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Vi ønsker 2021 velkommen med 
forsiktig optimisme! 

Året vi legger bak oss har utfordret oss 
på måter vi ikke kunne forutse for et år 
siden. Jeg er utrolig stolt av hele NG-laget 
som har stått så sterkt sammen i den 
vanskelige korona-tiden. Vi er alle påvirket 
i ulik grad, men det er flott å se alle de som 
har hjulpet hverandre å komme gjennom 
den tøffe perioden. I denne utgaven av 
MeniNG vil dere møte flere kolleger 
som snakker om hvordan de opplever 
hverdagen i korona-tiden. Tunge stunder 
med permitteringer og hjemmekontor, 
men også fine stunder med samhold 
og mestring – og mange imponerende 
tiltak og prestasjoner som har hjulpet oss 
gjennom krisen. 

Jeg håper at vi er på vei ut av smittebølge 
nummer to før jul, men selv om det 
kommer en vaksine snart så tror jeg vi 
må belage oss på lavere aktivitet og en 
krevende hverdag en stund ut i 2021. 
Vi må huske at det viktigste er liv og 
helse, og vi må fortsette å passe på slik 
at vi ikke smitter hverandre. Økonomisk 
sett klarer vi oss godt fordi vi har tatt 
på oss kremmerhatten og sikret lave 
kostnader der vi kan. Så alt i alt er 
jeg forsiktig optimistisk for 2021, selv 
om fremtidsbildet knyttet til korona-
situasjonen ikke er så klart som vi skulle 
ønske. Konsernet er solid med en tydelig 
strategisk retning, og vår sterke lagånd, 
proaktivitet og kremmerskap vil nok en 
gang lose oss trygt gjennom et nytt år. 
Selv om 2021 vil fortsette å preges av 
korona, kan vi forhåpentligvis se lysere 
tider i horisonten. Jeg gleder meg til vi alle 
igjen kan samles på kontorene, i møter og 
rundt kaffetrakteren med gode kolleger. 
For jeg tror vi alle savner den uformelle 
og hyggelige praten som skjer når vi er 
sammen.   

I begynnelsen av desember kommuniserte 
jeg at jeg gir meg som konsernsjef etter 
ni fantastiske år. Norsk Gjenvinning 
har blitt en ledende aktør i det norske 
industrilandskapet, og det vi gjør hver 
eneste dag er en viktig katalysator for 
sirkulærøkonomien. Alle i konsernet spiller 
en viktig rolle i dette samspillet fordi vi 
sammen løser samfunnsutfordringer i 
samspill med våre kunder, partnere og 
myndigheter. Gitt vår sterke posisjon, 
kjennes det trygt å sende stafettpinnen 
videre etter mange år i lederstolen. 
Samtidig er det godt å vite at jeg kan 

fortsette å bidra til Norsk Gjenvinning når 
jeg går på som ny styreleder fra juni 2021. 
Denne utgaven av MeniNG handler altså 
om de mange NG-heltene. For dere har 
virkelig vist hva som bor i dere i denne 
utfordrende tiden. Jeg håper dere vil 
sette pris på et innblikk i medarbeidernes 
hverdag i året som har vært, og blir 
inspirert av hverandres evne til å stå stødig 
i stormen og se fremover.

Så med dette er det mitt håp er at vi kan 
feire en tilnærmet normal jul. At dere kan 
samle dere med familie og finne roen etter 
et år med prøvelser. Jeg ønsker dere med 
dette en fredfull jul. Måtte den bringe ro og 
glede til deg og de du bryr deg om.

Erik Osmundsen
Konsernsjef
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NG-
Nytt

Har du en god sak? Eller en kollega som fortjener ekstra oppmerksomhet i MeniNG? 
Er det noen former for innhold som du savner? Har du ris/ros? Vi tar takknemlig imot 

alle tilbakemeldinger. Send inn dine tanker til mening@ngn.no. 

TIPS OSS!

Årets TV-aksjon gikk til WWFs arbeid for 
å redusere plast i havet. Norsk  Gjenvinning 
 støtter dette arbeidet, og gjennomførte 
aksjonen «Spleis opp søpla» sammen med 
TV-aksjonen Oslo, WWF, Skuld, Oslo Havn og 
Indre Oslofjord undervannsklubb. Ved å hente 
opp avfall i Oslobukta, samlet vi inn over  
175 000 kr til aksjonen og avfallet ble 
 håndtert videre av NG. 
 
Vi har også donert premieprisen på 50 000 kr 
fra Oslo kommune, som kåret Norsk Gjen-
vinning til årets grønne selskap 2020, til 
TV-aksjonen. Et ekstra bidrag til at ressurser 
ikke skal komme på avveie i havet.  

SIRKULÆRT SAMARBEID MED 
NORGIPS-LASTEBILER

TV-aksjonen 2020:  
Et hav av muligheter

I forbindelse med vårt sirkulære samarbeid med Norgips, som kjøper gjenvunnet gipspulver fra 
Den Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand, kjører nå denne lastebilen på veiene. Hold utkikk 
etter gjenvunnet gips!  
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Medarbeider
undersøkelsen 2020
Årets medarbeiderundersøkelse ble besvart i høst, og fikk tidens høyeste svarprosent på 86 prosent. 
I år ble undersøkelsen også sendt på SMS, som gjorde det enklere å besvare fra mobile enheter.

– Vi er veldig fornøyde og takknemlige for at så mange har besvart undersøkelsen, slik at vi kan finne 
forbedringspunkter i hele konsernet, forteller HR-sjef Linn Holm Strømskroken.  

Harald Johnsen startet i oktober og benytter den 
første tiden til å bli kjent med selskapet, bransjen og 
regionene. Den 1. januar overtar Harald ansvaret for 
regionene og trer inn i konsernledelsen, mens Egil 
Lorentzen går over i en rådgiverrolle i konsernet under 
COO Bjørn Arve Ofstad. 

– Norsk Gjenvinnings sterke markeds og bærekraft
posisjon er en av flere grunner til at jeg føler meg 
 privilegert, men samtidig ydmyk, over å få tilliten til 
å lede divisjonen. Jeg setter pris på at jeg får bruke 
 tiden frem til nyttår til å være ute i drift og bli kjent 
med organisasjonen før jeg tar over ansvaret, sier 
Harald.  

Det skal holdes nytt valg av ansatterepresentanter til 
styret i Norsk Gjenvinning Norge AS, og valgdagen 
er satt til 15. februar 2021. Det vil komme løpende 
informasjon på intranett, skjermer, mail og oppslag på 
lokasjonene om valget. Valgstyret kan kontaktes på 
valg@ngn.no  

Valg av ansatte- 
representanter til styret

Ny divisjonsdirektør for   
Norsk Gjenvinning 
Regioner

Vi ønsker  
Saneringsteknikk 
velkommen til 
NG-familien

For å bygge videre på NG-konsernets satsing på å skape en fullverdig og 
 konkurransedyktig nordisk aktør i rivesegmentet, gjennomførte Nordic Demolition i 
høst oppkjøp av rive entreprenøren Saneringsteknikk AS.
– Oppkjøpet av Saneringsteknikk gir oss tilgang til svært god rivekompetanse, og 
styrker oss vesentlig i Vestfold og Telemark, forteller Are Strøm (t.h. bak), divisjons-
direktør for Nordic Demolition. 

– Saneringsteknikk vil bringe med seg lang erfaring, høy faglig kompetanse samt 
et sterkt varemerke som forbindes med kvalitet. De skal beholde sitt navn og brand, 
og bidra til at vi til sammen tilbyr alle tjenester innen miljø sanering og rivning – med 
ytterligere fokus på Vestfold og Telemark, forteller Erik André Vee (t.v. bak), COO i 
Nordic Demolition.  

