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Nedgang i sykefravær 14 God sommer!
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Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

I påskenummeret av Stålverksnytt ønsket jeg alle velkommen til en spennende vår. 
Og en spennende vår har det blitt, men dessverre har utfordringer knyttet til ordrer 
og aktivitet dominert bildet. 

Situasjonen i stålmarkedet har vært preget av for mange som har stål å selge,  
og som dermed er villig til å gå svært langt ned i pris. Konsekvensen er et  
formidabelt press på priser, og istedenfor å sende en forespørsel og komme 
med en kjapp bestilling, går nå kundene flere runder med «alle» leverandørene. 
For oss betyr det at ting tar tid, prisen blir lav og våre marginer spises opp.  
Utfallet blir også i mange tilfeller at ordren går til andre, som er villig til å gå enda 
lenger ned i pris enn det vi er.

I slike situasjoner er det ekstra viktig å ha gode relasjoner til de mest sentrale av 
kundene våre, slik at vi sikrer en grei behandling med bakgrunn i et solid kunde-
forhold. Selv om de naturligvis også er opptatt av markedspris, har f eks både 
Carrs i England og Divisione Trading i Italia opptrådt fair overfor oss i denne  
perioden. Når vi informerte Carrs om permitteringer, tok de en ekstra runde for å 
stable på beina noen ordrer som de kunne gi oss relativt raskt. 

Slike kundeforhold skapes gjennom den jobben vi gjør i normale tider. Derfor er 
det viktig med fleksibilitet når noe ekstraordinært skjer, og det er viktig å over-
holde avtalte leveringstider. Det er denne goodwillen vi skal ha “å tære på” når ting 
blir krevende. Det er alltid den jobben vi gjør nå som er den viktigste annonsen 
overfor kunden for neste oppdrag. Bl.a. derfor er det helt avgjørende at vi holder 
leveranseplanen til Samsung. 

Også innen støpte produkter skulle vi hatt større og mer jevn aktivitet, selv om 
noen avdelinger har hatt mer enn nok å gjøre med Samsung, etc. Aktiviteten 
innen for offshore prosjekter er stor, men det tar tid før beslutninger fattes også 
her – det blir dermed krevende å etablere en stabil og god flyt gjennom hele 
produksjonen. Det var summen av dette bildet som gjorde at vi valgte å gå til 
permitteringer tidligere i vår, og sett i ettertid var dette et riktig og nødvendig 
tiltak. Hensikten er å løfte bedriften gjennom denne krevende perioden på en så 
god måte som mulig, for så å være klar når aktiviteten tar seg opp igjen. 

Mitt mål er at Stålverket skal være den bedriften i Scana systemet som viser størst 
resultatforbedring i 2013. Hvorvidt vi oppnår det, vil tiden vise, men det er viktig å 
vise overfor konsernledelse, eiere og andre at vi tar tak i de utfordringene vi møter, 
og håndterer dem på en aktiv måte. Det er det beste vi kan gjøre for å sikre frem-
tiden for virksomheten. 

Jeg opplever at det er vilje i store deler av organisasjonen til å ta de takene som 
trengs, men alle må være med dersom vi skal lykkes. Det er oss det kommer an 
på! Jeg håper at vi alle klarer å holde humøret oppe også i disse tider, og at vi 
holder fast på den stoltheten vi har for Stålverket og det vi får til. Vi leverer tross 
alt produkter til noen av verdens mest krevende kunder i noen av verdens mest 
krevende bransjer. Skal vi få dette til, må også vi være verdensledende  
innen både planlegging og gjennomføring. Derfor er heller ikke dette lett, men 
det er der vi må være. 

Sommeren står for døren, med en vel fortjent ferie og tid til å gjøre andre ting enn 
det hverdagslige, daglige programmet. Jeg vil ønske dere alle en god sommer. 
Bruk den godt, og velkommen tilbake til – ja akkurat – en spennende høst.

Jørpelandsholmen, fotografbygget, 
bedriftshelsetjeneste-huset, båtlager-
et, direktørboligen og parkerings-
plassen på oversiden av stålverket 
er blant eiendommene som enten 
er for salg eller planlegges for salg. 
Initiativet til salg kommer fra Scana 
Property, en ny avdeling i Scana-
konsernet. 
– Vi har en god og løpende  dialog 
med Scana Property, som har  
ansvar for alle eiendommer som 

Stålverket eier flere eien dommer 

og bygninger i nærområdet.  

