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Jeg vil først og fremst takke dere alle 
for en fantastisk innsats i 2019. Jeg 
blir skikkelig stolt av å tenke på alt 
vi har fått til sammen i året som har 
gått, og håper dere er enige og kan  
ta med dere den samme stoltheten 
inn i juletiden. 

2019 har vært begivenhetsrikt år som 
på slutten av året har gjort at vi står 
sterkere enn noensinne. Vi har fått tre 
nye medlemmer av NG-familien etter 
oppkjøpene av Øst-Riv AS, Norprodukter 
- Miljø AS og O Tenden Holding AS. 
Etter oppkjøpene har vi faktisk blitt den 
største riveentreprenøren i Norge foran 
AF Decom. I august åpnet klima- og 
miljøminister Ola Elvestuen vår nye 
sirkulære gipsfabrikk i Holmestrand og 
byrådsleder Raymond Johansen verdens 
mest avanserte papirsorteringsanlegg på 
GMP. Det er skikkelig spennende at Norsk 
Gjenvinning satser og ligger i forkant på 
innovasjon og nye løsninger.

Nedstrømsmarkedet for avfallsbaserte 
råvarer har dessverre vært vanskelig i 
hele år. Spesielt har papir- og metall-
prisene falt kraftig som følge av inter-
nasjo nal handelskrig og politikk. Vi jobber 
kontinuerlig med å tilpasse oppstrøms-
prisene så langt konkurransen tillater det, 
men vi har også vært nødt å redusere 
kostnadene våre. Jeg har stor forståelse 
for at flere av dere har vært gjennom 
utfordrende endringer som følge av 
markedet, og håper at de vanskelige tidene 
snart ebber ut. I mellomtiden har vi kun 
mulighet til å påvirke hva vi gjør internt 
for at vi skal bli mindre sårbare for ytre 
krefter. Det viktigste er at vi alle løser våre 
oppgaver på en best mulig måte hver dag 
slik at våre kunder velger oss. 

I år som i fjor har vi nettopp spurt dere om 
hvordan dere opplever jobbhverdagen i 
NG. Denne temperaturmålingen skal hjelpe 
oss med å sikre at vi alle har det godt 
på jobb i NG-konsernet. I år er resultatet 
veldig positivt. Vi fikk en svarprosent på 
84 prosent, som er ny rekord. Vi går frem 
på 8 av 15 områder, og ingen områder 
går i feil retning. Jeg er spesielt glad for 
fremgangen på spørsmål som omhandler 
engasjement og at flere opplever en høy 
gjennomføringsevne. Det synes jeg lover 
godt for 2020. Samtidig skal vi bli enda 
bedre, og da må vi ta mange gode innspill 
til forbedringer på alvor.  

Det er viktig å huske på at vi hver dag 
hjelper til med å redusere klimagass-
utslippene, som igjen bidrar til å nå 
FNs klimamål. Bare gipsanlegget vårt 
på Holmestrand står for en klima gass-
reduksjon på -1.241 tonn CO2, og dette 

er ikke enestående for gips. For å oppnå 
disse resultatene er vi helt avhengig av at 
hver eneste en av dere bidrar med sin del 
av puslespillet, fra sjåfører og operatører, 
til HMS-personer og control lere, ledere 
og medarbeidere. Min jobb er å spille dere 
gode og legge til rette slik at kundene våre 
opplever at de får det de forventer av oss. 
Si ifra til meg dersom det er noe jeg kan 
hjelpe til med. 

At vi nok en gang havner på topp på Ipsos 
omdømmemåling viser hvordan vi som 
konsern gjør de rette tingene. At vi møter 
kundene med et smil og hjelper dem med 
å finne de beste løsningene. At vi bidrar 
inn i undervisningen på flere universiteter, 
at vi er ute og holder foredrag om hva vi 
får til hver dag og ikke minst at vi i dag blir 
ansett som en kompetansebedrift. Vi bidrar 
hver dag til at materialer blir resirkulert 
til nye råvarer som kan brukes om igjen 
i andre produkter. Dette takket være 
innsatsen lagt ned i hele konsernet – hvor 
alle spiller en nøkkelrolle for at vi skal 
lykkes som selskap. 

Med det håper jeg du bruker julen til å roe 
ned tempoet og lade batteriene, slik at når 
vi møtes på nyåret er det med en gnist som 
vil bidra til at vi når målene våre i 2020.

God jul!

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!

Åpning av Den Sirkulære 
Gipsfabrikken og 
verdens mest avanserte 
 papirsorteringslinje
I august hadde Norsk Gjenvinning to 
store åpninger, i Holmestrand og Oslo. Den 
Sirkulære Gipsfabrikken i Holmestrand 
hadde sin offisielle åpning, med Klima- og 
miljø minister Ola Elvestuen og daværende 
ordfører Alf Johan Svele som gjester. Fabrik-
ken representerer sirkulær økonomi i praksis, 
der gips leveres inn og blir til gipspulver og 
deretter blir til nye gipsplater. 

– For å starte gipsfabrikken var samarbeid 
i verdikjeden helt avgjørende. Vi klarte å 
skape et momentum hvor hele verdikjeden 
hoppet samtidig. For at løsningen skulle 
bli industriell, var vi avhengige av at gips-
avfallsprodusentene var villige til å sende 
gipsen til oss i stedet for til deponi samt at  
vi også var helt avhengige av gipsprodu-
senter som så verdien av en resirkulert 
innsatsfaktor i sin produksjon, sa direktør 

for innovasjon og bærekraft, Tomas Mørch, 
under åpningen.

Den andre åpningen var av den etterlengtede 
nye papirsorteringslinjen, som vi har ventet på 
siden brannen på GMP i 2018. Åpningen av 
verdens mest avanserte papirsorteringslinje 
inkluderte båndklipping og noen ord fra 
byrådsleder Raymond Johansen. 

– Vi vet at næringslivet ser mulighetene i 
det grønne skriftet, og Norsk Gjenvinning er 
en viktig aktør i utviklingen av den sirkulære 
økonomien, noe denne papirsorteringslinjen 
er et godt eksempel på, sa Johansen under 
åpningen.

Gjestene fikk også se anlegget tett på og 
muligheten for en omvisning for å se hvordan 
papirsorteringslinjen fungerer i praksis.  

STORE VOLUMER PÅ FESTIVALER
Sommer betyr høysesong for festival-
er, og Norsk Gjenvinning har i år stått for 
avfallshåndteringen ved flere store festivaler 
landet rundt. Det betyr at store volumer skal 
håndteres på relativt kort tid.

Festivalen Tons of Rock ble arrangert i Oslo 
siste helgen i juni. I løpet av en drøy uke 
leverte og hentet NG Oslo ca. 400 avfallsbe-
holdere i tillegg til annet utstyr. Deretter fulgte 
Stavernfestivalen i juli, som er en av Norges 
største festivaler med 25 000 besøkende 
hver dag. Norsk Gjenvinning Larvik leverte og 
hentet ca. 665 avfallsbeholdere under denne 
festivalhelgen.

Øyafestivalen og Findings gikk begge av 
stabelen i starten av august. Siden disse 
overlapper hverandre, måtte det klargjøres ca. 
900 beholdere. Det er omtrent samme antall 
beholdere for de to festivalene som for hele 
NATO-øvelsen i 2018. Totalt var det i overkant 
av 150 000 besøkende på de ni dagene Tons 
of Rock, Øya og Findings fant sted i Oslo. 

Festivalene ga ekstremt travle dager midt 
i fellesferien, og alle involverte fortjener en 
klapp på skulderen for en vel blåst sommer. 
Vi ser frem til nok en travel festivalsommer i 
2020!  
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På besøk hos 
Konkurransetilsynet

I november var konsernsjef Erik Osmundsen og direktør for organisasjons-
utvikling og compliance Ingrid Bjørdal på besøk hos Konkurransetilsynet i 
Bergen for å lære og utveksle erfaringer innen konkurranse i bransjen. Det 
var et nyttig og godt møte for begge parter, og tilsynet satte stor pris på en 
slik uformell og åpen dialog med Norsk Gjenvinning.