SVARPROSENT

86 %
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Fortsatt stø 
strategisk kurs 
Covid-19 har ikke endret strategien til Norsk 
Gjenvinning. Utvikling, vekst og innovasjon er 
fremdeles drivkreftene de neste tre årene.
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I 
tidligere MeniNG har direktør for 
 strategi og M&A, Hans Fredrik  Wittusen, 
fortalt om NG-konsernets treårsplan 
for 2020-2022. Det er den som setter 
målet for hvor NG-konsernet skal være 

når de tre årene er gått.

Strategien bygger på prinsippet at 
konsernet jobbet mot tre delmål – eller 
horisonter.

– Horisont 1 er divisjonenes konkrete 
mål og planer frem mot 2022. Der står 
utvikling, vekst og lønnsomhet for dagens 
virksomhet i fokus. Horisont 2 handler 
om innovasjon og vekst – å finne nye 
løsninger og nye områder hvor NG kan 
vokse. Horisont 3 er visjonen til NG: «Det 
finnes ikke søppel mer,» forklarer Hans 
Fredrik.

Uendret strategisk kurs
De siste månedene med covid-19 har satt 

hele konsernet på prøve. Så hvordan har 
strategien stått seg i møte med denne 
siste tøffe tiden? 

Strategisjef Mats Ellingsen Nygård 
forklarer:

– 2020 har vært et veldig turbulent år. Det 
er det ingen tvil om. Likevel ser vi, når vi 
løfter blikket, at momentet for det grønne 
skiftet og for sirkulærøkonomi øker. Det 
er den veien det går i samfunnet. Derfor 
blir vår jobb stadig viktigere, og vår visjon 
stadig mer aktuell.

Derfor ligger visjonen, strategien og 
ambisjonsnivået fast – i stor grad upåvirket 
av covid-19. 

– Visjonen er og blir «det finnes ikke 
søppel mer.» Det skal vi i NG være med 
å sørge for. Vi skal fortsatt bli Nordens 
ledende gjenvinningskonsern, og alle våre 
divisjoner har vekst, framoverlente planer 
og ambisjoner om å lede i sitt marked, slår 
han fast.

Viktig å ikke spore av
Da covid-19 traff Norge i mars, sendte 
det sjokkbølger inn i alle næringer, 
NG inkludert. Likevel sporet ikke den 
strategiske retningen av.

– Det er klart vi spurte oss hvordan 
dette ville påvirke konsernets evne til 
å holde fokus på det som er viktig. Vi 
hadde på det tidspunktet besluttet en 
rekke strategiske grep, slik som Nordic 
Demolitions oppkjøp av Saneringsteknikk 
AS, omstruktureringen av Gjenvinning 
Oslofjord og satsing på NG Vekst, hvor 
første steg var rekrutteringen av ny 
divisjonsdirektør i Henning Flaig. Dette 
ble gjennomført som planlagt. At vi holdt 
fast ved den strategiske retningen var 
avgjørende, forklarer Hans Fredrik.

Satser på Oslofjorden
Noen områder utmerker seg som særlig 
strategisk viktige. Divisjon Gjenvinning 
Oslofjord skal bygges videre som felles 
fundament og vekstmotor for hele 
konsernet. 

– Gjenvinning skal bli vekstmotoren 
fremfor noen, og Oslofjorden spiller 
en nøkkelrolle. Ved å skille mellom 
Produksjon og Oppstrøm kunde og 
logistikk, rendyrker vi de oppgavene som 
ligger i de to avdelingene. Oppstrøm 
kunde og logistikk skal være sterkt 
kundefokusert, mens Produksjon 
er dedikert til videreforedling av 
avfall til høykvalitets råvarer for våre 
nedstrømskunder, sier Hans Fredrik.

Fortsatt fokus på vekst 
Vekststrategien, som er del av horisont 
2-arbeidet, fortsetter. 
– I ambisjonen om at vi skal bli det 
ledende gjenvinningskonsernet i det 
nordiske triangelet, ligger det også et 
tydelig vekstmandat for alle. Konkrete 
eksempler ser vi i hvordan Metall 
og Markets bygger opp svenske 
organisasjoner, og hvordan Nordic 
Demolition vokser strukturelt med 
oppkjøpet i Vestfold, sier han.

Heller ikke innovasjonsarbeidet har 
stoppet opp. Arbeidet med å finne nye 
løsninger og forretningsområder som 
skaper ny vekst for konsernet fortsetter, 
selv om noen prosesser ble satt på pause i 
noen måneder.

Spennende innovasjon
I Norsk Gjenvinning handler innovasjon i 
det daglige om å jobbe tett med kunder, 
samarbeidspartnere og interne krefter 
i divisjonene. Det dreier seg om å løse 
kjente problemstillinger i eksisterende 
verdikjeder – slik det blir gjort med 
nybrottsarbeid innenfor gips, glass og 
keramikk. 

Det handler også om å søke etter de 
unike nyvinningene, der vi utforsker det 
ukjente og skaper noe unikt, gjerne i 
et internasjonalt perspektiv, forklarer 
strategisjef Mats.
 
– Et ferskt eksempel på dette er 
etableringen av REEN, hvor NG er den 
største eieren. REENs ambisjon er å 
strømlinjeforme avfallshåndtering ved hjelp 
av avansert sensorteknologi og tilknyttede 
tjenester. Dette er ett eksempel på en 
type satsing, som skal løfte vår egen 
verdikjede til et høyere nivå, men som 
også har internasjonalt potensial, og kan 
bringe både oss og verden nærmere den 
fremtiden hvor det ikke finnes søppel mer, 
avslutter han.  

Visjonen er og blir «det 
finnes ikke søppel mer.» 
Det skal vi i NG være 
med å sørge for.
Mats Ellingsen Nygård
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Vi har spurt noen av NGs selskaps- og divisjonsledere om 
hva de har fokusert på under covid-19, hva som blir fokus 
fremover og hva de vil si til sine medarbeidere: 

DIVISJON REGIONER:
EGIL LORENTZEN

LØVÅS:
TONY BREIREM-RANDIN 

ISEKK:
BRYNJAR HOPEN

TOMWIL:
INGUNN OPSAHL 

Vi har fokusert på å opprettholde god 
basiskvalitet for våre kunder, samtidig 
som vi har arbeidet med å redusere 
faste kostnader, styrke likviditeten 
og redusere kapital bindingen. Nå 
blir det viktig å videreføre  dialogen 
med  andre bransjeaktører for å 
sikre bedre utnyttelse av hvert 
enkelt  anlegg, og gi mer effektiv 
innsamlings logistikk. Vi skaper større 
fleksibilitet i vår kostnadsbase for 
raskest mulig å kunne tilpasse oss 
endringer i aktivitetsnivået. 

Jeg er virkelig imponert over den 
innsatsen hver enkelt har vist og de 
gode resultatene som er skapt både 
økonomisk og med hensyn til HMSK 
i denne perioden. Vi må erkjenne at 
covid-19 også fremover vil gi oss 
 betydelige utfordringer. Nå må vi stå 
sammen og videreføre alt det gode 
arbeidet videre inn i 2021. Målet er å 
ha styrket vår posisjon ytterligere når 
vi kommer ut på andre siden. Vi er på 
god vei!

Vi skjønte ganske tidlig at vi ville 
merke dette på topplinjen, så fokuset 
ble rettet mot det vi kunne styre selv: 
kostnadene. Samtidig som trykket 
var hardt på permitteringer, ønsket 
jeg å bevare en trygg og god stab. Vi 
prøvde å ta smarte valg for å unngå 
permitteringer og uro, og opprett-
holde en sunn og bærekraftig drift.