Nå skal noen av disse selges.  
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eies av konsernet. De har foretatt en 
kartlegging av eiendommene her på Stran-
dalandet for å synliggjøre verdiene. Noen 
av disse verdiene skal nå realiseres i form 
av salg, forteller administrerende direktør 
ved stålverket, Jarle Fjetland. 

Som en tradisjonsrik virksomhet, er 
det naturlig at stålverket har investert i  
forskjellige typer eiendommer i distriktet 
gjennom årenes løp. 
- Jeg tror det er fornuftig at noen eien-

dommer selges. Utbyttet fra salg vil jo 
 komme oss til gode, enten direkte eller indi-
rekte. Samtidig er det viktig for oss at Scana 
har kontroll på alt innenfor gjerdene, slik at 
verkets interesser ivaretas, mener Fjetland. 

Aktuelle kjøpere har allerede meldt 
sin interesse for noen av eiendommene.  
Ansvar for videre fremdrift ligger hos 
Scana Property, så Fjetland trenger ikke 
tenke for mye på akkurat den saken nå når 
ferien nærmer seg. 

    Lyst å kjøpe
Jørpelandsholmen?  

Utbyttet fra salg vil jo  
komme oss  

til gode, enten direkte  
eller indirekte. 

Jarle Fjetland

BHT-bygget

Fotograf-bygget
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1. juni ble det iverksatt relativt store endringer i måten stålverket er organisert på. Blant  målene er å øke presisjon, kontroll  

og produksjonflyt. 

– Det er nå innført en ny organisasjons-
modell for ledergruppen personal/HMS 
og produksjonsområdet. Endringene 
skal gjøre det lettere å holde presisjons-
nivået og ha kontrollen på hele gangen i 
 produksjonen. Jeg mener bestemt at disse 
 til takene vil gjøre oss til et bedre stålverk, sier  
administrerende direktør, Jarle Fjetland. 

Blant tiltakene i den nye modellen, er opp-
rettelse av en ny stilling: produksjons-
koordinator. Denne er gitt til Nils Terje 
Watland. Hans rolle blir å bidra til at 
produksjonen på daglig basis skjer i 
 henhold til de planer som er lagt.  I tillegg 
skal Nils Terje sammen med impliserte  
ledere og operatører sørge for at nød-
vendige tiltak blir iverksatt dersom  
planene ikke overholdes. 
– Målet er at produksjonen skal skje etter 
et ”slot-prinsipp”. Dette betyr at det reser-
veres produksjonstid ved de forskjellige 
arbeidsstasjonene slik at vi hele tiden har 
kontroll på framdriften på jobbene. Her er 
det viktig å holde presisjon på gjennom-
føring av planene for å holde den planlagte 
flyten, forklarer Jarle.  

Andre endringer som får direkte følger for 
produksjonsområdet er at Vedlikehold, 
med Joar Ramsland som leder, legges  
under Produksjon. Det samme gjelder 
Støperi teknisk/Modell/Produktutvikling. 
Nils Terje Watland fortsetter som leder her, 
i tillegg til å være produksjonskoordinator. 
– Disse endringene gjør det lettere å plan-
legge og gjennomføre vedlikehold, som må 
avstemmes med de gjeldende produksjons-
planene. Når vi trekker kompetansen 
som finnes hos Støperiteknisk/Modell/
Produktutvikling nærmere produksjonen, 
er tanken at informasjon om kommende 
prosjekter utveksles raskere. 

Også Innkjøp, Prosjektledelse og Material-
teknologi/Prosessutvikling er nå lagt 
under produksjons området. På den 
måten skal man sikre bedre utnyttelse av 
kompe tansen og ressursene ved de nevnte 
avdelingene på en måte som kommer 
produksjonen til gode. Steinar  Mathiesen, 
som er leder for Material teknologi/
Prosessutvikling, fungerer inntil  videre 
som leder for Prosjekt avdelingen. NDT/ 
Kontroll fort setter under QA/QC- 
avdelingen med Hilmija Draganovic som  

leder, men den daglige aktiviteten skal 
styres av Produksjon for å sikre riktig  
prioritering. 