Regelverket knyttet til konkurranse er vanskelig farvann, og dersom du 
 kommer opp i problemstillinger; ta kontakt med din leder, konsernadvokat-
ene eller Compliance-avdelingen. Erik og Ingrid reiser i disse dager rundt til 
regioner og selskaper for å drøfte tema knyttet til blant annet konkurranse-
rett, og NG-skolen holder jevnlige kurs du kan melde deg på via Intranettet. 
 Kurset er obligatorisk for alle ledere og ansatte i salg, marked, innkjøp og 
med andre eksterne kontaktflater.  

I år hadde medarbeiderundersøkelsen en historisk 
høy svarprosent på 84 prosent, og etter flere år med 
svingninger oppnår konsernet et stabilt resultat. 
Undersøkelsen viser at vi har fremgang på 8 av 15 
temaområder, der vi fortsatt skårer høyt på rolle
forståelse, kundeorientering, compliance og HMS.

Engasjement og gjennomføringsevne er hoved
parameterne vi måler på, og det er en fremgang fra 
fjorårets måling. 68 prosent av medarbeiderne er høyt 
eller svært høyt engasjert, og 69 prosent rapporterer 
om høy eller svært høy gjennomføringsevne. 

Nå vil HR jobbe tett med ledere og medarbeidere for 
å legge til rette for forbedring, og for å opprettholde 
det gode arbeidet som gjøres i hele organisasjonen.  

Norsk Gjenvinning er på bemannings- og 
rekrutteringsbyrået Academic Works’ liste over de 
50 arbeidsgiverne som er «top of mind» hos «young 
professionals» i undersøkelsen Young Professional 
Attraction Index (YPAI) 2019. Den kartlegger hva som 
er viktigst for målgruppen ved valg av arbeidsgiver 
og hvilke arbeidsgivere i Norge de anser som mest 
attraktive. Listen tar utgangspunkt i arbeidsgiverens 
rykte på markedet, fremgang på markedet og om 
respondenten vil jobbe hos arbeidsgiveren. Denne 
plasseringen lover godt for fremtidig kompetanse som 
kan bidra til å løfte NG til nye høyder.  

NG er «top of mind» hos 
Young Professionals

Stabilitet og fremgang 
i årets med arbeider
under søkelse

Fortsatt på toppen i 
Ipsos omdømmeundersøkelse
Etter fjorårets 12. plass rykket vi i år opp til 
11. plass i Ipsos’ omdømmeundersøkelse. Vi 
har også beholdt førsteplass på miljøbevissthet 
og tredjeplass på samfunnsansvar, og står 
sterkt blant mange andre norske toppbedrifter.

– Vi er veldig stolte og ydmyke over å oppnå 
så gode resultater nok en gang. At vi de siste 
tre årene har kommet inn og klatret på listen 
vitner om det gode arbeidet som legges 

ned i alle deler av konsernet, og spesielt det 
arbeidet som gjøres ut mot kunder og andre 
som blir berørt av vår virksomhet gjennom vår 
transport- og anleggsvirksomhet. De som er 
over oss på listen er godt kjent hos folk fordi 
de leverer varer og tjenester til konsument-
ene. Det er derfor spesielt morsomt at vi er 
nummer én på listen av selskap som selger 
til næringslivet i Norge, sa konsernsjef Erik 
Osmundsen i forbindelse med plasseringen. 

Rangeringen gjøres årlig av Ipsos med 1 000 
respondenter per selskap. Totalresultatet 
baserer seg på fire faktorer; miljøbeviss-
thet, samfunnsansvar og moral, økonomi og 
lønnsomhet, og reklame og informasjon. Med 
et økt fokus på bærekraft og en for ventning i 
samfunnet om at selskaper skal være en del 
av løsningen kan vi i Norsk Gjenvinning stolt 
si at vi ikke har bærekraft i vår strategi, men 
at bærekraft er strategien.  
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Hvis det at jeg har blitt daglig 
leder kan være med på å 
motivere andre kvinner i NG 
til å ønske seg lederansvar, 
synes jeg det er kjempebra.
Randi Warland Kortegaard
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D
et er travle dager for den 
nyutnevnte sjefen i NGm³, 
Randi Warland Kortegaard. 
Selskapet hun leder har per i 
dag ansvar for å drifte tre store 

deponier og mottak for ulike typer masse i 
Østlandsregionen. De innleverte massene 
brukes til nyttige formål, for eksempel i 
forbindelse med ombygging av nye veier, 
utvikling av næringsareal eller gjenfylling 
av tidligere steinbrudd. 

Nå har hun tatt fatt på arbeidet med å 
legge en ny rute videre for NGm³, som har 
vært en meget suksessrik satsing for NG 
de siste årene. 

– Jeg er ydmyk og kjempeglad for den 
tillitten jeg har fått, og ser frem til å 
jobbe med et allerede velfungerende 

team som innehar kompetansen som 
trengs for å kunne ta nye steg og kapre 
markedsandeler i enda flere markeder, sier 
Randi. 

Vestlandet er ett av markedene hun 
nevner hvor hun tror at de kan gjenskape 
suksessen.

Kvinnelig sjef i en tidligere 
mannsdominert bransje
Fra sin rolle som assisterende daglig leder 
i NGm3, ble Randi forfremmet til daglig 
leder på fast basis fra og med 1. oktober i 
år. Det betyr at hun er en av de aller første 
kvinnelige daglige lederne i NG-systemet. 

At stadig flere kvinner får ledende 
stillinger i avfallsbransjen, som tradisjonelt 
sett har vært relativt mannsdominert, 

Nå skal NGm³ 
 gjenskape 
suksessen i 
nye markeder

Som fersk daglig leder i en av NGs 
flaggskipsbedrifter, ønsker Randi Warland 
Kortegaard å reposisjonere virksomheten 
for å kapre markedsandeler også utenfor 
Østlandsområdet.
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mener hun derimot har sin naturlige 
forklaring:

– Jeg tror mange kvinner i dag ønsker 
seg en jobb de synes er meningsfull. NG 
er et selskap som viser miljøansvar, med 
fokus på etterlevelse av regelverket. Det 
oppleves i alle fall som givende for min 
del at vi går i bresjen for sirkulærøkonomi 
og gjenvinning. Dette gjelder selvsagt 
ikke bare kvinner! NG er en fremtidsrettet 
bedrift som er med på løse noen av de 
største miljøutfordringene vi står overfor i 
vår tid, sier Randi.

– Som arbeidsgiver har vi et ansvar for 
å styrke virksomheten med kvinner i 

lederstillinger. Hvis det at jeg har blitt 
daglig leder kan være med på å moti
vere andre kvinner i NG til å ønske seg 
lederansvar, synes jeg det er kjempe
bra. Likevel er det riktig kompetanse 
og gode lederegenskaper som er – og 
skal være – avgjørende for hvem som 
blir ledere. Ikke kjønn, understreker 
hun.

Tettere samarbeid med Downstream
I perioden Randi har jobbet for NGm3, har 
hun fokusert på å styrke teamet innen 
prosjektering, utvikling og innovasjon. 
Fremover skal hennes selskap i tillegg 
knytte tettere bånd ved å flytte over til 
Divisjon Downstream. Dette gjøres for 

å utveksle kompetanse og skape nye 
synergier. Dette omtaler hun som en veldig 
spennende satsing, som blant annet kan 
gi bedre innsikt når det gjelder salg og 
logistikk, samt håndtering av kompliserte 
avfallsfraksjoner.

– Vi skal jobbe knallhardt for å sikre nye 
markedsandeler i nye områder. Vi skal 
posisjonere oss som et selskap med høy 
og solid kompetanse, miljøansvar og gode 
løsninger for avfall som samfunnet vårt 
trenger, avslutter NGm3-sjefen. 