Fokuset nå er å bygge for 2021, 
med fokus på salg og kostnader.  
Det aller viktigste er å motivere oss 
til å holde ut enda en runde med 
lockdown. Dette er og har vært en 
krevende periode for administrasjon 
og sjåfører. Det som blir viktig er å 
holde motet oppe og huske at det 
er lys i enden av denne veldig lange 
tunellen. TUSEN HJERTELIG TAKK!

Vi har jobbet for å opprettholde 
 kundefokus, og å sørge for at iSEKK 
er «på ballen» i en krevende tid.  Nå 
må vi holde humøret, motivasjonen 
og den gode lagmoralen oppe, og 
ikke minst vise utholdenhet i møte 
med myndighetenes smittevernregler. 

Jeg er imponert over den formidable 
innsatsen alle har vist i et krevende 
år. Omstillingsevnen og fleksibiliteten 
har virkelig blitt satt på prøve, og 
jeg er utrolig stolt over den måten vi 
samlet har løst utfordringene. 

Vi har hatt og har et sterkt fokus på smittevernstiltak for å sikre driften og 
 tryggheten for både de ansatte og kunder. Vi har en nyetablert app for ordre/ 
sjåførkommunikasjon, som forenkler kontaktløs kommunikasjon. Nå må vi opprett-
holde statens smittevernstiltak i tillegg til egne lokalrelevante smittevernregler. 

Husk at alle forbedringer starter med den enkelte. Om du tar denne pandemien på 
alvor og leder an med et godt eksempel, vil de rundt deg respektere og følge din 
innsats – til ditt og felleskapets beste. 
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2
020 har vært et krevende år 
for konsernet. Første kvartal var 
veldig bra med kraftig resultat-
bedring sammenlignet med 
første kvartal 2019. I midten 

av mars traff covid-19 oss. Det påvirket 
oss alle – og fortsetter å gjøre det. Vi har 
opplevd en kraftig reduksjon i aktivitet og 
volumer. Det er ingen overdrivelse å si at 
2020 har vært et år da vi har måttet stå i 
stormen.  
 
Totalt har konsernet en  negativ utvikling 
i omsetning på 5 prosent sammenlignet 
med 2019. Bruttofortjenesten er ned med 
64 millioner tilsvarende en nedgang på 
3 prosent. Tiltakene som er iverksatt på 
kostnadssiden har imidlertid medført en 
økning i driftsresultatet før avskrivninger 
på 46 millioner i de tre første kvartalene i 
2020 mot samme periode i 2019.

Godt resultat på konsernnivå 
April og mai var to svært utfordrende 
måneder. Flere av de store divisjonene 
våre opplevde kraftig fall i aktivitet og 
volumer. Dette ble kompensert med 
prisøkninger, kostnadsreduksjoner og 
forbedret arbeidskapital for å sikre 
likviditeten til konsernet. Vi gjennomførte 
en refinansiering i andre kvartal, og 
hentet 100 millioner i ny egenkapital 
og 150 millioner i ny gjeld. Det betyr at 
Norsk Gjenvinning som konsern har sterk 
balanse, og en kostnadsstrøm og resultat 
som er bedre enn i 2019.

Tøffe tak for mange divisjoner
Det har særlig vært gjenvinningsdivisjonen 
og industrisegmentet (IBKA) som har 
vært hardest rammet av fall i aktivitet og 
volumer. Vi så et kraftig fall i Q2 og til 
tross for at Q3 var bedre så er vi fortsatt 
ned i år sammenlignet med i fjor, aktivitets 
og volummessig i Gjenvinning. Vi håper 
og tror at aktiviteten vil ta seg opp inn i 
2021 – selv om vi på ingen måte er i trygg 
havn. Riving har opplevd resultatfall i 2020 
hovedsakling pga lavere marginer og noe 
lavere omsetning. Metall kan se tilbake på 
et godt år, og vi håper på enda bedre tider i 
2021. Også renovasjon kan se tilbake på et 
kanonår, helt upåvirket av pandemien.

Takk til dere alle!
Stormen er på ingen måte over. Selv om vi 
har en tryggere finansiell plattform nå enn i 
mars, er det fremdeles spente tider. Derfor 
må vi i alle divisjoner fortsette å fokusere 
knallhardt på operasjonelle forbedringer, pris 
og kostnadsnivå. Dét er nøkkelen for 2021.

Jeg må berømme alle NGerne – både dere 
som har vært på jobb og på hjemmekontor. 
Men særlig dere som har vært permittert. 
Uten dere, hadde vi ikke klart dette.  
Tusen takk! 

Espen Krey Brettås
CFO/finansdirektør

OMSETNINGS-
NEDGANG:

TOTALT I KONSERNET

5 %
NEDGANG I 
BRUTTOMARGIN:

3 %
DRIFTSRESULTAT FØR 
AVSKRIVNINGER 2020:

TRE FØRSTE KVARTAL

46 mill.

OPPSUMMERING  
AV TALL FOR 2020:
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– Slik har
Åtte NGere forteller:

2020
vært for oss
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Da den første covid-19 
 bølgen traff Norge i mars, 
var det få som trodde at 
dette kom til å påvirke oss 
fortsatt nå som vi nærmer 
oss juletiden. Det skulle vise 
seg å være feil. 

Dette har vært et år med 
mange utfordringer, 
både på jobb og privat. En 
tid som kommer til 
å gå ned i historiebøkene. 
En tid ingen av oss 
kommer til å glemme.

Det har også være en tid 
da NGerne har stått på, 
 motivert hverandre, inspirert 
og støttet hverandre. I tråd 
med verdiene våre, lagånd, 
ansvarlighet, proaktivitet og 
kremmerskap. Dette er en 
tid da alle er NG- helter.

Vi har tatt en prat med 
åtte NG-helter på tvers av 
 konsernet. 
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–M
in hverdag har 
ikke blitt  spesielt 
påvirket av 
 covid-19. Mye går 
ut på det samme, 

men vi har gjort noen endringer for å være 
i tråd med de nye retningslinjene, forteller 
Rune.

Den største forskjellen er at hele 
mottaksbrakken har blitt låst av, og bare 
seks-syv personer har tilgang. Det betyr 
at sjåfører som kommer med leveringer 
må vente ute, og all kommunikasjon og 
dokumentasjon gjøres gjennom vinduene 
– både glassleveringer og de som kommer 
for å vrake biler. 

– Grunnen til at vi faktisk må holde 
mottaksbrakken låst er at mange av 
sjåførene ikke forstår norsk eller engelsk, 
og derfor ikke skiltene vi setter opp med 
retningslinjer. Da må vi gjøre det sånn. 
Smittevern er det viktigste.

Travelt år
Rune forklarer at alle tar forholdsregler for 
å ha en trygg arbeidsplass. 

– Vi omgås ikke som før, har med antibac 
overalt og spiser lunsj med god avstand. 
I tillegg har vi et daglig morgenmøte hvor 
vi prater om hvordan det går og motiverer 
hverandre til å gjøre en god jobb. Her 
kjenner vi hverandre godt og føler oss 
trygge på hverandre. Vi ser på oss selv 
som en liten familie.

Øra Glass har hatt mye å gjøre i år. Det 
er tydelig at folk flest har fått bedre tid 
til oppussing, og kommer til Rune og 
kollegaene med vinduer. Derfor har de 
også unngått permitteringer. 

Vi har tvert imot slått rekorder nesten 
hver måned. Dette har selvfølgelig ført til 
en del stress for oss, men vi er jo heldige 
som kommer oss godt gjennom denne 
perioden.