Inne på kontoret er HMS, med Morten 
Næss som leder, lagt inn under personal-
området hvor Geir Danielsen er sjef. 
– Vi får da en naturlig enhet innenfor 
 personal, organisasjon og HMS som styrker 
arbeidet innenfor de nevnte områdene, ut-
dyper Jarle, som fremdeles er fungerende 
leder for Økonomi og Administrasjon, i 
tillegg til å være administrerende direktør. 

Teknisk direktør, Erik Ødegård, har også to 
ansvarsområder, da han inntil videre også 
skal fungere som leder for Salg og Marked. 
– Det foregår en rekrutteringsprosess for 
begge stillingene som ivaretas midlertidig 
i Ledergruppen. Vi håper at begge disse er 
besatt om ikke alt for lenge, sier Jarle og 
legger til: 
–  Her på stålverket er det samlet en 
 imponerende kompetanse innen faget stål-
tilvirkning. Det gjelder å nytte all denne 
ressursen på best mulig måte, og jeg mener 
disse organisasjonsendringene er viktige 
steg i så måte.  

Omorganisering skal

optimalisere stålverket

Jarle Fjetland

54 år
2+3 barn, tre barnebarn og én hund 
Bosatt på Gausel i Stavanger
Økonomidirektør
Liker å se på TV: Nyheter, filmer og komiserier. 
Liker «Lillyhammer»
Musikk: 1970-tallets Elton John, Tønes,  
Bruce Springsteen og Steve Harley
Fritidssysler: Jogger rundt Stokkavannet  
sammen med en kompisgjeng hver søndag  
kl. 19.30. Ellers er det alltid nok å gjøre. 
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Adm. direktør
Jarle Fjetland

Personal / org. / HMS
Geir Danielsen

Økonomi / admin.
Jarle Fjetland 

(Fungerende)

Produksjon
Leif Roar Larsen

QA / QC-sjef
Hilmija Draganovic

Teknisk direktør
Erik Ødegård

(Stefortreder for adm.dir.)

Salg og marked
Erik Ødegård 

(Fungerende) 

Organisering ledergruppen

Plan / kalkyle
Jon Olav Sørskår 

Smelteverk
Per Steinar
Håvardsen

Formeri
John Arvid

Sørbø

Smiverk
Gunnar B.
Naustvik

Pusseri
Jostein
Breivik

Maskinering
Kenneth

Bøe

Veiskjær
Sigbjørn
Vatland

NDT/Kontroll

Ekstern maskinering
Olav Aaen

Produksjonssjef
Leif Roar Larsen

Innkjøp
Lars Asbjørnsen

Vedlikehold
Joar Ramsfjell

Prosjektledelse
Steinar Mathisen

(Fungerende)

Støperiteknisk / Modell / 
Produktutvikling

Nils Terje Watland

Materialteknologi/
Prosessutvikling
Steinar Mathisen

Organisering produksjonsområdet

Produksjonskoordinator
Nils Terje Watland

Scana Steel Stavanger 
org.modell fra 1. juni 2013
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Pusseriets tre avdelinger har ulikt aktivitetsnivå for tiden.  
I P2 er det fullt trykk og masse arbeid med Samsung-ordren.  
I lille P3, hvor kun to mann er ansatt, har de  hendene fulle.  
I P1 derimot, er det ledig kapasitet. 

Varierende 
arbeidsmengde i



7

Pusseriet er stedet hvor alle produkter som 
blir formet og støpt i Formeriet blir videre-
foredlet. I P1 blir godset sandblåst, brent, 
grovslipt og varmebehandlet. I  tillegg 
sager man prøver. Sistnevnte oppgave 
håndteres av Øystein Larssen. 
- Vi sager ut prøver av alle produkter 
og sender dem videre til laboratoriet 
for testing. Alle prøver lagres i mini-
mum tre måneder. Noen kunder vil at vi 
 lagrer prøvene enda lenger, for eksempel 
 Karmøy Vinsj som krever to års lagring, 
sier  Øystein. 