NG er en fremtidsrettet 
bedrift som er med på 
løse noen av de største 
miljøutfordringene vi står 
overfor i vår tid.
Randi Warland Kortegaard
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Downstream og NGm3 er fra og med 1. november samlet i én felles divisjon. 
Selv om de fortsetter som separate merkevarer, er målet felles: Å skape 
lønnsomme synergieffekter og utveksle fagkompetanse på tvers av enhetene.

V
ed første øyekast skulle det 
kanskje ikke virke som om to 
NG-virksomheter som driver 
med henholdsvis råvaretrading 
og deponier skulle ha mange 

fellestrekk. Likevel finnes det flere gode 
argumenter for at enhetene, som har 
kompe tanse og kunnskap som sine frem-
ste verdiskapende ressurser, også vil dra 
nytte av et tettere samarbeid.

– Bakgrunnen er at vi ønsker å samle 
mest mulig kompetansedrevet virksomhet 
i én felles divisjon. Dette er begge enheter 
med dedikerte og engasjerte folk som har 
høy kompetanse innenfor sine respektive 
fagfelt og stor grad av kremmerskap. Både 
NGm3 og Downstream har fått til mye 
og hatt stor suksess de siste årene. De 
jobber kanskje med tjenester og behov 
som virker svært forskjellige, men vi har 
trua på at vi vil klare å dyrke synergier 
som kan skape nye forretningsområder, 
sier Jon Bergan, divisjonsdirektør i NG 
Downstream.

– NGm3 kan dra stor nytte av at 
Downstream har et omfattende nettverk 
i inn- og utland samt kompetanse på 
logistikk og trading. På en annen side kan 
NGm3 bidra til å styrke Downstream sin 
kompetanse på områder innen radioaktivt 
avfall, farlig avfall, jord og betong, legger 
han til.

Ønsker å samle kompetansemiljøene 
Den nye divisjonen vil totalt ha rundt 50 
ansatte. Divisjonsdirektøren utelukker ikke 

at det på sikt kan være rom for at andre 
kompetansedrevne NG-virksomheter 
slutter seg til hvis det er hensiktsmessig.

– Vi har veldig tro på å samle alle 
kompetansemiljøer under én paraply for å 
skape effekter på tvers. Men det er viktig å 
understreke at en forutsetning for å lykkes 
er at de enhetene som har klart å skape 
suksess alene, også skal ha mulighet til å 
fortsette med det fremover, sier Jon.

Nye forretningsområder
Hverken Downstream eller NGm3 
fokuserer på materielle eiendeler. De 
tjener i stedet penger på å selge kunn-
skap og kompetanse. For NGm3 sin del, 
dreier det seg om kompetanse innen  
salg, drift og utvikling for deponier og 
mottak samt å finne egnede samarbeids-
partnere. Downstream har på sin side 
solid material- og nedstrømkunnskap 
og logistikk som sine største fortrinn. 
Begge selskaper er eksperter på 
myndighetsprosesser og er dyktige på 
å bygge kunderelasjoner. Ifølge Jon er 
forutsetningene svært gode for å bygge 
opp nye forretningsområder, særlig 
innenfor trading av råvarer.

– Ambisjonen om ett år er at vi er i gang 
med tre nye varestrømmer og har bygd 
opp et nytt forretningsområde. Kanskje 
har vi fått på plass de første leveransene 
av flygeaske til ett av våre deponier? Eller 
startet massetrading i Norden? Det er 
mange muligheter for å øke volumsiden på 
nye råvarer, avslutter Downstream-sjefen. 

Samles under 
samme paraply 

Vi har veldig tro på å samle 
alle kompetansemiljøer 
under én paraply for å skape 
effekter på tvers.
Jon Bergan
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I høst startet saneringen av Telenors gamle kobbernett. Omlag 2500 bygg 
skal rives, innvendig utstyr og kabler skal demonteres og fjernes – og flere 
hundre tusen stolper med tilhørende kabelspenn skal tas ned og transporteres 
for gjenvinning eller destruksjon. Prosjektet vil strekke seg over flere år.

Samarbeid på tvers av 
NG om Telenoravtale

N
orsk Gjenvinning-konsernet, 
med R3 Entreprenør i spissen, 
jobber nå med saneringen i 
Troms. Arbeidet har vært i full 
drift siden starten av oktober. 

– Miljøkartlegging, rydding og sanering  
av utstyr startet i september. Vi har i 
november gjort oss ferdige med litt 
over 50 prosent av det totale omfanget, 
sier avdelingsleder i R3, Bjørn Bjelde. 
Han har ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av kontrakten.

Kremmerskap blant våre medarbeidere
Henvendelsen fra Telenor kom i første 
omgang direkte til R3, men prosjekt-
lederne hos rivespesialisten skjønte fort 
det potensielle omfanget av prosjektet. 
Da sørget de for at det ble organisert et 
samarbeidsprosjekt på tvers av konsernet. 

Norsk Gjenvinning støtter R3 i prosjektet 
som garantist for tilpasset, effektiv og 
sikker avfallslogistikk samt forsvarlig 
og sporbar nedstrøm på alle fraksjoner. 

KMT Gjenvinning skal håndtere kabler fra 
utvendig infrastruktur.

Arbeid i vær og vind
Å arbeide utendørs i Troms på denne tiden 
av året er ingen spøk. 

– Den siste uken har det blåst kraftig 
og kommet store mengder snø. Det gjør 
det utfordrende å opprettholde 10–12 
timers daglig drift utendørs. Men alle våre 
medarbeidere er ved godt mot og står på, 
forteller Bjørn. 

Han legger til at fremdriften er god i 
forhold til planen, og at de regner med å 
være ferdige med oppdraget før jul. Da 
skal det også konkurreres om neste runde 
i prosjektet. 

– Sammen dekker R3 Entreprenør, 
Norsk Gjenvinning og KMT store deler 
av verdikjeden. Det blir spennende å se 
om vi lander flere oppdrag i Telenors 
moderniseringsprosjekt også i fremtiden, 
avslutter Bjørn Bjelde. 

Sammen dekker R3 
 Entreprenør, Norsk 
Gjenvinning og KMT store 
deler av verdi kjeden.

Bjørn Bjelde
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Sikkerhetskultur-programmet som rulles ut i hele Norsk Gjenvinning under 
slagordet «Vi gir oss aldri på sikkerhet» er ute av startgropa. Nå venter «Åpen 
sikkerhetssamtale» for NGs operatører rundt om i landet.

-V
i går nå i gang med fase 
2, tidsmessig litt ulikt 
fordelt rundt om i landet. 
Dette er et helt sentralt 
verktøy for å kartlegge 

og korrigere farlig adferd og bygge gode 
sikkerhetsholdninger, sier Lars Kristian 
Høyum Aakeberg. 

Han er leder for HMSK i Divisjon Metall 
og NG Region Østfold, og har vært in-
volvert i Sikkerhetskultur-programmet helt 
fra begynnelsen. 

Bygger sikkerhetskultur
Lars Kristian er imidlertid forsiktig med å 
bli for fokusert på faser.

– Det vi gjør er å bygge kultur, og det 
er en modningsprosess. Alt vi har vært 
 gjennom i fase 1 – i form av «NGs 
 livreddende regler», siste ukes hendelser 
og trening av nøkkelpersonell som ledere, 
tillitsvalgte og verneombud – er med oss 
videre.

Han fortsetter:
– «Åpen sikkerhetssamtale» er et helt 
sentralt verktøy for å observere og ha 
dialog rundt sikkerhetspraksis ute på 
arbeidsplassen. Den er en en-til-en- dialog 
mellom operatør og en som er trenet i 
åpen sikkerhetssamtale. Det kan være 
leder, tillitsvalgt eller verneombud. 

