefeltet. Husk å
oppgi navn, adresse, telefonnummer
og firmanavn. Alle med riktige svar
er med i trekningen 9. desember
2016. Vinneren annonseres på
vår hjemmeside www.norik.no
12. desember.

VINN
SAMSUNG
GALAXY
ACTIVE TAB
MED 4G
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QUIZ

Delta på vår quiz, og bli med i trekningen av
en Samsung Galaxy Active tab med 4G!
Løsningen finner du ved å lese magasinet.
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Ikke jobb etter det gamle regelverket.
Jobb sikkert med Norik!
Vår nye EX-modul for internkontroll rett mot anlegg med
eksplosjonsfarlig områder dekker de krav som er gitt i
nåværende regelverk EN 60079-17:2014 – Inspeksjon og
vedlikehold av elektriske installasjoner. Normen er å finne
i den NYE oppdaterte utgaven NEK 420A:2016.
Vår internkontroll oppfyller kravene gitt i FHOSEX og
FUSEX-forskriftene, også kalt ATEX-forskriftene.
Internkontroll Ex-modul er utviklet sammen med råd
giver og kursleverandør TAH Consulting.