Sagingen skjer i et eget rom i P1, hvor det 
jobber til sammen 13 ansatte. Når Stålverks-
nytt er på besøk, er Torgeir Tjøstheim i 
ferd med å klargjøre komponenter som 
skal varmebehandles. Ledninger med 
temperatur målere er festet til den ene biten. 
– Vi må overvåke at det er riktig og jevn 
temperatur under hele varmebehandlingen,
så ikke trø på ledningene!, kjefter Torgeir 
med et smil på lur. 

Smiler gjør også Knut Sandvik, som skal i 
gang med en helt ny jobb – til tross for at 
han har 23 års fartstid ved Stålverket. 
– Jeg skal brenne en større komponent 
enn hva jeg noen gang har gjort før, så nå  
forsker jeg litt på hvordan det kan gjøres. ››

Øystein
Larssen

Torgeir
Tjøstheim
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Løsningen ligger i å stille inn  brenneren 
i en annen vinkel slik at vi får selve 
 komponenten inn her. Det blir knapt med 
plass, men det skal gå, sier Knut.  

Det er lenge siden det var såpass mye 
ledig gulvplass i P1, men i P2 er det 
tettpakket. Likevel er det god kontroll 
på produksjons flyten, forteller leder for 
 Pusseriet, Jostein Breivik. 
– Her jobber vi nå for full maskin med 
leveransene til Samsung. Det er mye å 
 holde styr på, alt fra komponenter opp i 
mot 10 tonn, til kjettinger, traller, kraner og 
folk. Men, bank i bordet, skadestatistikken 
viser svært få uhell, sier Jostein. I P2 blir 
feil på støpegodset reparert ved skulping, 
sveising og sliping. Det er tett sam arbeid 
med blant annet Kontrollavdelingen og 
Maskinerings avdelingen, og alle  produkter 
er flere ganger innom P2 før jobbene er 
fullført og varene er klare.  Heldigvis er 
det en meget kompetent stab som utfører  
oppgavene, forteller Jostein:
– Vi er skikkelig gira på å opprettholde  
presisjon og høy kvalitet. For at stålverket 
skal opprettholde posisjonen i verdens-
toppen i gode stålprodukter, er det helt 
avgjørende at alle i Pusseriet har fokus på å 
utføre oppgavene til punkt og prikke. 

En liten spasertur i frisk luft fører oss til 
P3, hvor hovedoppgavene er sliping og  
tectylering av slitegods. Arnfinn Rørheim 
ønsker velkommen. 

– Her har vi en mantel som snart skal 
skipes ut. Den skal slipes litt mer før jeg 
er ferdig for dagen. Vi har nok å gjøre, vi 
to som jobber her. Av og til hjelper vi også 
til med mindre ting for P2. Der borte ligger 
for eksempel deler til løfteutstyr som skal 
til Aker Maritime, en stor og god kunde for 
oss, forteller Arnfinn.  

Jostein
Breivik

Arnfinn
Rørheim

Bank i bordet, 
skadestatistikken viser  

svært få uhell.
Jostein Breivik
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Bearbeiding av knusekule 
til steinindustrien.
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På grunn av en tynn ordrereserve, ble stålverket nødt til å gjennomføre delvis permittering av 

70 ansatte fra og med slutten av april. 

Driftssituasjonen: 
– Leit med permitteringer, men nødvendig
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Kim Wiggo Blix
P2

1. Skal til England,  
 på metalfestivalen Download. 
2. Grillmat.
3. Nei, blir lite av det. 

1. Hvor skal du i ferien?
2. Hva er sommermat for deg?
3. Bruker du solkrem?

Jens Aril Hoel
P2

1. Det blir noen småturer  
 på Nordvestlandet.
2. Grillmat
3. Nei, unngår soling. 

Morteza Alizadeh
P2

1. Pakistan.
2. Ingenting spesielt.
3. Ja, hele familien! 

Knut Sandvik
P1

1. Blir en tur i bobilen, har ikke  
 bestemt hvor vi skal dra.  
 I fjor kjørte vi til Nordkapp! 
2. Grillmat. Pølser. 
3. Nei, er du gal! 