At alle kommer trygt hjem fra jobb
– Målet er flerdelt. Dels er det viktig at 
ledelsen viser at de er engasjert i sikker-
hetsarbeidet, dels handler det om å bygge 
bevissthet og sikkerhetskultur blant alle 
NGere. Men det endelige målet er veldig 
enkelt: At alle kommer trygt hjem fra jobb, 
slår han fast.

Åpen sikkerhetssamtale foregår slik 
at den som har ansvaret for samtalen 
først  obser verer operatøren i arbeid. Så 
 gjennomføres samtalen med vekt på å 
identifisere både det som er positivt og  
det som fra et sikkerhetsperspektiv har  
rom for forbedring. 

– Dette er en dialog. Operatørene skal 
reflektere over hvorfor de gjør som de gjør 
og selv endre egen atferd. Da er det viktig 
å ikke komme med pekefingeren. Vi vil at 
våre folk sitter igjen med følelsen av at vi 
er glad i dem og vil at de kommer hjem i 
en bit, sier Lars Kristian.

Kartlegginger viser nemlig at atferd er 
årsaken til hele 96 prosent av ulykkene.

Et program som virker
Sikkerhetskultur-programmet har blitt 
testet ut gjennom piloter på Groruddalen 
Miljøpark og på Metalldivisjonens anlegg 
på Øra i Østfold. Erfaringene fra pilotene 
er entydige. 

– Vi opplevde for eksempel en markant 
nedgang i skader med fravær ved Øra. Fra 
vi startet piloten i begynnelsen av 2018 
så vi en nedgang fra fem til én skade med 
fravær første året. Og så langt i 2019 
har vi ingen skader innenfor divisjon 
Metall. Det er ingen tvil om at dette virker, 
avslutter Lars Kristian. 

Økt bevissthet om sikkerhet 
gjennom «Åpen sikkerhetssamtale»
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Strategisk 
fokus 2020

På et overordnet nivå 
 handler strategien til 
 konsernet om hvor vi skal 
være om tre år, og hvordan 
vi skal komme oss dit.
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Mer av det vi gjør best, mer 
 innovasjon, økt nordisk satsing og 
styrking av en vinnerkultur. Det er 
oppskriften for implementeringen 
av NGkonsernets strategi for året 
som kommer.
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I 
forrige MeniNG fortalte direktør 
for strategi og M&A, Hans Fredrik 
Wittusen, om NG-konsernets treårsplan 
for 2019-2021. 

– Vi har nå gjennomgått strategiplanene 
basert på utviklingen i 2019, og jobbet 
frem en treårsplan for 2020-22. Den 
bygger på tidligere planer og siste års 
utvikling både internt og i markedet, setter 
ambisjonen for hvor NG-konsernet skal 
være tre år frem i tid og er konkret på hva 
som er fokusområder og nøkkeltiltak i året 
som kommer, sier Hans Fredrik.

Som tidligere er det tre horisonter 
som ligger til grunn for strategien. 
Horisont 1 er divisjonenes konkrete 
mål og planer frem mot 2022, der 
fokuset er på kontinuerlig utvikling, 
vekst og lønnsomhetsforbedringer med 
utgangspunkt i dagens virksomhet. 

I horisont 2 er fokuset å identifisere nye 
løsninger og forretningsområder som gjør 
at NG kan vokse utover det som er dagens 
virksomhet. Horisont 3 handler om visjonen 
til NG: «Det finnes ikke søppel mer.» 

– Skuta er solid
Selv om 2019 har vært et utfordrende år 
for deler av NG, er Hans Fredrik positiv på 
vegne av konsernet. 

– Det er ingen tvil om at NG-skuta er 
solid. Vi står kjempesterkt i markedet 
– med en omfattende infrastruktur, høy 
kundetilfredshet, en sterk merkevare og 
et omdømme som år etter år plasserer 
oss høyt på Ipsos’ målinger. Likevel kan 
vi ikke underkjenne at vi for 2019 totalt 
sett er bak plan, mye på grunn av tøffere 
markeder for Metall og Gjenvinning både 
oppstrøms og nedstrøms. 

Han legger til:

– Samtidig som vi fortsatt har en jobb å 
gjøre for å sikre tilstrekkelig lønnsomhets-
vekst i enkelte divisjoner, er det mye 
positivt som skjer i NG. Flere områder 
ligger foran planen i 2019, og vi ser mye 
potensiale for å effektivisere eksisterende 
virksomhet og vinne nye kunder.

Ny COO gir økt operativt fokus
Høsten 2019 har det blitt gjennomført 
flere organisatoriske grep sentralt i NG, 
som er direkte knyttet opp til strategien. 
Det ene er at direktør for Prosjektbaserte 
virksomheter, Bjørn Arve Ofstad, har gått 
inn i ny rolle som Chief Operating Officer 
(COO) i konsernledelsen. 

– Med Bjørn Arve som COO får vi et 
styrket fokus på Horisont 1 – gjennom 
kontinuerlig og målrettet forbedring av 

driften. Hans fokus inn i 2020 blir å 
sikre god støtte og gjennomføringskraft 
til effektivisering og lønnsom vekst, 
særlig innen divisjonene Metall og 
Gjenvinning. Samtidig bidrar denne 
organisasjonsendringen til økt fokus 
på Horisont 2, ved at konsernsjef Erik 
Osmundsen frigjør kapasitet til arbeidet 
med nordisk vekst, innovasjon og 
langsiktig utvikling.

Styrket satsning på innovasjon
En annen organisatorisk endring 
er at Thomas Mørch har gått inn i 
konsernledelsen som direktør for 
innovasjon og bærekraft. 

– Thomas har gjort en fantastisk jobb 
med å utvikle NG-konsernets innova-
sjonsarbeid de senere årene, og hans 
inntreden i konsernledelsen represen-
terer en styrket satsning på denne viktige 
delen av Horisont 2-arbeidet, sier Hans 
Fredrik.

Innovasjon er ikke så høytsvevende man 
kanskje skulle tro, forklarer han. I Norsk 
Gjenvinning handler innovasjon om å jobbe 
tett med kunder, samarbeidspartnere og 
interne krefter i divisjonene for finne nye 
løsninger og forretningsområder som 
skaper ny vekst for konsernet. 

Flere områder ligger foran planen i 
2019, og vi ser mye potensiale for å 
effektivisere eksisterende virksom
het og vinne nye kunder.

Hans Fredrik Wittusen
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– Vår satsning på innovasjon skal styrke 
vår markedsposisjon og sikre oss både 
økt konkurransekraft mot eksisterende 
kundesegmenter og vekst på områder 
vi tidligere ikke har vært tilstede. Et 
veldig godt eksempel er Den Sirkulære 
Gipsfabrikken i Holmestrand. Gjennom 
praktisk nytenking og godt samarbeid 
langs verdikjeden klarer vi nå å gjenvinne 
omlag halvparten av landets gipsavfall 
– 40 000 tonn i året – slik at det blir 
råvarer til nye gipsplater i stedet for å gå 
til deponi. Det er et veldig konkret skritt 
på veien mot sirkulærøkonomi og et godt 
eksempel på den typen innovasjon vi 
trenger mer av, slår han fast.

Fabrikken vant for øvrig «Årets Innova-
sjons pris i avfalls- og gjenvinnings-
bransjen» for 2019.

Satser i «Det nordiske triangelet»
NG-konsernets overordnede strategiske 
mål ligger fast: Å være størst og 
best i Norge og det ledende og mest 
betydningsfulle gjenvinnings selskapet 
i Norden. For å lykkes i dette, trenger 
vi ikke reise så veldig langt, forklarer 
strategidirektøren. 

– Området vi gjerne kaller «Det nordiske 
triangelet» strekker seg fra Region 
TVB i vest, gjennom Oslo-området til 

Stor-Stockholm i øst og ned gjennom 
Malmø og København i sør. Dette 
området teller 15 millioner mennesker 
og står for 75 prosent av Skandinavias 
fastlands-bruttonasjonalprodukt. Her er 
det et betydelig potensial for å bygge et 
slagkraftig nordisk konsern, basert på 
forretningsområder vi allerede er sterke i. 
Derfor er dette området et viktig strategisk 
satsingsområde for både organisk og 
strukturell vekst. 

