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Fra to til tre skift
Solide offshoreordrer
Intern fagutdanning
AKAN-utvalg i Scana
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Leder
Nytt internmagasin
Du sitter nå med første nummer
av Stålverksnytt – det nye
internmagasinet til Scana som
skal komme ut fire ganger i året.
Hensikten med dette magasinet
er å formidle informasjon om
hva som skjer i bedriften til alle
ansatte og deres familier, derfor
sendes det direkte hjem til dere
i postkassen. Undertegnede har
fått ansvaret for å organisere
utgivelsene, sammen med
Agnas Eystberg, Unn B.
Skare og Kjell-Ove Hjemdal,
redaksjonskomiteen.
Vi håper du finner magasinet
interessant. Vi prøver å fylle det
med både faglig og sosialt stoff,
samtidig som det vil fungere
som et medium for de ansatte
i Scana. Har du noe på hjertet,
er det derfor bare å ta kontakt
med oss. Redaksjonskomiteen
ønsker også tilbakemelding
og tips fra leserne, slik at
magasinet kan bli enda bedre
i fremtiden.
Om magasinet skal hete
Stålverksnytt eller ikke er opp
til deg å vurdere. Vi inviterer
til navnekonkurranse, har
du forslag til nytt navn,
vennligst send dette til Agnas.
Se for øvrig egen sak om
navnekonkurransen i dette
nummeret. God lesning!
Morten Næss, KS/HMS leder

Nyansatt smelteverkssjef Bassam Jradi med tidligere erfaring fra Alcoa Automotive Castings.

Fra to til tre skift
Scana Steel Stavanger mottar flere og mer langsiktige ordrer enn
noen gang, og produksjonsmengden til bedriften blir stadig større. For
å demme opp for den økte etterspørselen skal det fra 1. mars 2008
innføres et tredje skift på smelteverket. Overgangen krever grundig
planlegging, tett oppfølging og tolv nye operatører til avdelingen.

Ingen enkel overgang
Som ved de fleste større endringer i interne arbeidsforhold er overgangen til en
treskiftsordning ikke smertefri. De yngste medarbeiderne har ikke kjennskap til dette
fra før, og de eldste og mest erfarne medarbeiderne har en skepsis mot ordningen
etter å ha vært gjennom den samme prosessen både én og to ganger før.
Den generelle mottakelsen blant medarbeiderne er likevel positiv. De ønsker det
beste for bedriften, samtidig som de ser økonomiske fordeler ved ordningen. Total
bemanning i smelteverket etter opptrapping og overgang til tre skift vil være 32
ansatte.

2

Skiftordningen
Øyvind Gundersen
Stilling: Operatør i smelteverket
Oppstart i Scana: 2007
Kommentar: ”Kan bli bra med tre skift.
Sier ikke nei takk til høyere lønn!”

Per Steinar Håvardsen
Stilling: Skiftleder og førstesmelter
Oppstart i Scana: 1987
Kommentar: ”Jeg er litt skeptisk, men
absolutt villig til å gi det et forsøk.”

Ansten Bjørheim
Stilling: Førstesmelter
Oppstart i Scana: 1979
Kommentar: ”Jeg håper vi får det til
denne gangen!”

Gunstig for produksjonsutstyret
Foruten de økonomiske fordelene med treskiftsordningen,
både for bedriften og for de ansatte, er det generelt sett
gunstig for denne type produksjonsutstyr å være i kontinuerlig
drift. Oppstart og avslutning sliter mye mer på utstyret enn
produksjon hele døgnet og er på denne måten med på å
forkorte levetiden til utstyret. Førstesmelter Ansten Bjørheim
sier seg enig i dette. Han har jobbet i Scana siden 1979 og
er blant seniorene. Den gang begynte han som skiftleder i
støperiet, nå har han jobbet fire år i smelteverket.

Egne prosjektgrupper
Ved forrige overgang ble prosessen i forbindelse med
overgangen fulgt opp og kartlagt. På grunnlag av denne
erfaringen er det nå utarbeidet nye, gode opplæringsplaner for
medarbeiderne, samt egne prosjektgrupper som skal sørge for
at planene følges opp. Den ene gruppen befinner seg internt på
smelteverket og skal stå for den helhetlige medvirkningen på
avdelingen. Den andre gruppen skal bistå smelteverket og sikre
medvirkning fra hele bedriften, samt forebygge flaskehalser i
andre avdelinger. Gruppen skal sikre en helhetlig oversikt over
hva smelteverket og eventuelt andre nærliggende avdelinger
til enhver tid har behov for av bistand for å få produksjonene
gjennom på riktig vis. Sistnevnte skal også kartlegge behov og
begrensninger, ta seg av eventuelle avvik og utarbeide jevnlige
rapporter. For å avdekke umiddelbare problemer skal ordningen
simuleres en uke før oppstart.