God kommunikasjon har vært 
nøkkelen
– Jeg er veldig fornøyd med hvordan 
ledelsen har kommunisert. Det er god 
informasjonsflyt, og vi føler oss sett. 
I starten var vi nok alle usikre med 
tanke på fremtiden, men heldigvis kom 
klare retningslinjer fra ledelsen fort på 

banen. Etter flere måneder med strenge 
retningslinjer har den nye hverdagen blitt 
en rutine. Jeg gelder med selvfølgelig til 
den dagen vi slipper å være så forsiktige, 
men frem til det er det viktig at vi holder 
hverandre trygge, avslutter Rune.

Navn: Rune Marthinsen

Alder: 56

Bosted: Fredrikstad

Stilling: Produksjonsarbeider – Norsk 

Gjenvinning avdeling Øra, Glass

Vi slår rekorder 
nesten hver 
måned.
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2020 har lagt et enormt press på 
 organisasjonen vår, og det å se 
mange dyktige og kompetente 
kollegaer bli permittert har tæret 
på motivasjonen til mange.

–N
orsk Gjenvinning 
er et selskap hvor 
det skjer utrolig 
mye på en uke. 
Storparten av 

 arbeidsopp gavene er vi avhengige av 
hverandre for å gjennomføre. Derfor har 
det naturlig nok vært vanskelig å være 
like effektive som vanlig. 2020 har lagt et 
enormt press på organisasjonen vår, og 
det å se mange dyktige og  kompetente 
kollegaer bli permittert har tæret på 
 motivasjonen til mange, sier Magnus.

Savner kollegaer 
Året 2020 har bydd på både nedturer og 
oppturer for Magnus og kollegaene i NGD. 

– Selv om jeg savner lunsjen med alle de 
gode kollegaene mine, har vi vært flinke 
til å hjelpe hverandre når det trengs. Selv 

i dette rare året har vi klart å etablere en 
ny bedrift og verdiskaping i Oslo Metodika 
Miljøpark AS. Dette var mulig etter en 
dugnad fra NG Oslo Drift og andre 
selskaper i NG-konsernet. Spesielt vil jeg 
applaudere Øst-Riv, teamet til Tom Arne 
Sorknes og sjefen i containerparken for 
innsatsen i dette prosjektet.

Savner det gamle NG
Han fortsetter: 
– Vi har fått en kraftig reduksjon i møter, 
som har gitt mer tid til å følge opp kunder 
og andre oppgaver. Det kan vi takke 
telefoner og digitale samhandlingsverktøy 
for. Men det er klart jeg ser frem til vi 
finner tilbake til det NG hvor det var mer 
fleksibilitet i driftsapparatet og kapasitet 
i salgsorganisasjonen. Forhåpentligvis 
kommer vi tilbake dit i 2021.

Navn: Magnus Gudim

Alder: 33

Bosted: Oslo

Stilling: Avdelingsleder – Norsk  

Gjenvinning Downstream 
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2020 har lagt et enormt press på 
 organisasjonen vår, og det å se mange dyktige 
og kompetente kollegaer bli permittert har 
tæret på motivasjonen til mange.



–D
et tyngste var å se 
kollegaer gå ut i 
permittering. For 
oss som var heldige 
nok til å ha en jobb 

å gå til har dette året vært preget av mye 
omstilling og en del usikkerhet, sier Anita, 
som er salgs- og markedssjef i Norsk 
Makulering. 

For henne har lagånden på kontoret vært 
et savn på hjemmekontoret. Likevel har 
både hun og kollegaene lært mye av nye 
digitale samhandlingsverktøy og mestret 
det godt. Det er ferdigheter hun er sikker 
på at de får nytte av fremover.

Ny digital hverdag
– For å opprettholde motivasjonen og sikre 
gode og kjappe beslutningsprosesser, 
etablerte vi hyppige, digitale en-til-en 
møter. Vi sender også ut en ukentlig 
mail hvor vi forteller om alt som går bra 
og gir oss selv et klapp på skulderen. 
Vi har også, i travle dager, sørget for 
faglig utvikling underveis med Lean, 
anbudskurs og teamutvikling med 

organisasjonspsykologen, Kjartan. Noe vi 
virkelig har lært oss er å være effektive 
i møter, og vi har innført såkalte power-
møter hvor vi er konkrete, løser saker og 
sørger for gode arbeidsprosesser, forklarer 
hun.

Ser muligheter
Hun mener 2020 også sørger for at vi 
følger kundene tettere enn noen gang. 
Det har ført til at antall klager i Norsk 
Makulering har over halvert seg. De har 
også jobbet hardt i sosiale medier, noe 
som har gitt uttelling i form av økt antall 
følgere og engasjement. 

– Jeg tror året har gitt rom for ytterligere 
digitalisering, og ved å utvikle enklere 
brukergrensesnitt kan vi gi bedre service 
til våre kunder. Ved å gripe mulighetene 
som byr seg har jeg et håp om at vi 
kommer styrket ut av pandemien. I 
mellomtiden krysser vi fingrene for at det 
snart kommer en vaksine som bidrar til at 
vi sakte, men sikkert kommer tilbake til 
den nye normalen som vil etablere seg, 
sier Anita.

Navn: Anita Storborg Bøen

Bosted: Oslo

Stilling: Salgs- og markedssjef – 

Norsk Makulering 
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–I 
år har jeg skjønt hvor mye av 
hverdagen min jeg tidligere 
tok for gitt. Som å være med 
barna på fotballcuper, reise 
på ferier og felleslunsjen på 

jobben. I tillegg fikk jeg like mye logistikk 
å forholde meg til hjemme med barn på 
hjemmeskole som jeg har i jobben som 
logistikkoordinator, sier Fatmir.

Heldigvis var systemene de bruker i 

Downstream så innkjørte at han fikk gjort 
arbeidsoppgaver uten ekstra utfordringer. 
Det som derimot har vært en utfordring 
er tapet av den daglige kommunikasjonen 
«over bordet» med kollegaer. 

– Den dagen vi kan møtes som normalt 
igjen blir en gledens dag. Så lenge vi 
jobber i samme retning, tror jeg at vi 
kommer oss gjennom denne vanskelige 
tiden.

I år fikk jeg like mye 
logistikk å forholde meg 
til hjemme med barn på 
hjemmeskole som jeg har 
på jobb.

–F
or min del var det 
smertefritt å gå over 
til hjemmekontor. Til 
vanlig har jeg mellom 
7-10 timer reisevei 

hver uke, så jeg har faktisk mer tid i hver-
dagen nå. Akkurat dét setter jeg pris på, 
sier Ann Kristin.

Kreative sosialt
Som logistikkleder er hun avhengig av god 
og tydelig kommunikasjon. 

– Det går like fint over telefon som på 
kontoret. Likevel kjenner jeg selvfølgelig 
et savn etter kollegaene mine. For å takle 
dette har vi vært flinke til å ha en-til-en 
møter innenfor smittevernreglene. Vi har 
blitt vant til å ringe og maile ofte, og har 
måttet være kreative for å ta vare på det 
sosiale, og tar fredagspilsen på Teams.

Ann Kristin synes det er skremmende at vi 
er i vår andre bølge av pandemien. 

– Det er mye usikkerhet for alle. Jeg ser 
at alle sjåførene tar dette på alvor og er 
forsiktige, og mange lar til og med være 
å reise hjem for å besøke familie. Jeg 
håper at vi får en normalisert hverdag i 
2021 hvor vi ikke trenger å ta så mange 
forhåndsregler.

Vi er kreative for å ta 
vare på det sosiale, og 
tar fredagspilsen på 
Teams.