Vinnerkultur er lagspill
Den viktigste ingrediensen i oppskriften 
som skal ta NG mot det strategiske målet 
er en sterk og levende vinnerkultur. 

– Vinnerkultur i NG er ikke konkurranse 
eller sololøp. Det er lagspill. Vi må feire 
gode resultater, få til godt samspill og 
lære av hverandre. Det knytter seg direkte 
opp til alle fire verdiene våre, sier direktør 
for organisasjonsutvikling og compliance, 
Ingrid Bjørdal. 

Hun fortsetter:  

– Vi skal alltid være gode på lagånd og 
ansvarlighet, og når vi fremover fokus- 
erer på å bygge vinnerkultur, betyr det å 
skape enda mer kraft rundt proaktivitet 
og kremmerskap. Resultatene fra årets 
medarbeiderundersøkelse viser at vi 

allerede er gode på kundeorientering, og 
det er en styrke vi skal bygge videre på. 

Samspill og eierskap 
Lagspill gir også muligheter utover å 
bygge en vital internkultur. 

– Hvordan vi spiller på lag i våre egne 
avdelinger er ett nivå. Men det er like 
viktig hvordan de ulike avdelingene 
og selskapene i NG-konsernet jobber 
sammen. Den kontrakten vi vant hos 
Telenor i Troms er et kroneksempel på 
hva vi kan få til når vi jobber som ett team 
på tvers i konsernet. Så er det et tredje 
nivå, og det er hvordan vi jobber med og 
forholder oss til omverdenen, til kunder, 
leverandører, naboer og samfunnet for 
øvrig. 

Men planer og strategier er lite verdt uten 
engasjement og bidrag fra den enkelte 
medarbeider, understreker Ingrid. 

– En strategi betyr lite hvis ikke hver 
og én av oss føler eierskap, ansvar og 
entusiasme. Den menneskelige faktor er 
den viktigste ressursen vi har får å nå de 
målene vi har satt oss. 

Vinnerkultur i NG er ikke konkur
ranse eller sololøp. Det er lagspill. 

Vi må feire gode resultater, få til 
godt samspill og lære av hverandre.

Ingrid Bjørdal

  Samarbeid med Tyrilistiftelsen. 
Nestleder i Tyrilistiftelsen Camilla 
Fjeld (f.v.), R3-medarbeider Johnny, 
regionleder i R3 Sebastian Larsson, 
helse- og omsorgsminister Bent 
Høie og R3-medarbeider Tom Erik.
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H
vert år gjennomfører vi en omfattende kunde under søkelse der 
vi spør mange tusen kunder om deres opp riktige mening om 
oss. Under søkelsen omfatter flere av selskapene i konsernet, 
og spørsmålene dekker viktige områder som tilfredshet, klager 
og lojalitet. Derfor kan resultatene med rette kalles «sannhetens 

øyeblikk». Ikke rart det er stor spenning knyttet til dette. 

Hvordan gikk det?
Igjen gir våre kunder oss fantastiske tilbakemeldinger. Vi har stabilisert oss 
på et nivå som det er all grunn til å være stolte av. Når det gjelder klager, har 
vi etablert oss på et nivå med de beste i landet, og kundene forteller at de er 
svært fornøyd med hvordan vi leverer våre tjenester. Innenfor kundeservice 
trekker de spesielt frem våre sjåfører og medarbeidere. Forventningene til 
service og oppfølging er høye, men vi leverer på en imponerende måte. En 
stor takk til alle dere som i en hektisk hverdag bidrar til de gode resultatene. 

Noe kan alltid bli bedre 
Det er selvsagt hyggelig med så mange gode tilbakemeldinger, men det 
betyr ikke at vi kan hvile på laurbærene. Vi må stadig jobbe for å bli bedre. 
Derfor spør vi også kundene om hva vi kan forbedre oss på. Den største 
andelen svarer at det går på leveringspresisjon – altså å komme til avtalt tid 
og utføre oppdraget som bestilt. Forventingene øker stadig, og vi må fortsette 
å forbedre både systemer og rutiner, slik at vi også i fremtiden kan møte 
kundenes forventinger. 

Slaget står i hverdagen 
En kundeundersøkelse som dette er en viktig kartlegging, men enda viktigere 
er den daglige kontakten og de løpende tilbakemeldingene vi får fra kundene. 
Vi har regnet ut at vi i løpet av én eneste dag har ca. 40 000 kontaktpunkter 
med våre kunder. Hvert av disse øyeblikkene er med på å avgjøre vår fremtid. 
Dette er det virkelige sannhetens øyeblikk. Derfor er det godt å vite at alt 
dette er i gode hender. 

La oss glede oss over fantastisk gode resultater, men aldri gi oss på å jobbe 
mot å bli bedre.

Morten Frøid
Markedsdirektør

Kunden har 
talt – høye 
forventninger, 
men imponerende 
resultater

KUNDEUNDER
SØKELSEN 2019:

GOD SCORE PÅ SAMME 
NIVÅ SOM I FJOR

KUNDELOJALITET:

= TOP SCORE I BRANSJEN

VÅRE KUNDER ER 
MEST FORNØYD MED: 

FORNØYDE KUNDER:

Målt mot andre norske  virksom heter 
er NG blant de ti prosentene med 
mest fornøyde kunder.

SJÅFØRER: KUNDE SERVICE:

4,7

4,7 4,7

10 %TO
PP
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-F
asaden laget av betong-
elementer hadde begynt 
å korrodere og gå i 
oppløsning. Det løsnet 
biter fra betongfasaden. 

Byggherren ønsket derfor å modernisere 
bygget til dagens standard – uten å miste 
leietagerne, sier avdelingsleder Thomas 
Lindseth i Øst-Riv om det utradisjonelle 
oppdraget. 

Sommeren 2018 begynte Øst-Riv 
planleggingen av rehabiliteringsarbeidene. 
Omtrent et halvt år senere startet arbeidet.

– Vi har tilført bygget over 200 tonn 
stål, og har på det meste 50 personer 
som arbeider med dette. Det sier litt om 
størrelsen på prosjektet, forteller han.

Øst-Riv AS har over 30 års erfaring med 
rivning. I tillegg jobber de med nye stål- 
og betongkonstruksjoner, grunnarbeider, 
fundamentering, miljøsanering, miljøkart-
legging, boring og betongsaging. 
Prosjekter som dette er derimot ikke 
dagligdags. 

Har jobbet døgnet rundt
I tillegg til rehabilitering av fasaden 
og alle etasjene, er det også bygget 
en ekstra halvannen etasje på bygget. 
Etterhvert som rehabiliteringen av etasjene 
skrider frem, flyttes leietagerne oppover. 
Avdelingslederen legger ikke skjul på at 
det til tider har vært utfordrende. 

– Det er et svært krevende, og det mest 
kompliserte prosjektet noen av oss har 
vært med på. Det har krevd mye av både 
medarbeidere og ledelse, og folk har 
jobbet hardt for å få det til.

For å holde leietagerne fornøyde har det 
omtrent vært en fulltidsstilling å registrere 
behov og ønskene deres. 

– Leietagerne skal ikke oppleve støy, så 
én konsekvens av det er at vi jobber på 
en skiftløsning døgnet rundt. Arbeid som 
skaper mye støy, gjør vi på kvelden eller 
natten, når leietagerne ikke er i bygget, 
sier han. 

– For eksempel har vi gått inn og endret 
alt av ventilasjon etter at leietagerne er 
ferdig på jobb. Når de kommer på jobb 
dagen etter er det ingen tegn på at vi har 
arbeidet gjennom natten.