Har god tro på prosjektet
Smelteverkssjef, Bassam Jradi, stiller seg meget positiv
overfor overgangen til treskiftsordningen og de endringene
den medfører. ”Vi har god tro på prosjektet”, sier han. “Dette
er en såpass kostbar affære at dersom vi ikke hadde trodd det
skulle fungere, ville vi ikke gjennomført det. Vi kan også forsikre
om at utstyrsparken i smelteverket vil moderniseres fremover
for å sikre best mulig kvalitet, både på arbeidsmiljøet og på
produktene vi leverer.”

Skiftleder Per Steinar Håvardsen understreker viktigheten av
å fordele erfarne og nyansatte på de ulike skiftene for å få god
flyt i arbeidet. ”De eldste har en enorm kompetanse som de
må dele med de nyansatte. Skal vi klare å opprettholde den
produksjonsfarten vi har nå, er dette helt nødvendig”, hevder
han.
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“Gjøa blir en viktig kontrakt for Scana
Steel”, sier Tom Wersland

Solide offshoreordrer
Scana jobber i disse dager med flere støpte offshoreprosjekt. Denne type ordrer er meget viktige
for Scana og er med på å sikre den videre produksjonen i bedriften. Samtidig innbefatter ordrene
mange forpliktelser og betingelser omkring levering av produktene. I slike tilfeller er det spesielt
viktig at produksjonshastigheten holdes oppe, feilprosenten nede og at leveringspåliteligheten er
optimal.
Knutepunkter til Gjøa
Til Gjøa-feltet skal Scana levere knutepunkter i strukturelt
stål til skroget på en såkalt semi submersible eller en flytende
produksjonsplattform. På denne ordren samarbeider Scana
med engelske Vulcan SFM Ltd. som også er spesialister på
støpte stålprodukter. Produksjonen deles i to mellom Scana
og Vulcan SFM. I tillegg tar sistnevnte seg av engineeringen.
Scana skal levere fire ulike knutepunkter – fem av hver type,
totalt tyve stk. Leveringsfristen er mars 2008.

Navnekonkurranse –
vinn flott premie!
Scanas nye internmagasin trenger et sprekt navn.
Inntil videre heter det Stålverksnytt, men fra og med
neste nummer ønsker vi at noen har kommet opp
med et nytt navn som kan pryde forsiden. Vinneren av
navnekonkurransen vil få et gavekort på kr 1 000. Frist
for innlevering av navneforslag er satt til 21. desember
2007. Leveres til Agnas Eystberg.

Fortøyningsprosjekter
Scana skal også levere fortøyningsløsninger til Gjøa, samt til
SEVAN3, som er et lignende produksjonsskip. Gjøa skal ha 16
stk. Guiderollers som veier 9 150 kg hver. Her er leveringstiden
2. mars 2008, og kunden er Aker Kværner Pusnes. SEVAN3
skal ha 24 stk. Fairlead Sheaves. Disse produktene veier 6 200
kg hver. Leveringstiden er 31. mars 2008, og kunden er I.P.
Huse.
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Intern fagutdanning
Kompetanseheving er et tilbud til ansatte som ønsker å
formalisere sin kompetanse. Bedriften ønsker å legge
forholdene til rette for at de som ønsker det, skal få avlegge
formelt fagbrev. Det er også mulig å avlegge to fagbrev
og dermed bli flerfaglig, dette er lønnsomt for den enkelte.
Kompetanseheving er også viktig for å sikre best mulig
kvalitet på arbeidet, utført av topp motiverte medarbeidere.
Scana samarbeider med OFIR (Opplæringskontoret For
Industrifag i Rogaland), og sammen jobber vi med å
kartlegge status og behov. Kampanjen er blitt godt mottatt
blant medarbeiderne og ca. 40 personer har meldt sin
interesse.