Navn: Fatmir Kjamili

Alder: 40

Bosted: Oslo

Stilling: Logistikkoordinator – 

Norsk Gjenvinning Downstream 

Navn: Ann Kristin Hansen

Alder: 45

Bosted: Asker

Stilling: Logistikkleder – Tomwil 
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–S
om sjåfør har jeg 
allerede en nokså 
asosial  jobbhverdag, 
og det har vært 
 vanskelig at de få 

sosiale møtepunktene og kontakten med 
kollegaer og kunder nesten forsvant. 
Det tøffeste er nok at morgenkaffen 
og morgenmøtet uteble. Det var disse 
stundene som tidligere gav motivasjon 
før en arbeidsdag med mye alenetid, sier 
Bjørn-Arne.

Det tøffeste er nok 
at morgenkaffen og 

morgenmøtet har uteblitt.

Holder motet oppe
For ham som sjåfør, er det en isolert 
hverdag. Heldigvis har de telefonen for å 
holde kontakten med kollegaer. 

– Jeg er fast bestemt på å holde motet 
oppe og å ha et positivt tankesett. Tanken 
på å få den normale hverdagen tilbake, 
er det som holder hjulene i gang for min 
del. Forhåpentligvis er det ikke så lenge 
til. Jeg må innrømme at det er ikke bare 
på jobb at det er vanskelig. Jeg savner å 
kunne bevege meg fritt rundt i samfunnet 
uten smittevernregler – og å ta turen over 
grensen til Sverige for å handle billigere 
varer.

Tøff tid i vente
Bjørn-Arne håper at 2021 bringer tilbake 
til den ordinære hverdagen vi hadde før 
covid-19 tok over verden. 

– Jeg håper at denne tiden ikke har gitt 
oss for store økonomiske utfordringer 

slik at vi får en enda tøffere tid med 
nedgangstider i Norge. Men frem til vi kan 
gå tilbake til den normale hverdagen, må 
vi være positive og se fremover. Det er det 
eneste som hjelper.

Navn: Bjørn-Arne Meisler

Alder: 46

Bosted: Fredrikstad

Stilling: Sjåfør, verneombud og 

ansattrepresentant – Humlekjær & 

Ødegaard 
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–D
et er utfordrende 
å få en tunghørt 
kunde på 80 år 
til å forstå at han 
må holde avstand. 

Foruten slike situasjoner har den daglige 
driften vært tilnærmet normal i 2020. De 

Jeg har inntrykk av at alle føler det er 
høy takhøyde for å ta opp bekymringer.

med rene kontorstillinger har blitt sendt på 
hjemmekontor, men vi har også vært en 
gjeng på arbeidsplassen, sier Marius.

Hos Marius og kollegaene i Sarpsborg 
så de en liten nedgang i vareflyten da 
mange av kundene også har hatt en tøff 
periode. Likevel har arbeidsmengden vært 
uforandret av covid-19. 

– Det kommer av at våre ansatte har mer 
fravær på grunn av strenge retningslinjer 
ved tegn på sykdom hos seg selv eller 
blant sine nærkontakter. Vi var dessverre 
også nødt til å permittere en ansatt. Det 
var leit, men han fant seg heldigvis ny jobb 
nesten med engang.

Savner å gi gode klemmer
For Marius har det vært en periode med 
mye savn. 

– Jeg er en sosial person som er glad 
i en god klem, derfor har de sosiale 
restriksjonene og den fysiske avstanden 
vært ekstra vanskelig. 

Likevel mener han at alle har håndtert 
tiden på best mulig måte. 

– Vi i avdeling Sarpsborg er en munter 
gjeng med ja-mennesker som snakker 
godt sammen. Da går som regel det 
meste fint. Hver morgen har vi et felles 
møte hvor vi prater om forholdsreglene 
og sikkerheten til hver enkelt. Jeg 
har inntrykk av at alle føler det er høy 
takhøyde for å ta opp bekymringer, sier 
han.

Kommer langt med godt samarbeid
For NGerne i Sarpsborg har det å åpne ny 
metallavdeling i et unntaksår tatt mye fokus. 

– Det har gått overraskende bra med 
tanke på omstendighetene, sier Marius. 
Han legger til: 
– Det er trist at mange aktører rundt i 
landet har gått konkurs i år, eller går en 
vanskelig tid i møte for å overleve. Det er 
tungt for folk, og jeg tror dessverre det er 
lenge til vi og resten av samfunnet får en 
normal drift og hverdag igjen.

Navn: Marius Claussen

Alder: 47

Bosted: Sarpsborg

Stilling: Formann – Norsk  

Gjenvinning avdeling Sarpsborg
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–J
eg har egentlig ikke 
hatt noe imot å være på 
hjemmekontor i år. Jeg 
synes det er viktig at vi 
alle bidrar til å redusere 

smitte og sykdom rundt oss, sier Dorthea.

Opprettholder kommunikasjonen 
digitalt
Hun opplever at det går greit å holde 
hjulene i gang digitalt. 

– Heldigvis er alle kundene våre inn-
forstått med at fysiske møter ikke er mulig. 
Ettersom vi jobber tett på selskaper i hele 
Europa, har det vært godt å vite at vi alle 
er i samme situasjon. 

Men også Dorthea opplever savn i 
 hverdagen. 

– Det er klart jeg også savner kollegaene 
mine og reisene til fabrikkene til kundene 
våre rundt om i Norge og Europa. Det å ha 
tett oppfølging med sluttkunder, er viktig 
når vi leverer i store volum. Vi gjør så godt 
vi kan for å gjøre opp for dette med god 
kommunikasjon på digitale flater – og den 
gode dialogen er der fortsatt!

Håper på stabiliserte markeder
Dorthea synes det er rart hvor fort dette 
året har gått. 

– Jeg husker da våre kunder i Asia først 
måtte stenge ned, og hvordan vi alle 
 tenkte at alt ville være over innen påske – 
så feil kan man ta. 

Nå håper hun at markedene  stabiliserer 
seg. Konsernet blir påvirket av 
 situasjonene i Asia og Europa. Dette 
gjelder spesielt returpapir hvor vi har 
 opplevd et meget usikkert marked med 
store økonomiske svingninger som har 
påvirket våre leveranser til ulike fabrikker.

Viktig å tenke positivt 
– Det hadde vært fantastisk om det 
snart ble mulig å reforhandle kontrakter 
i fysiske møter. Slik det er nå må vi ta 
slike møter over Teams selv med våre 
norske kunder. Når det er sagt, vil jeg 
understreke at jeg er positiv til tross for 
situasjonen. Vi kan kun gjøre noe med 
det som ligger i våre hender, og nå er det 
å tenke positivt og å følge retningslinjene, 
avslutter hun.  

Jeg husker da våre 
kunder i Asia først måtte 
stenge ned, og hvordan 
vi alle tenkte at alt ville 
være over innen påske – 
så feil kan man ta. 
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Navn: Dorthea Bjerke

Alder: 40

Bosted: Ås

Stilling: Markedssjef – Norsk  

Gjenvinning Downstream 
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NG etablerer Norges første material-
gjenvinningsløsning for porselen, keramikk og 
drikke- og herdet glass. Disse fraksjonene, som i 
dag går til deponi, vil nå kunne bli gjenvunnet på 
anlegget på Grinda i Larvik.

Problemene med porselen, keramikk 
og glass
Det kastes årlig store mengder  keramikk 
og porselensavfall i Norge, både av 
næringslivet og privatpersoner. Dette går 
i dag til deponi. Deponier ønsker i økende 
grad ikke å ta det imot, fordi materialene 
er porøse og dermed egner seg dårlig som 
fyllmasser, for eksempel i veigrunnlag.
– Det finnes store mengder keramikk og 
porselen – og kundene ønsker seg andre 
løsninger for denne typen materialer. 
Derfor satt vi fokus på denne avfallstypen 
for å finne en løsning som gagner miljøet, 
og ikke minst kundene våre, forteller 
 innovasjonssjef Kristine Laake. 

