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n Ketil Toldnes blir utrygg
av ny trygghetsalarm. Side 7 - 8

StianOlsen er klar for nytt oppdrag
iKina. Familiene til de ansatte i
Vitec er vant til langpending. De
har hatt arbeid i 31 land. Næringsliv side14 - 16

n SKOGN/RONGLANSide2-3
Kanbli asylmottak
Både Tuv skole og det
gamle herredshuset er
aktuelt å benytte.
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VERDAL/RØRA
ERLENDAUNE

De som har greie på slikt, sier at den øko-
nomiske tilstanden i Norge og resten av
verden vil gå i bølgedaler. Nå er vi kanskje
på vei inn i en slik bølgedal igjen. Først
rammet finanskrisen det meste av Euro-
pa, ognå vet vi ikkehelt hvordandet vil gå
i Norge heller på grunn av en fallende olje-
pris.

Egnebein
Dette var også bakteppet da Vitec (Verdal
Inspection & Technology Center) så da-
gens lys like etter årtusenskiftet. Aksje-
markedene lånede, ogpådaværendeAker
Verdal var heller ikke optimismen stor.
Ansatte ble sagt opp og permittert, noe
måtte gjøres.
Bjørnar Skjevik var den gang også en på-
driver for å være «føre var». Den erfarne
industrimannen skjønte at demåtte foreta
seg noe slik at nedgangstidene ikke skulle
få større konsekvenser ennnødvendig.
Morten Roel, som i dag er prosjektleder i
Vitec, husker godt alt som skjedde den
gangen.
– Det er klart det var dramatisk. Folk mis-
tet jobbene sine, og stemningen var ikke
god.Dette var nærmest et hemmelig pros-

jekt, hvor det meste måtte rigges klart før
vi kunne gå ut å informere dem som ville
bli berørt, sier Roel.
Planen var å skille ut produksjons teknisk
avdeling som eget selskap. Aker skulle
være med eiersiden sammen med de an-
satte, og skulle i tillegg kjøpe oppdrag fra
selskapet vedbehov.
Hovedgrunnen til at denne avdelingen ble
skilt ut, var atman såmuligheter for at det
nye selskapet kunne skaffe seg oppdrag
hos andre kunder på egen hånd både i
Norge ogutlandet.
Det var stor tvil blant de berørte, som
mente det ville være tryggest å fortsatt
være ansatt i Aker selv om situasjonen var
som den var, men første mai 2000 ble Vi-
tec stiftet, og 25 medarbeidere fikk nytt
selskap åhente sitt daglige brød fra.

Eierskap
– I ettertid har vi jo sett at dette var en rik-
tig beslutning. Det som imidlertid kanskje
var det beste opp i alt dette var at det ble
bestemt at de ansatte skulle få være med
på eiersiden.
Det sier Håvard Haarstad. Sivilingeniøren
fra Steinkjer tok over somdaglig leder i Vi-
tec for drøye tre år siden.Nåeier hanog40
av de totalt 70 ansatte 66 prosent av sel-
skapet. Resten eies avKværnerVerdal.

Medhele
kloden som
arbeidsplass
I løpet av sine15 år på egnebein, harVitec
hatt oppdrag i 31 landverdenover, og
«erobringene» er på langt nærover enda.

Daglig lederHåvard
Haarstadgleder segover
full aktivitet i Vitec.
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– Medeierskapet ser vi har vært bra for ut-
viklingen av selskapet. De ansatte er opp-
tatt av at vi skal gjøre det bra. Trivselen er
god, og sykefraværet ligger langt under
det som er vanlig for bransjen for øvrig,
sierHaarstad.
Det er ikke i tvil om at han har sine ord i
behold. Nå leder han en bedrift som om-
setter jevnt og trutt for rundt100millioner
i året. Det er en stor utvikling fra første
hele driftsår i 2001, hvor omsetningen var
på15millioner kroner.