Rose Mari Solberg og John Byberg

God, gammeldags juletrefest
Søndag 9. desember kl. 16.00 er det duket for juletrefest
for Scana. Festen arrangeres av Jørpeland Musikkorps
og holdes tradisjonen tro i Folkets Hus hvor det blir
koselig førjulsstemning med nisseorkester, sang og
musikkunderholdning. Vi vil få servert riskrem, julekaker og
kaffe, og det blir gang rundt juletreet og alt som hører en god
gammeldags juletrefest til. Hele 140 personer er påmeldt til
festen som ledes av konferansier Ulf Thorkildsen. I tillegg
til musikkunderholdning av Jørpeland Musikkorps deltar
også Rita Fotland og Kåre Bøe med sang og musikk. Vi
kan berolige både små og store med at julenissen kommer.
Hjertelig velkommen!

Spennende krusprosjekt
Nei, dette er ikke en skrivefeil. Vi har dessverre ikke planer
om å invitere hele Scana på cruise. Men, og nå må du
følge godt med, du har faktisk snart muligheten til å vinne
et cruise! Scana skal nemlig kjøpe inn krus fra Porsgrunn
Porselen til alle medarbeiderne. Kruset må tas godt vare
på, først og fremst for at det vil fungere som ditt personlige
loddnummer ved de jevnlige loddtrekningene vi kommer
til å arrangere. Her kan du vinne flotte premier som for
eksempel reiser, konsertbilletter, gavekort etc. Krusene er
også mer miljøvennlig enn plastglass. Kruset er også ditt
kaffekrus på jobben. De forventes ankommet Scana rett
over nyttår!
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Her er bilde fra “Styrkeprøven” som går ut på å innta syv topper over 700 meter på én dag.

Ståltrimmen – for deg som
ønsker stål i ben og armer
Ståltrimmen er Scanas attraktive og varierte trimtilbud til medarbeiderne.
Velger du å melde deg inn i Ståltrimmen får du mulighet til å få subsidiert
medlemskap i Akilles Treningssenter, være med å spille fotball, golf,
bordtennis og gå på turer i fjellet.
Turgruppen arrangerer jevnlig kortere turer i nærområdet, samt den
kjente Styrkeprøven om sommeren. Til sistnevnte inviteres også
lokalsamfunnet, og i år var arrangementet en stor suksess med hele
78 deltagere og et fantastisk vær! I tillegg hadde Turgruppen en flott
dagstur til Trodla Tysdal med middagsservering ved ankomst. Alle de 40
personene som deltok på denne mente det var en meget vellykket tur.
Ståltrimmen har også tatt initiativ til en sykle-til-jobb-aksjon hvor
medarbeidere som ønsker å bevege seg mer i hverdagen får veiledning
og motivasjon til å sykle på jobb. Personalsjef Agnas har allerede fått
tilbakemeldinger om forbedret kondisjon og styrke.
Alle i Scana er hjertelig velkomne som medlemmer i Ståltrimmen –
bli med du også!
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Gratis fysioterapi
til vonde muskler
og ledd
Mye av arbeidet ute i produksjonen
på Scana er fysisk tungt og
krevende. Vi ønsker å ta godt vare
på våre ansatte og tilbyr derfor
gratis fysioterapi til bedriftens
medarbeidere. Hos fysioterapeuten,
som skal være på Scana to ganger
i uken, får du behandling av dine
plager – det være seg vonde rygger,
slitasje i nakke og skulder eller
slitne bein – samtidig som du får
viktig veiledning innen forebygging
av arbeidsplager og oppbygging av
din fysiske helse. Vel så viktig som
direkte behandling er nemlig den
generelle kunnskapen om temaet.
På denne måten tar du ansvar
for din egen helse og unngår de
største og mest vanlige plagene.
Kontakt personalsjef Agnas for mer
informasjon om fysioterapitilbudet!

Fra venstre: Edmund Solberg, Olav Tjøstheim, NilsTungland, Tor Øystein
Tytlandsvik, Jens Sedberg, Arly Roy Moen, Ola Melberg, Magne Eltervåg

Pensjonistfest 2007
15. november markerte Scana de åtte medarbeiderne som gikk og skal gå av med AFP i
2007. Det ble en minnerik kveld med mange
gode historier og tilbakeblikk. Scana takker de
avtroppende for et godt samarbeid og ønsker
lykke til med pensjonisttilværelsen!