Gjenvinningsløsningen
NGs materialgjenvinningsløsning for 
porselen, keramikk og glass vil innebære 
en bearbeiding av avfallet til en resirkulert 
råvare som inngår i produksjon av nye 
betongprodukter. De kan benyttes av bygg 
og anleggsektoren. 

100 prosent av porselensavfallet vil inngå 
i de nye produktene, og dette vil erstatte 
60-80 prosent av jomfruelige råvarer i 
tilsvarende betong-produkter.

Samarbeid med Jernia 
Gjenvinningsløsningen vil bidra til å 
 forhindre feilsortering i innsamlings-
punktene for glass- og  metallemballasje. 
Det både forurenser og ødelegger 
 kvaliteten. Likevel tror så mange som 64 
prosent av Norges befolkning at porselen 
kan kastes i beholderen for glass- og 
metallemballasje ifølge en undersøkelse 
Jernia har gjennomført. 
NG har inngått et samarbeid med Jernia 
der de samler inn keramikk, glass og 
porselen i sine butikker, som sendes til 
Grinda. Det kan være alt fra drikkeglass til 
ildfaste former, og gir en rabattkupong hos 
Jernia på tilsvarende produktgruppe. 
Produksjonsanlegget har forventet 
oppstart i slutten av 2020, som vil gi en 
spennende start på året som kommer.  

Feilsortering av kun 20 gram 
porselen kan ødelegge 
gjenvinningsprosessen av 
ett tonn syltetøyglass fordi 
det er snakk om forskjellige 
kvaliteter.

Banebrytende 
løsning på Grinda
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–V
i skal fjerne friksjon, 
gjøre arbeidshver-
dagen smidigere for 
de ansatte og ikke 
minst skape et mer 

enhetlig NG, forteller Kari von Ubisch.

Hun startet i september som CIO for 
Norsk Gjenvinning, og daglig leder 
for Adact AS, IT-selskapet til Norsk 
Gjenvinning-konsernet. Før det jobbet 
hun som Head of Product & Business 
management i Telenor. 

– Det har vært veldig morsomt å begynne 
i NG. Her så jeg raskt spennende 
muligheter innen digitalisering, og møtte 
en entusiastisk gjeng med motivasjon til å 
utgjøre en forskjell, fortsetter hun. 

Skal skape bedre samhandling 
mellom systemene
Det første steget på veien har vært å 
samle selskapets infrastruktur på én 

samlet plattform hos Intility. 

– For at de ulike systemene vi har skal 
prate sammen, trengte vi først en solid 
digital grunnmur. Nå når den grunnmuren 
er på plass, blir det neste steget å skape 
bedre samhandling mellom de ulike 
systemene vi bruker, forklarer Kari. 

I praksis vil det for mange ansatte bety 
mindre manuell inntasting av data, og en 
smidigere og mer effektiv arbeidsdag. 

– Det vil også bety at når en kunde for 
eksempel bestiller en rivetjeneste, og 
samtidig har behov for ytterligere en 
tjeneste fra en annen del av NG, så blir 
dette lettere å koordinere internt. Da 
opplever kunden mindre friksjon – og får 
en bedre og mer sømløs kundereise. 

Mer fokus på utvikling,  
mindre på drift
Kari jakter nå kandidater til fem nye 

stillinger innenfor IT. Staben skal styrkes 
med to IT-arkitekter, to SAP-utviklere og 
én frontend-utvikler. 

– Tidligere har vi brukt mye av tiden vår 
på drift, mens vi fremover skal jobbe mer 
med utvikling. Det er en veldig spennende 
utvikling, så her håper vi å få inn mange 
gode kandidater, avslutter hun. 

NG satser på IT-utvikling
Tidligere har ulike deler av NG-konsernet hatt forskjellige IT-plattformer, 
i tillegg til programmer og systemer som ikke snakker sammen. Det skal 
den nye CIOen i Norsk Gjenvinning få en slutt på. 

Tidligere har vi brukt mye 
av tiden vår på drift, mens 
vi fremover skal jobbe mer 
med utvikling.



V
år årlige kundeundersøkelse omfatter de fleste 
 selskapene i  konsernet. Der spør vi over 20 000 
kunder hvordan de opplever oss. Årets undersøkelse 
viser nok en gang at våre kunder i all hovedsak er 
veldig fornøyd. 

Sannhetens øyeblikk
Totalt sett får vi samme score på kundetilfredshet og kundelojalitet 
som i fjor. Her har vi stabilisert oss på et jevnt høyt nivå. Samtidig 
forbedrer vi oss når det gjelder klager og misnøye fra kunden. 
Jeg snakker gjerne om sannhetens øyeblikk. Det er kundens 
dom over oss som selskap. Den avsies på bakgrunn av de få 
minuttene eller sekundene vi har med kunden på telefon, eller 
ute på oppdrag. Det er så lite som skiller en god og en dårlig 
kundeopplevelse.  
Noe av det viktigste for våre kunder er kundeservice og god 
oppfølging fra våre sjåfører. Kundene har høye forventninger. 
Heldigvis har vi så mange flinke folk som hver dag møter kundene 
at vi klarer å innfri – dag etter dag, år etter år. 

Positiv trend – men noen utfordringer
De siste ti årene har vist en stadig positiv utvikling. Skal vi bli enda 
bedra nå, kan vi ikke bare se på totalen. Da vi må dykke ned i 
detaljene og aktivt arbeide for å bli bedre på enkeltområder. Dette 
er et arbeid som pågår for fullt. Vi ser også at vi gjør det best i 
de mindre forretningsenhetene. Her kan vi nok alle lære noe om 
nærhet til kunden og «hands on». 

Kundeundersøkelsen gir oss også svar på hvordan kunden 
opplever oss i de ulike geografiske enhetene. Dessverre må vi 
erkjenne at trenden med tilbakegang i Oslo-området fortsetter. 
Dette har ikke kommet som noen overraskelse, og omfattende 
tiltak er for lengst iverksatt. Det innebærer omorganisering rundt 
hele Oslofjorden – fra sentralisering til mindre lokale enheter med 
nærhet til kunden. Det blir også et knallhardt fokus på å bedre 
basiskvaliteten i alle ledd. Dette vil vi utvilsomt se resultatene av i 
neste undersøkelse. 

Slaget står i møte med kunden
Det viktigste med undersøkelsen er at vi som selskap og NGere 
kan lære og jobbe med kontinuerlig forbedring. Det viktigste er 
det dere alle sammen gjør i hverdagen i møtet med kunden. Det 
er godt å vite at dette ansvaret hviler i trygge hender. La oss 
glede oss over gode resultater og fornøyde kunder, men samtidig 
fortsette å jobbe knallhardt med å bli enda bedre. For husk – det 
er kundens tillitt vi lever av.

Morten Frøid
Markedsdirektør

Kundeundersøkelsen er klar 
Kundene er godt fornøyd, 
men utfordringer i deler 
av landet   

22  KUNDEUNDERSØKELSEN

De siste ti årene har vist en 
stadig positiv utvikling.
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KUNDEUNDER SØKELSEN 2020:

GOD SCORE PÅ SAMME 
NIVÅ SOM I FJOR

VÅRE KUNDER ER 
MEST FORNØYD MED: 

SJÅFØRER: KUNDE SERVICE:

4,7 4,7

KUNDELOJALITET:

= STABILT BRA NIVÅ OVER  
   FLERE ÅR

4,6

FORNØYDE KUNDER:

Alle forretningsenheter er på  
«benchmark» eller bedre

10 %TO
PP
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Kundeservice løftet 
i Region Oslofjord
Tydelig ledelse, struktur og lagånd. Det er stikkord 
i snuoperasjonen til kundeservicesenteret i 
Region Oslofjord – og det som har fått dem 
gjennom en tøff covid-tid. 
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–P
roblemet var rett og 
slett at vi ikke hadde 
kontroll på kunde-
senteret. Så enkelt 
og så vanskelig. 