Satser på fornøyde gjengangskunder
Bestillingen kom som et resultat av 
arbeidet de tidligere hadde gjort ved 
Clarion Hotel The Hub i Oslo Sentrum. 

– Byggherrens representant ved The Hub, 
Probea, var så fornøyde at de anbefalte 
oss videre til Pecunia (BH), sier Thomas 
og understreker at nettopp det er viktig 
for Øst-Riv. Probea er byggherrens 
representant på begge prosjektene.

– Vi satser hardt på gjengangskunder, og 
bruker mye ressurser på at byggherre eller 
oppdragsgiver er fornøyd. Vi fokuserer på 
løsninger, heller enn utfordringer, avslutter 
han. 

– Det mest krevende 
prosjektet vi har jobbet med 
Siden sommeren 2018 har Øst-Riv «revet» Dronning Mauds gate 1-3 
– med leietagerne i bygget. 

Fra venstre: Avdelingsleder Thomas Lindseth, produksjonsleder og prosjektleder Øivind 
 Østdal, prosjektleder Stian Lindvik og prosjektingeniør konstruksjonsteknikk Joakim Viko. 
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CFO har 
 ordet

2
019 har så langt vært et år med 
utfordringer i form av dårligere 
nedstrømspriser for enkelte av 
NGs forretningsområder, mens 
andre divisjoner kan se tilbake 

på et år med gode tall og positiv utvikling.

Konsernet som helhet kan vise til høy 
aktivitets- og volumvekst på ca 5 prosent, 
sammenlignet med samme periode i 
fjor. Hittil i år er veksten i omsetning 
på 11,2 prosent og 11 prosent vekst i 
bruttofortjeneste justert for oppkjøpte 
selskaper. NG-konsernet oppnådde et 
driftsresultat på 280 millioner mot 275 
millioner for samme periode i fjor. 

Kort oppsummert har det til tross for svært 
utfordrende markeder gått bra for NG-
konsernet, men dessverre ikke så bra som 
vi planla for. 

Tøft år for Gjenvinning og Metall
Mye av årsaken er et utfordrende år for 
de store forretningsområdene, spesielt 
gjenvinnings- og metalldivisjonene. Det 
handler om ytre omstendigheter. 

Metallmarkedene har vært spesielt 
utfordrende – med knalltøff konkurranse 
på tonnasjen oppstrøms og lave priser 
nedstrøms som følge av handelskrigen 
mellom USA og Kina. For Gjenvinning 

har utfordringen vært rekordlave priser 
nedstrøms i papirmarkedet. Enkelte 
papirpriser er nå lavere enn under 
finanskrisen i 2008.

Resultatet er dessverre at vi ikke 
har fått den veksten vi ønsket oss. 
Men begge divisjonene jobber hardt 
og systematisk for å snu trenden 
gjennom restruktureringsprogrammer, 
effektivisering og kostnadskontroll.

Snuoperasjon i Renovasjon og IBKA
Et område med veldig positiv utvikling 
i året som har gått er Renovasjon. Der 
hadde vi et svært krevende år i 2018, 
mye som følge av en rekke ulønnsomme 
kontrakter vi overtok fra andre aktører. 
Dette snudde vi i 2019. Vi fikk flere av 
disse kontraktene ut av vår portefølje, 
hvilket har gitt oss bedre finansiell kontroll 
og en fin utvikling.

IBKA hadde en tøff start på året 
med høy aktivitet, men også høye 
kostnader. Men etter å ha vært gjennom 
kostnadsreduksjoner leverte IBKA «all 
time high» i oktober. Det er veldig gledelig 
å se at restruktureringsjobben betaler seg.  

God fart i Riving, Deponi og Trading
2019 var også året da vi tok en solid bit av 
rivingsmarkedet. Med kjøpet av Øst-Riv AS 

og Norprodukter - Miljø AS ble vi Norges 
største rivingsaktør, et område som går så 
det suser.

Vi må også berømme Deponi og 
Downstream. Deponivirksomheten går rett 
og slett som en kule, og til tross for tøffe 
markeder gjør Downstream det veldig bra 
innenfor tradingvirksomheten. Det er også 
et marked hvor det er mange muligheter i 
fremtiden.  

Løser seg ikke over natten
Vi må belage oss på at verdenssituasjonen 
fortsatt vil være usikker i 2020. 
Markedene snur ikke over natten. Derfor 
er det viktigere enn noen gang at NG-ere 
fortsetter hver dag å tenke konstruktivt 
rundt hva vi som medarbeidere kan bidra 
med i det daglige – spesielt når det gjelder 
effektivitet og kostnadskontroll. Sånn at vi 
fortsetter det fantastiske arbeidet vi gjør 
her i NG inn i 2020.

Espen Krey Brettås
CFO/finansdirektør
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OPPSUMMERING  
AV TALL HITTIL I ÅR:

OMSETNINGSVEKST:

TOTALT I KONSERNET

11,2 %

VEKST I BRUTTOMARGIN:

 0,1 %

VOLUMØKNING:
SAMMENLIGNET 
MED SAMME 
PERIODE I FJOR5 %

ØKNING I BRUTTO  FORTJENESTE:

ca. 11 %
JUSTERT DRIFTSRESULTAT 
FØR AVSKRIVNINGER:

280 mill.

NG-konsernet leverte bra i 2019, 
men ikke så bra som vi planla.



20  GJENVINNINGSPROSJEKT I MALI

Et lyspunkt som 
gir håp om en 
bedre fremtid

N
esten halvparten av innbyg-
gerne i Mali lever under den 
internasjonale fattigdoms-
grensen. Nøden i det vest-
afrikanske landet er stor, med 

blant annet fattigdom, sult, forsøpling og 
arbeidsløshet. De sosiale, økonomiske og 
miljømessige utfordringene dette landet 
står overfor, er vanskelig å forestille seg 
for oss som bor i Norge.

Da Strømmestiftelsen og Returkraft ville 
ha med Norsk Gjenvinning på et nytt og 
banebrytende gjenvinningsprosjekt i Mali, 
var divisjonsdirektør Jon Bergan i NG 
Downstream rask til å svare ja. Dette så ut 
som en unik mulighet til å hjelpe malierne 
med noe konkret som kunne gi en litt 
bedre fremtid – et lyspunkt som kunne gi 
nytt håp.

– Vi tente umiddelbart veldig på idéen, 
og tenkte at Norsk Gjenvinning absolutt 
hadde en rolle å spille i dette prosjektet, 
sier Jon. 

Lager skolepulter av resirkulert plast
Det som omtales som «skolepult-
prosjektet» går i korte trekk ut på å 
samle inn plastavfall fra den forurensede 
Niger-elven i området rundt hovedstaden 
Bamako, og deretter sette opp en 
produksjonslinje hvor plasten granuleres 
og smeltes om. Den gjenvunne plasten 
skal deretter brukes til å produsere 
plastartikler – blant annet skolepulter  
– som kan selges. 

Dette skal være lønnsomt nok til å 
gi flere arbeidsløse ungdommer et 
varig levebrød. I tillegg vil avfalls- og 

gjenvinningsløsningene bidra til å fjerne 
betydelige mengder plast fra elven og 
gatene i hovedstaden. NG skal først 
og fremst bistå med kunnskap og 
kompetanse i forbindelse med oppsettet 
av produksjonslinjen. 

– Enormt avfallsproblem
Ifølge divisjonsdirektøren gir det mening at 
NG skal være en del av dette prosjektet, 
nettopp fordi vi har noe å lære bort som 
kan føre til endring:

– Jeg har snakket både med folk som bor 
der og folk som har besøkt Mali, og det 
de beskriver er et enormt avfallsproblem. 
I nærheten av byene er det så store 
mengder avfall som flyter rundt at de 
opplever en form for håpløshet. 

Det at vi får snudd et 
problem til en mulighet 
for bedring, gjør at 
prosjektet oppfattes som 
veldig givende.