Kompetanse
– Vi tilbyr ingeniørkompetanse innen
sveising, kvalitetskontroll av sveisear-
beid, sveiseutdanning, og landmåling-
steknikk, som blir benyttet innen monte-
ringsarbeid både på boreunderstell og vei-
bruer.Hososs jobber alt fra sivilingeniører
til fagarbeidere og lærlinger. Du kan trygt
kalle oss en kompetansebedrift. Vimå for-
holde oss til et komplekst regelverk, og er
derfor nødt til å ha en løpende kompetan-
seutvikling, sierHaarstad.
Selv om det nå er nedgangstider i olje-
bransjen, så er ikkeHaarstad bekymret for
fremtiden til Vitec. Det nærmeste året ser
bra ut, og han håper selvsagt noe av Johan
Sverdrup-jobben vil dryppe litt på dem
også.

– Det var viktig for oss å skaffe oss opp-
drag utenfor oljebransjen, slik at vi fikk
flere bein å stå på. Vi har i dag oppdrag for
blant annet Statens vegvesen, entrepre-
nører, kommuner, og nå er vi også engasj-
ert i forbindelse med byggingen av kamp-
flybasenpåØrlandet, sierHaarstad.

Hanmer enn antyder at behovet for nye
medarbeidere vil være aktuelt fremover, i
tillegg til at bedriften kontinuerlig sørger
for at lærlinger får nødvendig praksis.

Trives godt
Ole AndreWinje har vært hovedverneom-
bud iVitec de siste seks årene.Denerfarne
sveiseren med bakgrunn fra Kværner har
vært ansatt i Vitec siden 2008.
– Det var vel ønsket omåprøve noe annet.
Jeg hadde vært sveiser i mange år både på
Verdal og ute på anlegg andre steder. Når
jeg fikk mulighet til å bli instruktør på
sveiseskolen så grep jeg sjansen, sier han.
Videre forteller han at arbeidsstokken er
stabil og trivselen god. Han bekrefter at
sykefraværet er lavt, noe somer engod in-
dikator på godt arbeidsmiljø.
Selv omhan ikke eier aksjer selv i sin egen
bedrift, så er han enig med daglig leder
Haarstad at de ansatte nok føler et ekstra
ansvar når mange av kollegene også er
eiere av bedriften.

– Det vil være noen ansatte som når pens-
jonsalder etter hvert, og da vil jeg vurdere
å kjøpe aksjer, hvis det er noen som vil
selge da, smiler hovedverneombudet.
Selv ommye av Vitec sin virksomhet fore-
går innenfor landets grenser, så kan fak-
tisk bedriften ha opp mot 40 ansatte som
arbeider under andre himmelstrøk i kor-
tere eller lengre perioder. Nå er de engasj-
ert av Statens vegvesen som skal bygge ny
hengebru utenfor Narvik. Modulene til
denne brua produseres ikke overraskende
i Kina. Vitec sin hovedoppgave er å kon-
trollere at sveisearbeidet gjøres etter de
spesifikasjoner som oppdragsgiver setter
krav om. Det betyr at tolv medarbeidere
fra verdalsbedriften pendler nærmest
halve kloden for å gå på arbeid.

Langpendleren
En av disse er Stian Olsen fra Røra. Inn-
herred treffer langpendleren hjemme i
eneboligen i boligfeltet ovenfor jernban-
estasjonen. Her nyter han de siste dagene
med familien før han igjen skal sette seg
på flyet med kurs for Kina. Nå er han om-
trent halvveis i oppdraget på andre siden
av jordkloden, og venter å være ferdig i lø-
pet av sommeren 2016.
– Det er klart det blir litt annerledes enn å
ha en normal jobb hvor jeg kan kjøre hjem

Instruktør oghovedverneombudOleAndreWinje i full svingmedplateskjæring for bruk i opplæring avnye sveisere.