Det sier André Martinsen. Han er drifts-
leder for Region Øst, og ble i 2019 hentet 
inn spesielt for å løfte kundesenteret for 
Region Oslofjord. 

NGs ansikt mot kunden
– Kundesenteret er viktig for oss. De er 
førstelinjen mot kunden, og forvalter vårt 
omdømme mot dem. Da er det viktig at 
vi leverer på toppnivå. Det nivået var vi 
dessverre et stykke unna. Vi klarte ganske 
enkelt ikke å betjene kundene våre.

En rapport konsernledelsen fikk utarbeidet 
i 2019 hadde avdekket at  svarprosenten 
på kundesenteret lå helt nede på 63 
prosent. André så raskt at  kundesenteret, 
slik det opererte den gangen, måtte 
 revolusjoneres.

En rekke grep gjennomført
 – Vi trengte en tydeligere operativ ledelse, 
bedre struktur og en effektiv samordning 
som team – bort fra ad hoc-basert kunde-
håndtering og frem mot et kundeservice-
senter som er en skikkelig spydspiss inn 
mot kundene våre, forklarer han.

Rent konkret innebar dette en rekke 
tiltak. Blant disse var en strukturering av 
arbeidstid og vakter for å unngå nedetid, 
utvikling av systemer som fanget opp feil- 
og feilinformasjon, en strømlinjeforming 
av språk og tone på kundeservicechatten, 
informasjon om KPIer og innføring av 
driftsmøter, ukesmøter og morgenmøter 
hver dag klokken ni. 

Fra 60 til 90 prosent
For det aller viktigste, understreker André, 
var å styrke lagånden. 

– Nå er vi ikke lenger  enkeltmedarbeidere, 
men et team med felles mål som  deler 
kompetanse med hverandre. Det er 

viktig, for kundeservicesenteret er mer 
et rådgivningssenter enn noe annet. En 
kundebehandler i NG må nemlig være en 
god generalist som kan mer om selskapet 
enn de fleste.

Resultatene lot ikke vente på seg. Fra juni 
i 2019 og frem til september arbeidet de 
seg opp fra en svarprosent på 60 prosent 
og opp til 90 prosent. De prosentene holdt 
de frem til covid-19. 

Tøffe tider med covid-19
– Det er ingen tvil om at ting ble tøft 
da covid-19 kom, og vi måtte dessverre 
permittere i begynnelsen. Men vi fikk 
forholdsvis raskt kontroll, og vi kom tilbake 
med full styrke og vel så det, sier André 
og viser til at det har blitt ansatt seks nye 
medarbeidere i tillegg til de som kommer 
av sammenslåingen i Oslofjord.

Ny mann ved roret
André fikk i september avløsning som 
leder for kundesenteret. Ny mann på plass 

Vi må sette oss i kundens sted, 
og forstå deres behov og hvilken 
reise de er på som kunde av NG. 

Adnan Iqbal
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ved roret er Adnan Iqbal. Han tok over i 
september, og er imponert over det laget 
han skal lede. 

– Her har jeg møtt et team av selvdrevne, 
hardtarbeidende og fremoverlente med-
arbeidere som har håndtert presset det 
siste året forbilledlig. Grunnlaget for å 
bygge videre kunne ikke vært bedre, slår 
Adnan fast.

Han har lang erfaring med ledelse av 
kundeservicesentre, særlig fra forsikrings-
bransjen. Adnan vet av erfaring at 
moderne kunder bare blir mer og mer 
krevende. 

Løs kundens problem!
– Det er et suksesskriterium som trumfer 
alle andre i kundeservicefaget – det er å 
løse kundens problem. Så lenge oppdraget 
blir løst, bryr kunden seg mindre om de må 
vente litt i telefonkø, sier han. 

For å få til det er det noen  faktorer 

som må være tilstede. I likhet med 
André,  understreker han viktigheten av 
 kompetanse og forståelse for kundereisen. 

– Vi må sette oss i kundens sted, og forstå 
deres behov og hvilken reise de er på som 
kunde av NG – fra de hører om oss og tar 
kontakt, via bestilling, kundestøtte og helt 
frem til endelig resultat og faktura. For at 
vi skal vi lykkes i det, må vi – som André 
sier – ha høy kompetanse, både om eget 
selskap og om kundens hverdag.  

Nå handler det om å bli enda bedre for 
kundesentergjengen i Oslofjord. 

– Fremover skal vi løfte oss enda mer. 
Det innebærer både enda sterkere 
fokus på planmessighet, forutsigbarhet 
og kostnads effektivitet og samtidig yte 
kundeservice som står til toppkarakter, 
avslutter Adnan. 

Vi trengte en tydeligere operativ 
ledelse, bedre struktur og en 
effektiv samordning som team.

André Martinsen

 Usama Khan, Karoline Johnsgard og 
Natnael Tesfai. De aller fleste på kunde-
senteret i Oslofjord har hjemmekontor, 
dette bildet er tatt i 2019.
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V
ed å ta fagbrev øker man 
kompetansen for arbeidstakere 
som har lang erfaring, men ofte 
mangler det formelle beviset på 
kunnskap. 

– Vi fikk midler til to grupper med fagbrev 
– et i logistikk og et i gjenvinning. Denne 
ordningen er for ansatte som har vært 
flere år i stillingen sin, som har mye 
praktisk erfaring, og som da får dette 
formelt ved å ta fagbrevet. Det at vi har 
fått disse midlene innebærer at våre 
ansatte får ta fagbrevet gratis, og betaler 
kun eksamensavgiften selv, forteller HR-
rådgiver Kristin Staff Lorenzen. 

Tilpasset gjennomføring
Kursene for fagbrev hadde oppstart 
rett før sommeren, og begynte for fullt 
med undervisning i slutten av august. 
Undervisningen i logistikk foregår digitalt, 
mens gjenvinning har vekslet mellom 
digital- og klasseromsundervisning med 
risikovurdering og smittevernstiltak. 

– Vi er veldig glade for at vi fikk støtte 
til å gjennomføre fagbrevkurs i år, og 
håper flere i fremtiden blir inspirert til å 
ta fagbrev for å heve sin kompetanse, 
avslutter Kristin. 

Fikk støtte til fagbrev i 
gjenvinning og logistikk

Høsten 2019 fikk NG-
konsernet tildelt støtte 
fra Kompetanse pluss til 
å gjennomføre fagbrev i 
gjenvinning og logistikk 
for våre medarbeidere.

Vi er veldig glade for at vi 
fikk støtte til å gjennomføre 
fagbrevkurs i år.

 Gjengen som tar fagbrev i logistikk har digital undervisning.
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«Urban farming» 
på taket av GMP

I samarbeid med Kuben 
videregående skole 
lager NGerne på GMP 
et drivhus på taket av 
bygget – for å dyrke 
grønnsaker til elever og 
medarbeidere. 

V
ed å tenke utenfor boksen 
har Norsk Gjenvinning i Oslo 
tilrettelagt for det biologiske 
mangfoldet på et 28 000 m2 
grønt tak. I samarbeid med 

Kuben videregående skole bygges det et 
skalerbart konsept for «Urban Farming» på 
taket til anlegget.