Jon Bergan



21

«Skolepult-prosjektet» kan bli en ny start for arbeidsløse 
ungdommer i Mali – et av verdens fattigste land. Under veiledning 
fra NG skal de skaffe seg et levebrød av å gjenvinne plastavfallet 
som flyter rundt i Niger-elven og forsøpler hovedstaden.

– Det vi kan bidra med i dette prosjektet 
er kanskje lite i den store sammenhengen. 
Samtidig blir vi møtt av så motiverte og 
engasjerte folk som virkelig setter pris på 
at vi kommer og deler vår kunnskap med 
dem. Det at vi får snudd et problem til en 
mulighet for bedring, gjør at prosjektet 
oppfattes som veldig givende, sier Jon 
videre.

NG kan bidra!
Det er lett å bli motløs når man ser hvilke 
utfordringer Mali faktisk står overfor. 
Likevel tenker Jon at det er bedre å gjøre 
noe enn å bare stå og se på.

– De trenger at folk engasjerer seg, og 
dette prosjektet viser at avfallshåndtering 
og bistand kan gå hånd i hånd. Nå sender 
vi en medarbeider fra NG med den 

nødvendige kompetansen til Mali for å 
jobbe ut en konkret plan for gjennom-
føringen. Vår rolle her er å bistå malierne 
med hvordan de kan sette opp og drifte 
sin egen produksjonslinje, forklarer Jon.

Han legger til at flere NG-ansatte har vist 
interesse for Mali-prosjektet, og lover at 
det vil komme oppdateringer på hva som 
skjer. NG kommer til å være tungt involvert 
i dette i lang tid fremover.

Sitter du også på en god idé?
Idéen bak gjenvinningsprosjektet i Mali 
startet ganske enkelt med et enkelt tips 
om at hovedstaden i det fattige landet rant 
over av søppel. Og et spørsmål om det ville 
være mulig å resirkulere noe av avfallet på 
en måte som ville komme innbyggerne til 
gode. Divisjonsdirektøren blir motivert av å 

høre gode idéer som dette. Samtidig tror 
han dessverre at det er flere gode idéer 
blant de 1500 ansatte i NG som aldri 
kommer frem til ledelsen.

– Min oppfordring til deg som jobber 
i Norsk Gjenvinning er: Ring oss hvis 
du bærer på en idé med en naturlig 
kobling til det vi driver med! Vi ønsker 
alltid å lytte til gode idéer fra våre egne 
i NGsystemet, avslutter Jon. 
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Motiveres 
av fornøyde 

kunder

Navn: Jordan Jones

Alder: 23

Stilling: Prosjektleder i IBKA

Arbeidsted: Chester/Southampton 

IBKA 
(Tidligere Norsk Gjenvinning 
Industri) 

• Håndtering av farlig avfall
• Olje og kjemikalievern
• Arbeid i nitrogenatmosfære
• Sirkulasjonsrens
• Tankrengjøring
• Rengjøring med tørris

Halvårets
NGer:
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Etter bare ett år i IBKA har prosjektleder Jordan 
Jones klare ambisjoner for seg selv og selskapet. 

-D
rivkraften min er å bli 
en ledende ekspert, 
og samtidig bidra til 
at IBKA blir ledende 
innenfor våre kjerne-

områder, sier Jordan Jones. 

Han arbeider som prosjektleder og er 
stasjonert i Chester i England, men bruker 
nå mye av sin tid i Southampton. Jordan 
har bachelorgrad i Chemical Engineering 
fra Universitetet i Chester – hvor han 
uteksaminerte med høyeste karakter. 

– Da jeg hørte om jobben, skjønte jeg at 
dette var et sted jeg virkelig kunne utvikle 
meg. Det er ikke bare én jobb. Man fyller 
flere ulike roller, og det trives jeg godt 
med, forteller han. 

IBKA leverer tjenester til hele spekteret 
av industri- og offshoretjenester – fra 
hånd tering av farlig avfall, olje- og kjemi-
kalie  vern og til arbeid i nitrogenatmosfære, 

sirkulasjonsrens, tankrengjøring og 
rengjøring med tørris. IBKA var frem 
til 2018 kjent som Norsk Gjenvinning 
Industri.

Strålende resultater på kort tid
– Det første prosjektet mitt krevde at jeg 
lærte fort. Heldigvis kom jeg inn i et veldig 
godt miljø hvor folk hjelper og lærer av 
hverandre. Som ung og ny i jobben er det 
betryggende, sier han.

Jordan fikk for bare få måneder siden 
ansvaret for kjemisk rengjøring av to 
reaktorer for INOVYN Norge. Etter flere 
konferansesamtaler, befaringer og mye 
tankearbeid kom han og teamet opp 
med, og senere gjennomførte, en løsning 
kunden satte stor pris på. 

– Resultatet ble veldig bra. Det ble gjort 
tester som viste veldig gode resultater, og 
ikke minst var kunden meget fornøyd. 

Han forteller at arbeidet han og teamet 
leverte for INOVYN Norge allerede har 
resultert i dialog om mulige nye oppdrag.

– Fornøyde kunder er viktig for meg. I 
tillegg til at det kan gi nye oppdrag, gir 
det en ekstra motivasjons-boost når det 
kommer fra så erfarne fagfolk, forteller 
han om rosen fra den tekniske direktøren  
i INOVYN Norge.

Variert bakgrunn
Gjennom utdanningen hadde Jordan 
praksis hos flere bedrifter i løpet av 
studietiden. Han har også erfaring fra 
PowerHouse Energy, som var hans første 
jobbe etter studietiden. 

– Å ha erfaring fra ulike bransjer og 
selskaper er en veldig nyttig. I tillegg har 
jeg fått et godt kontaktnettverk som jeg 
håper kan åpne opp enda flere dører for 
IBKA i fremtiden, avslutter han. 
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M
akuleringsdugnaden startet 
i september og ble avsluttet 
i november. Nye og gamle 
kunder fikk tilbud om gratis 
leie av makuleringsbehold-

ere hvis de ble med på en ryddedugnad 
i egen virksomhet – for å unngå utrygg 
avfallshåndtering av sensitivt materiale.

Kampanjen var knyttet til den Nasjonale 
sikkerhetsmåneden som Norsk Senter for 
informasjonssikring (NorSIS) arrangerer i 
oktober hvert år.

Norsk Makulering har det siste året 
investert i en kvern for makulering 
av digitale lagringsmedier og i et 
sikkerhetsopplegg i samarbeid med 
Semac og Nokas, hvor sikkerheten kan 
dokumenteres og sertifiseres. Et av 
formålene med makuleringsdugnaden 
var å gjøre disse investeringene bedre 
kjent, i tillegg til å kapre nye kunder, øke 
synligheten, og bygge merkevare.

Kampanjen tok i bruk egen webside, 
Makuleringsbloggen, Facebook, LinkedIn, 
nyhetsbrev og Googles annonsesystem 
AdWords. Til alle aktiviteter ble det brukt 
 illustrasjoner med budskapet «Ikke gjør 
dette på jobben», i tillegg til et bestillings-
skjema for å invitere til rask handling. 
AdWords-annonsering ble brukt for å 

komme høyere opp ved Google-søk, i tillegg 
til display- og bannerannonser daglig i ulike 
medier samt remarketing overfor kunder 
som besøkte Norsk Makulerings nettside. 

Det for tidlig å trekke endelige konklu-
sjoner om resultatene. Men noen ting 
er tydelig allerede. Aktivitetene knyttet 
til AdWords har ført til økt synlighet 
og oppmerksomhet, og det ordet 
som hyppigst brukes i googlesøk er 
«Makulering». Besøkene til nettsiden 
og makuleringsbloggen er mer enn 
fordoblet. Oppmerksom heten ser imidlertid 
ut til å gi liten kortsiktig kjøpsrespons. 
Jevnlig og målrettet bruk av AdWords 
kan forhåpentligvis gi kjøpsaktivitet på 
lengre sikt, og ser ut til å være viktig 
for merkevarebyggingen. Trafikken fra 
Facebook og LinkedIn har økt, med flere 
utfyllinger av bestillingsskjemaer. Sosiale 
medier er med andre ord en god kanal for 
både profilering og salg.