Øystein Larssen
P1

1. Skal til hytta på Fister,  
 og tar kanskje et par turer i fjellet. 
2. Is, kanskje?
3. Nei!  
 

– Vi måtte tilpasse oss driftssituasjonen. 
Selv om det kan være ting på gang ordre-
messig, så vil det ta tid før eventuelle 
 bestillinger er klar for produksjon. Likevel 
er signalene såpass tydelige at vi mener 
driftssituasjonen vil snu seg til vår fordel. 
Det er også derfor vi har valgt permit-
teringer og ikke andre virkemidler. Men vi 
må være tålmodige, presiserer administrer-
ende direktør ved stålverket, Jarle Fjetland. 

De permitterte skal jobbe 50 prosent 
framover, med varierende driftsmønster 
for de ulike avdelingene slik at en oppnår 
en mest mulig effektiv drift samlet sett. 
Disse arbeider hovedsakelig i smelte-
verket, smiverket og formeriet, men 
også direkte berørte støttefunksjoner er 
rammet. Jarle kan fortelle om god kom-
munikasjon med alle ansatte, og at det 
var forståelse for hvordan man valgte å 
håndtere drifts situasjonen. 
– Det gjelder å løfte bedriften gjennom en 
tung periode. Jeg opplever at de ansatte 
har full forståelse for virkemidlene som er 
tatt i bruk, sier Jarle. 

Etter at vurderingen av drifts situasjonen 
var tatt, valgte ledergruppen også å 
 informere kunder om status quo. Det 
medførte at noen mindre ordre ankom, 
og dermed kunne man midlertidig trappe 
opp bemanningen i smelteverket og i smia. 
– Vi har mange aktive tilbud ute. Vi håper at 
den positive trenden fortsetter på offshore-
siden. I tillegg har vi fokus på å utnytte 
kompetansen som finnes i de avdelingene 
som er rammet av driftssituasjonen. Noen 
er hentet inn til andre avdelinger der det 
er fullt trykk, for eksempel P2. Fleksibilitet 
er et nøkkelord, og arbeidet med intern 
kompetanseutvikling er viktigere enn noen 
gang, fullfører Jarle.  

Signalene er såpass tydelige  
at vi mener driftssituasjonen 

vil snu seg til vår fordel.
Jarle Fjetland
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– Det er vanskelig å spå utviklingen i etterspørselen etter stålverkets produkter. Men vi har god kontakt med mange 

 potensielt store kunder. Jeg har god tro på at flere av tilbudene vi har ute vil vise igjen i ordrebøkene på sikt, forteller  

fungerende salgsdirektør Erik Ødegård. 

– Det er en kjent sak at det er et relativt 
svakt marked i en del segmenter. Offshore 
er rimelig bra, men her tar det ofte litt mer 
tid fra vi sender ut tilbud til bestillingen 
ankommer, sier Erik, og fortsetter:
– Den første Samsung-ordren har gitt mye 
produksjonsarbeid. Her i salgsavdelingen 
har vi nå fokus på det vi kaller Samsung 
2. Det gjenstår en del viktige detaljer, men 
vi håper på en videreføring av samarbeidet 
med koreanerne.   

Av andre offshorekunder med stort poten-
sial, nevnes Bardex, Hyundai og SBM. 
– Offshore-segmentet er viktig for oss, og 
vil bare bli enda viktigere. En utfordring 
her er å få oversikt over prosjekter som er 
på gang der ute. Vi må være på hugget for 
å være blant tilbyderne når sjansen er der, 
påpeker Erik. 

Fra det marine segmentet har man mottatt 
noen mindre ordre med levering i løpet av 

2014. Dette segmentet har tradisjonelt sett 
vært viktig for stålverket, men på grunn 
av et svakt europeisk marked, har marine 
produkter ikke skapt store volumer de 
siste årene. Slitegods er mer stabilt, men 
også her er volumet lavere enn ønsket. 

Vegskjær-avdelingen holder koken som 
normalt. 
– Vi jobber nå med en ordre fra IKH  
Finland som gir grei aktivitet. I tillegg 
 bygger vi opp lageret fram mot høsten 
og vinteren, som jo vanligvis er tiden da  
Vegskjær jobber for fullt.  