Oslo Miljøpris
Hvert år deler Oslo kommune ut Oslo 
miljøpris, og i år har de delt prisen i tre 
kategorier; årets grønne innbygger, årets 
frivillige organisasjon og årets grønne 
selskap. Det er første gangen prisen deles 
ut i år. Vinneren var Norsk Gjenvinning.
– Selv om disse litt mindre prosjektene 
på siden av vår normale drift kan føles 

som lite i det store bildet, viser denne 
prisen verdien av at alt monner, forteller 
avdelingsleder for vekta på GMP, Tomas 
Korneliussen. 
Han er en av drivkreftene bak prosjektet 
med Kuben og er spent på resultatet. 

– Vi tror det er viktig å inspirere unge 
mennesker som skal inn i arbeidslivet, og 
et prosjekt som dette er jo helt perfekt for 
det, sier han.

Faglig samarbeid
Taket, som er dekt med sedum, yrer av 
fugleliv og insekter. Det er også satt ut 
bikuber som skal bidra til å opprettholde 
pollinering av blomster og planter i 
området. 

Kuben sitt prosjekt vil fjernstyres for å 
opprettholde sikkerhet, og er et faglig 
samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og 
skolen – og tverrfaglig internt hos Kuben. 
Resultatet skal bli salat og urter som skal 
kunne spises i kantinen på skolen og på 
anlegget.

«Urban Farming»-prosjektet går rett i 
kjernen på hva Norsk Gjenvinning står for 
– en bedrift som jobber for en bærekraftig 
verden. Prisen fra Oslo kommune er en 
annerkjennelse av verdien av det arbeidet 
som gjøres på tvers av konsernet hver 
eneste dag – særlig av engasjementet 
og proaktiviteten blant medarbeiderne på 
GMP. 
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Rutiner er alfa 
og omega

M
ennesker er flokkdyr. Vi trives 
best sammen. Da kan det å 
bli pålagt hjemmekontor og 
en hverdag i isolasjon være 
vanskelig for mange. 

Det er selvfølgelig forskjell på folk. Noen 
takler bedre enn andre å være alene, men 
i lengden vil alle merke effekten av lite 
sosial kontakt. Heldigvis er det grep du 
kan ta for å takle det.

Skap nye rutiner
Mange av oss har vært permitterte, 
blitt satt på hjemmekontor eller fått 
restriksjoner og omlegginger av 
arbeidshverdagen. Da er det viktig å 
omstille seg selv – både med gode rutiner 
og holdninger.

Det er lett å la de gode rutinene forsvinne 
når vi ikke lenger har den hverdagen 
vi er vant til. For å unngå at det går på 
psyken løs, er det viktig å holde fast 
ved hverdagen. Ved å opprettholde 
dagligdagse rutiner gir du et signal til 
kroppen om at nå skal du prestere. 

Vi har alle blitt fratatt små og store ting 
som ga hverdagen mening. Da er det 
viktig å tilpasse seg, og finne opp disse 
lyspunktene på nytt. Kan du ikke lenger 
gå innom kontoret for å spise lunsj eller 
prate med kollegaer? Finn et nytt sted å 
ta lunsjen, og sett opp faste avtaler for å 
møte kollegaer til en kaffe eller en gåtur – 
med tilstrekkelig avstand selvfølgelig. 

Ellers er det én ting alle kan gjøre som 

garantert gir en bedre hverdag; kom deg 
ut av døra, gå en tur og la hjernen slappe 
av litt. Fysisk aktivitet er ofte forskjellen på 
en god og dårlig dag. 

Det går over
Jobben vår gir oss identitet og en følelse 
av mening. Jeg selv var permittert i seks 
måneder i år. I den perioden gikk jeg 
gjennom faser av både motivasjon og 
skuffelse. Likevel er det én positiv ting 
vi alle kan ta med oss fra denne tiden: 
nemlig å sette mer pris på det vi tidligere 
tok for gitt – som det å ha en jobb å gå til. 

Vi må alle gjøre vårt for å holde hjulene i 
gang, enten det er fra hjemmekontor eller 
arbeidsplassen, og ta vare på hverandre. 
Vi må beskytte hverandre fra smitte ved 
å følge gjeldende smittevernstiltak, slik at 
alle føler seg trygge på jobb. 

Husk at det er greit å være engstelig og 
lei. Det er lov å kjenne på disse følelsene. 
Men ikke la det ta overhånd. Vær rause 
med hverandre. Vi prøver alle å komme 
oss gjennom dette og det er naturlig å 
gjøre feil. Prøv å være takknemlig for det 
du har, og få nok søvn.

Og husk at dette kommer til å gå over. 

Kjartan Thormodsæter
Organisasjonspsykolog

For å komme oss gjennom den vanskelige 
tiden vi er i, er rutiner den beste gaven vi 

kan gi oss selv. 

Det er ikke hvordan du har 
det, men hvordan du tar det
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D
et fantes ingen fasit for 
hvordan vi skulle håndtere 
 covid-19 situasjonen –  verken 
som selskap eller som 
 enkeltpersoner. Likevel mener 

jeg at vi i Norsk Gjenvinning har håndtert 
den nye hverdagen på en  imponerende 
måte. Det gjelder både ledelsen og oss på 
gulvet. De har vært nødt til å ta  vanskelige 
avgjørelser for å sikre  fremtiden til 
 konsernet, mens vi har holdt hjulene i 
gang under nye omstendigheter.

Ledelsen har vært tvunget til å ta harde 
grep for å sikre den finansielle  fremtiden 
til konsernet. Dessverre har nok ikke 
det alltid skjedd uten psykososiale 
 konse kvenser for oss som mennesker.

Tøff omstilling for alle
Det har vært en tøff omstilling for de fleste 
av oss å bli vant til en usikker hverdag 
med mindre sosial kontakt, færre ting å se 
frem til og frykt for fremtiden. Men med 
tanke på omstendighetene, er jeg rett og 
slett dypt imponert over hvor bra de fleste 
har taklet det. Jeg opplever stor åpenhet 
blant kollegaer og et samhold som er 
sterkere enn noen gang. 

Jeg synes det er viktig å gi en ekstra 
takk til deg som har vært, eller fortsatt 
er,  permittert. Det er tungt å gå på jobb i 
disse tider, men det er enda tyngre å ikke 
ha en jobb å gå til.

Siden mars har min fremste prioritering 

vært å få folk tilbake i jobb. I skrivende 
stund er de aller fleste som var permittert 
tilbake i jobb. Det ser jeg på som en seier 
i seg selv.

Tro på fremtiden
Vi går fortsatt en usikker tid i møte. 
Tiltak fra myndighetene slippes opp og 
strammes om hverandre, og vi må nok 
bare belage oss på en usikker hverdag så 
lenge covid-19 er blant oss. Heldigvis har 
de tøffe grepene, og den jobben dere alle 
har gjort, gitt oss fornyet tro på fremtiden. 

Til slutt vil jeg minne alle om å ta vare på 
hverandre som kollegaer. Vi kommer oss 
gjennom dette – sammen! 

Dere 
imponerer
         meg 

2020 har gitt oss en ny hverdag 
med mange  utfordringer. Det er 
 derfor ekstra viktig å ta godt vare 
på hverandre og se fremover.

Min fremste prioritering har 
vært å få folk tilbake i jobb.

Konserntilitsvalgt NGM: 

 
Knut Ronny Pedersen

 
Operatør i IBKA
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Umotivert

Sikkerhet er viktig fordi alle må komme
 like hele hjem som da de kom på jobb! 

Ole-Petter Mathisen
Lean Manager, Team: Øra. Vi gir oss aldri på sikkerhet!