Jubilanter i Scana
Scana er stolte over å ha mange trofaste
medarbeidere i staben. Det tyder på at bedriften
har et attraktivt arbeidsmiljø. I år feiret vi tre
40-årsjubilanter og hele ni 25-årsjubilanter
med en artig fest på Lysefjordsenteret. Det ble
servert god mat og drikke, og de inviterte koste
seg i hverandres selskap.

Øverst: 25-årsjubilantene. Bak fra venstre: Frode Sandvik, Finn Bru,
Jarl Terje Jøssang. Foran fra venstre: Geir Inge Heggland, Tor Kjell Nag,
Magne Eltervåg.
Rune Gausland, Erik F. Asbjørnsen og John Arvid Sørbø var ikke tilstede .
Nederst: 40-årsjubilantene Terje Eliassen og Helga Jørmeland.
Sigbjørn Hølleslid var ikke tilstede.
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger
4100 Jørpeland

Personalnytt

Begynt september

Kort info

25-årsjubilanter

Odd Einar Fjelde

Smiverk

John Arvid Sørbø

Støperi

Susanne Lyse

Vedlikehold

Jarl Terje Jøssang

Støperi

Øyvind Holta

Smelteverk

Erik F. Asbjørnsen

Støperi

Sigve Brevik

Støperi

Magne Eltervåg

Støperi

Trond Dobloug

Støperi

Finn Bru

Vedlikehold

Bernt Melberg

Smiverk

Frode Sandvik

Vegskjær

Geir Inge Heggland

Støperi

Begynt oktober
Svein Helge Barka

Støperi

Tor Kjell Nag

Vedlikehold

Rune Gausland

SOT

Tommy Melberg

Smelteverk

Kent Vidar Tytland

Støperi

AFP-pensjonister

Christer Widell

Smelteverk

Tor Øystein Tytlandsvik

Conny Jernberg

Smelteverk

Edmund Solberg
Arly Roy Moen

Begynt november

Ola Melberg

Per Moen

Smelteverk

Magne Eltervåg

Rose Mari Solberg

Smelteverk

Nils Tungland

John Byberg

Smelteverk

Jens Sedberg fra SOT

Øyvind Gundersen

Smelteverk

Olav Tjøstheim går av som pensjonist ved

Øystein Bjor

Smelteverk

årsskiftet. (31.12.07)

Anne Kristine Johansen

Smelteverk

Runde tall:
Sluttet september

Kjell Ravnås, konst.adm.dir. 60 år

Magne Eltervåg

Støperi

Hans Tjøstheim

Støperi

Kenneth Vassttveit

Vedlikehold

Ola Bjarne Fjelde

Maskinering

Kjell-Ove Hjemdal, klubbformann FF 50 år.

Sluttet i oktober
Olve Marvik

Salg

Sindre Vagle Jonassen

Modellverksted

Jubilanter 2007
40-årsjubilanter
Helga Jørmeland

Adm.

Terje Eliassen

Vegskjær

Sigbjørn Hølleslid

Støperi

Ansvarlig redaktør: Morten Næss, Scana Steel Stavanger. Innholdsproduksjon og foto: Moment Kommunikasjon
Scana Steel Stavanger, 4100 Jørpeland
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Tiltak for god
arbeidskraft
For å tiltrekke ny og beholde
eksisterende arbeidskraft i Scana
settes det i verk visse tiltak blant
medarbeiderne. Fra nyåret innføres
blant annet en såkalt stimulansepakke
for å få flere til å fortsette i arbeid etter
fylte 62 år. Dette er personer med en
enorm kompetanse og kunnskap om
bedriften, og det er viktig å beholde
disse så lenge som mulig. I tillegg
gir vi potensielle medarbeidere
attraktive jobbtilbud hvor vi fokuserer
på det gode arbeidsmiljøet i bedriften
og konkurransedyktige lønns- og
pensjonsbetingelser. Vi samarbeider
også med Strand kommune om
markedsføring av kommunen som et
godt sted å bo.

AKAN-utvalg i
Scana
Scana har etablert et AKAN-utvalg
(Arbeidslivets komité mot alkoholisme
og narkomani) som skal bidra med å
hjelpe medarbeidere med rusproblemer,
opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø i
bedriften og skape trygghet og tillit i
alle forhold som omfattes av arbeidet.
AKAN-utvalget består av bedriftslege
Anja König, klubbformann FF Kjell
Ove Hjemdal, hovedkontakt FF Helge
Andersen, hovedkontakt SSA Morten
Næss og personalsjef Agnas Eystberg.