I smia produseres det nå stang og emner 
til Carrs. 
– På smidd har vi et greit volum, men  
marginene er små. Dette må vi nok leve 
med i lang tid framover, da det er rolig i 
Europa i dette segmentet. Samtidig kan 
det virke som etterspørselen tar seg opp på 
nedihullsprodukter. Noen kunder har bedt 

om oppdaterte tilbud, og det er ofte et godt 
tegn, forteller Erik, som går inn i ferietiden 
med to stillinger; fungerende salgsdirektør 
og Teknisk direktør. 
– Jeg har salgsdirektør-jobben kun inntil  
videre, og jeg regner med avløsning på 
andre siden av ferien, sier Erik, som skal 
på chartertur til Menorca og på fotball-
turneringer med ungene i løpet ferien. 

 – Mange tilbud som kan gi

resultater

Erik 
Ødegård
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”For oss bosatt her på Jørpeland 

kan spørsmålet synes noe rart. 

Bevare oss vel, vi har alltid hatt 

rikelig med anledning til å søke ut 

i mark eller ved sjø og sjelden eller 

aldri har det vel forekommet at 

hytteeiere eller for den saks skyld 

grunneiere, i kraft av den hellige  

eiendomsrett, har søkt å hindre 

oss i å ta opphold i strandkanten. 

Imidlertid rykker ”hytteeier-

tiden” oss i efterhånden sterkt 

inn på livet, og i løpet av få år 

vil vi vel måtte innse at flere og 

flere strandstykker går med til 

hyttetomter. Hvordan vil det så 

stille seg, skal vi da bli nødt til 

å stille spørsmålet ovenfor i fullt 

alvor, eller skal vi bli henvist 

til overbefolkede badestrender i  

kommunal regi?” 

”Våren 1963 var søkningen meget 

god, og det var ikke en eneste del-

tager som ikke fullførte sitt kurs. 

Det var i alt 63 deltagere fordelt 

på disse kursene: 

1. Praktisk regning. 

2.  Praktisk norsk. 

3. Kjolesøm. 

4. og 5. Prydsøm. 

6. Engelsk. 

Et prydsømkurs ble holdt på Idsø 

med stor tilslutning, det var 

nærmest sprengt, og deltagerne 

var så ivrige at lederen hadde sin 

fulle hyre med å følge med. Alt 

i alt må en si at det har vært en  

solid interesse for kursene og 

styret vil på alle måter prøve å 

legge opp virksomheten slik at 

denne interessen stadig holdes 

vedlike, ja helst øker. 

Scana for 50 år siden

I sommerutgaven av Stålverksnytt ble den tradisjonsrike 

norske allemannsretten omtalt, og et viktig sommerslig 

spørsmål ble stilt: 

Redaksjonen anno 1963 skrev også litt om fritids-

undervisningen på Jørpeland, hvor mange ansatte ved 

stålverket deltok. 

”Hvor skal vi ferdes 
– hvor skal vi bade?”

Fritidsundervisningen 
på Jørpeland

13
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Akkumulert sykefravær for april 2013 viser en nedgang på  1,8% sammenlignet 

med akkumulert sykefravær for april 2012. - Veldig gledelig, slår personalsjef Geir 

Danielsen fast.

- Totalt lå sykefraværet for april 2013 på 
4,5 %. Jeg håper og tror at nedgangen i 
sykefraværet er et bevis på at alle ansatte 
er inne forstått med at hver og én er viktige 
for stålverket, sier Geir. 

Stålverket har lenge hatt stort fokus på 
 personlig oppfølging og tilrettelegging av 
arbeid overfor den enkelte sykemeldte. 
Flere konkrete tiltak er iverksatt, og 
personal avdelingen jobber kontinuerlig 
med å fremme nærvær. Det handler om å 
utvikle en organisasjonskultur hvor alle 
vet at de gjør en viktig jobb, sier Geir.
- Når noen er sykemeldt, ønsker vi å bli 
involvert! I samråd med den sykemeldte,  
fastlege og driftsleder kan vi ganske  sikkert 
finne oppgaver som kan utføres selv om 
man ikke er 100 prosent i form. 