..det ble bestemt at
de ansatte skulle

væremed på eiersiden,
HåvardHaarstad.
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hver dag. Jeg skal nok innrømme at vi
hadde noen runder med familieråd før vi
bestemte oss. Fordelen var at jeg hadde
pendlet til Egersund et års tid tidligere
hvor jeg var borte 14 dager om gangen, og
medden erfaringen så visste både kona og
jeg hva det ville innebære. Jeg må få
skryte av kona mi, for uten hennes støtte
så kunne jeg ikke takket ja til dette, sier
StianOlsen.
KonaRita ligger heller ikke på latsiden. Et-
ter flere år som frisør, har hun nå staket ut
en ny kurs i arbeidslivet. Hun er nå godt i
gang med barnehagelærerutdanning ved
HiNTpåLevanger.
– Det er klart jeg var skeptisk. Tre uker
borte er lenge. Vi hadde imidlertid prøvd
det før, og så vet jeg at Stian liker dennear-
beidsformen. Det hadde imidlertid ikke
gått utenøvrig familie rundtoss, somstill-
er oppvedbehov, sier RitaOlsen.
Og det skjønner vi godt. Med tre gutter fra
seks til tretten år, så sier det seg selv at det
kan bli hektisk til tider med en pappa på
arbeid påmotsatt side av kloden.
Mellomste mann Marius på åtte år er
hjemme når vi er på besøk. Han savner
selvsagt pappa når han er borte, men i
følgemorRita så takler guttenedet bra.
– Det er verst de første par dagene,men så
kommer vi inn i dagliglivet uten Stian til
stede. Etter fjorten dager så begynner de å
savne han igjen, men da er fordelen at vi

kan begynne å telle ned dager til han er
hjemme igjen, siermammaOlsen.

Store kontraster
Når Stian drar hjemmefra så venter drøye
20 timer på reisefot før han er framme i
Zhongshan.Overgangen fra fredeligeRøra
ermerkbar til en støyende bymed tremil-
lioner innbyggere.
– Alt er så mye større i Kina. Det kan nes-
ten ikke forklares, det må oppleves. Det
samme gjelder arbeidsplassen, Kværner
Verdal blir en mygg i forhold til industri-
området vi holder på. Men kineserne er et
trivelig folk, og det virker som de har det
bra på jobb. De fleste tror nok også at kine-
serne har lange arbeidsdager, men det
stemmer i hvertfall ikke der jeg er.
Selv har han 12 timers arbeidsdager, litt
kortere dag på lørdag og fri på søndag. De
lokale har arbeidsdag fra klokka 0800 til
1730, men det som er spesielt er at de har
to timers lunsjpause.
– Det virker som lunsjen er det viktigste
måltidet for kineserne. Da spiser de et
stort varmtmåltid i kantina, og så sover de
etterpå. Så mellom klokka 12 og 14 er det
stillstand i arbeidet, forteller han.
Stian sitt ansvar er å sjekke at kineserne
gjør sveisejobben skikkelig. Det er nemlig
her de sveiser sammenmodulene som et-
ter hvert skal bli ny hengebru ved Narvik.
Når det er tolv timers dager så blir det ikke

StianOlsenkoser seg i sofakroken
medkonaRita og sønnenMarius,
for snart går turen til Kina igjen.

mye overskudd til å gjøre så mye annet.
Middagen spises som regel ute på et kjø-
pesenter i nærheten av der han bor. Brød
og knekkebrød tar han med hjemmefra,
for mors hjemmebakte grovbrød er van-
skelig å oppdrive i risens hjemland. Han
kan også fortelle at kinamaten der borte er
helt noe annet enn det som serveres på de
såkalte kinarestaurantene iNorge.
– Det kan ikke sammenlignes. Selv om jeg
også kan spise kinamat i Norge, så er det
nok ikke uten grunn at kinamaten har sitt
opphav i nettoppKina, sier han.
Selv om det er både spennende og ekso-
tisk å oppleve Kina, så ville han nok ikke
tatt med seg familien fra Røra til trafikk-
støy og eksos i Kina påpermanent basis.
– Vi blir kjørt til og fra jobb, og det er jeg
glad for. Jeg tror ikke jeg hadde tatt sjan-
sen på å kjøre bil der. Det blir sagt der
borte at de kinesiske trafikkreglene fun-
gerer slik at det ikke er noen trafikkregler.
Det tutes og bråkes hele tiden, smiler tre-
barnsfaren.
Derfor skal hannånytede sistepardagene
på stille Røra før turen igjen går til Værnes
og den lange flyturen østover, men når
den første uka er unnagjort, så går det fort
til husbonden igjen er tilbake på hjemlige
trakter ognye kosestunder i sofakroken.

90833 729
erlend.aune@innherred.no

..kinesiske
trafikkregler

fungerer slik at det ikke er
noen trafikkregler.
StianOlsen, langpendler.
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