Som ledd i organisasjonsutvikling, er 
skryte kultur noe Geir håper å kunne 
dyrke frem.
- Vi er en tradisjonell industribedrift hvor 
skryt og ros ikke er dagligdags. Hvis vi 
blir flinkere til denslags, kan vi spre trivsel 
og ytterligere øke motivasjonen til å stille 
på jobb, sier Geir. Den siste tiden er det 
avholdt flere møter og samlinger for å spre 
kunnskap om sunn organisasjonskultur ut 
i avdelingene. 
- Driftsledere og teamledere må gis 
 anledning til å ta til seg kunnskap som er 
nødvendig for å være gode ledere også 
på andre områder enn det produksjons-

relaterte. Jeg opplever at det er stor 
 interesse for organisasjonsutvikling, og 
vi får mange gode tilbakemeldinger på 
 arbeidet som er lagt ned så langt. 

Lederopplæringen dreier seg også om å 
utvikle en prestasjonskultur der målet er 
å bli mer bevisst på hva som kreves av en 
”verdensmester i ståltilvirkning”. 
- Overført til toppidretten: Skal en  person 
bli verdensmester i høydehopp, må han 
trene på å hoppe høyere enn verdens-
rekorden som er 2,45 meter. Det samme 
prinsippet gjelder oss. Skal vi være best, 
må vi trene på å løse samtlige oppgaver 
best. Derfor prøver vi på våre samlinger og 
-  ellers midt i hverdagen -  å holde fram 
 uttrykket “2,46” og visjonen «verdens-
mester i ståltilvirking». Skal  vi være helt 
i verdenstoppen, trenger vi daglig å minne 
hverandre på hvor viktig det er med 
kvalitet og presisjon i alt vi gjør. Så hvis 
noen lurer på hvorfor jeg plutselig sier 
”2,46” høyt i gangen når jeg går forbi dem, 
så har de nå fått svaret, smiler Geir. Samti-
dig legger han til at visjonen og “2,46”  er 
noe langt mer enn en “gimmick” og luftige 
ord. Det er tale om en kulturendring hvor 
det å være best krever et beinhardt arbeid i 
alle ledd og i alle operasjoner.

Fra mars til april var det avdelingen QA/
QC som hadde størst nedgang i sykefravær i 
kategorien egenmeldt + 1-16  dagers. De fikk 
velge mellom kake eller pizza som premie.  

i sykefraværet
Merkbar nedgang

Skal vi være best,  
må vi trene på å løse samtlige 

oppgaver best.
Geir Danielsen

Geir 
Danielsen
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Skader totalt Sykefravær pr. år

Skadestatistikk 
- og sykefravær

Ståltrim 
– årsplan 2013

TIDSPUNKT AKTIVITET
 
JUNI Sirkeltrening
 Fellessykling

JULI Fellesferie

AUGUST Sirkeltrening
 Fellessykling
 Søndagstur til Trodlatysdal

SEPTEMBER Scanarittet 8. september
 Sirkeltrening
 Fellessykling
 Golfturnering

OKTOBER Sirkeltrening
 Fellessykling
 Fotballturnering

NOVEMBER Sirkeltrening
 Spinning 

DESEMBER Sirkeltrening
 Spinning
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Returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Personalnytt

Jubilanter 

20 år 

Bernt Sigve Berntsen 15.03.13

Stig Kevin M. Håvardsen 23.03.13

Malin H. Jårvik 29.04.13

30 år

Johnny Georg Heggland 17.04.13

Kamali Sultan 22.04.13

Svein Egil Karlsen 14.05.13

Aleksandra Petkovic 21.05.13

40 år

Gunn M. Skjørestad 11.03.13

Elin Helland 22.03.13

60 år

Knut Sandvik 03.05.13

Vi gratulerer med dagen !

Følgende har startet opp i perioden 01.03. – 30.06.13

Vedlikehold:

Jorg Broich Mekaniker 01.03.13

QA/QC:

Vladimir Sopta NDT operatør 23.04.13
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Følgende har sluttet i perioden 01.03.13 – 30.06.13

Michael Søderberg

Richard Wollum

Stig J. Sedberg

Svein H. Mikkelson

Knut Østerhus

Helge Skjellevik

Kamali Sultan

Følgende har gått av med AFP/pensjon i perioden 01.03. – 30.06.13

Eirik F. Asbjørnsen

Torstein Nygård

Ansten Bjørheim

Dagfinn Heng

Tor Gunnar Torgersen

Vi takker for god innsats, og ønsker lykke til videre.