Totalt ser ikke kampanjen hittil ut til å ha 
ført til vesentlig økning i antall nye kunder 
sammenliknet med andre aktiviteter. Først 
og fremst ser dette derfor ut til å ha vært 
en profileringskampanje, som det er for 
tidlig å måle effekten av. Den kan vise seg 
å være viktig for å gjøre det nye produktet 
med makulering av digitale lagringsmedier 
kjent. 

Makuleringsdugnaden 
har gitt økt synlighet 
og fordoblet nettbesøk 

Norsk Makulerings kampanje «Makulerings-
dugnaden» ga gode resultater. Ulike kanaler for 
synlighet og opp merksomhet ble testet – for å 
identifisere hvilke som på kort og lang sikt gir nye 
kunder.

Norsk Makulering vil gjerne 
bli kontaktet av andre i 
konsernet for utveksling 
av erfaringer rundt disse 
temaene. Ta kontakt med 
prosjekt og salgsansvarlig 
nye forretningsområder  
Anita Storborg Bøen:  
anita@norskmakulering.no

Nye og gamle kunder fikk 
tilbud om gratis leie av 
 makuleringsbeholdere hvis 
de ble med på en rydde-
dugnad i egen virksomhet.
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S
om verneombud ser vi ting fra et 
litt annet ståsted enn ledelsen. 
Det er derfor vi har den rollen 
vi har, og det er det som gjør at 
vi kan bidra til et tryggere og 

bedre arbeidsmiljø. 

Kort oppsummert er det vår oppgave å 
varsle ledelsen om forhold som kan føre 
til ulykker eller helsefare. Alle ønsker å 
komme trygt hjem fra jobb hver eneste 
dag; og det jobber vi for.

Uten verneombud ville vi ikke hatt den 
trygge og sikre arbeidsplassen vi har i dag. 
Det betyr ikke at vi er ferdige, men at vi 
har kommet et godt stykke på vei.

Det viktigste vi gjør er trolig å passe på at 
andre passer på seg selv. Det hjelper ikke 
at vi har nok hjelmer, hansker og annet 
verneutstyr hvis ikke alle bruker det hver 
gang. 

Sikkerhet er førsteprioritet i NG
Heldigvis tar Norsk Gjenvinning sikker-
het på alvor, og i rollen som verneombud 
møter jeg en ledelse som har sikker-
het som førsteprioritet. Det er viktig og 
 betryggende. 

Som hovedverneombud er jeg og de 
andre verneombudene ikke ansvarlig for 
sikkerheten og arbeidsmiljøet. Det er det 

ledelsen som er. Men det er vårt ansvar å 
varsle hvis vi oppdager forhold som kan 
føre til ulykkes- eller helsefare. 

Det kan handle om renhold eller vedlike-
hold av maskiner, som i verste fall kan 
skape brann om det ikke gjøres grundig. 
Eller det kan være fare for påkjørsler på 
anleggsplassen, hvilket er ekstra relevant 
nå på vinteren. Det kan også handle om 
å sørge for at alle får tilstrekkelig med 
opplæring og trening. 

Givende arbeid med medbestem-
melse
Som verneombud vil du lære mye nytt og 
få være med å forme din egen arbeids-
plass. HMS er et spennende tema i stadig 
utvikling.
 
Du får bli med rundt på anlegg for 
å se hvordan ting gjøres, og vi har 
 verneombudssamlinger for å utveksle 
erfaringer og lære av hverandre. Er du en 
engasjert person som bryr deg om andre 
og ønsker å lære, passer du godt som 
verneombud.

Skulle du være usikker på noe angående 
rollen som verneombud – enten du 
allerede er verneombud eller vurderer å 
bli det – så ta kontakt med meg.  Å være 
verneombud er en av de mest givende og 
meningsfylte rollene du kan ha. 

Slik får vi 
et tryggere 
og bedre 
arbeidsmiljø 

Vi er i en tøff bransje. Da er det er viktig at vi hele 
tiden jobber med å forbedre arbeidsmiljøet – både 
fysisk og psykisk. 

Hovedverneombud NGM: 

 
Geir Kjerrvang Aune
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 Røtter er
 viktigere enn

    føtter
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«Røtter er viktigere enn føtter» er ett av 
nåtidens viktigste uttrykk, vil jeg påstå, 
med en meget viktig betydning. La meg 
forklare hva det betyr i praksis. 

I 
dagens arbeidsliv har de fleste av 
oss fått kjenne på endringer. De er 
store, små, og de kommer gjerne 
hyppig. Endringer finner sted fordi 
menneskeheten vil fremover og utvikles. 

Vi vil bli bedre. Vi har blitt en gjeng med 
ja-mennesker. 

Si ja til nei-mennesker
Men hva hender når folk sier nei eller 
tviler, spør forfatteren og psykologen 
Svend Brinkmann. Jo, da blir de ofte sett 
på som personer som ikke vil utvikle seg. 
De er trassige, stae og ikke moderne nok. 
De lever ikke ut sitt potensiale, og benytter 
ikke sjansene de får. 

«Føtter» er ja-menneskenes viktigste res-
surs. Det er det samfunnet vi legger opp 
til og ønsker. Her går det fremover, og vi 
vil utvikles for enhver pris. Problemet er 
bare det at arbeidslivet raser fremover. Vi 
løper og rekker ikke å fordøye ting, som 
for eksempel: Hva er røttene våre? Hvilke 
standpunkt rokker vi ikke med? Hva er våre 
verdier? Eller, hva tuller du ikke med i NG?

Hva vil det si å ha karakter?
Ifølge utviklingspsykologien er det 
karakterbyggende å si nei. Og noe av det 
viktigste med å ha karakter er nettopp å 
stå fast ved sine verdier eller røtter når de 
er truet. 

Men hvor lett er det å tvile eller si nei når 
hele ledergruppen ønsker å se og høre 
et rungende «ja»? Kan du tenke deg hvor 
vanskelig det egentlig er?

Så hva bør vi gjøre mer av?

Si mer «nei»!
Som lederutvikler er jeg ikke i tvil om 
at vi må begynne å si nei oftere. Vi må 
få ned tempo, og vi må åpne opp for en 
organisasjonskultur som tørr å dvele og 
si nei like ofte som vi sier ja. For det er 
ikke tvil om at mange endringer er lite 
gjennomtenkte. Mellom 70-80 prosent 
av alle endringer mislykkes. Jeg tenker 
at dette blant annet er et resultat av 
altfor få «nei». For ikke å snakke om at 
vi starter endringer lenge før vi er klare. 
I tillegg burde det vært obligatorisk ved 
enhver endring at noen arbeidsoppgaver 
ble fjernet. Dette blir selvfølgelig også en 
utfordring når beslutninger iverksettes 
raskere.

Fokusér på det negative
Jeg mener ledere i arbeidslivet er altfor 
redde for å snakke om det som ikke 
fungerer, trolig fordi de tenker at det blir 
for mye støy i bedriften. Det ledere derimot 
glemmer er at vi mennesker har behov for 
å klage. Bare tenk på deg selv!  Hvor godt 
er det vel ikke å si ifra og snakke om ting 
som ikke fungerer? Derfor tenker jeg: la 
folk få klage seg ferdig først. La dem få 
det ut. Dette er også psykologisk riktig – 
fordi det handler om å anerkjenne folks 
iboende behov. Men SÅ må man kunne 
forlange at vi ser mulighetene. Men det er 
viktig å huske at det er vanskelig å være 
positiv og tenke fremover når du har et 
brennende ønske om å få klage først. 

Du er god som du er!
På grunn av et samfunn med løpende 
føtter og et umettelig behov for utvikling, 
er det alltid rom for forbedring. Men 
er det så viktig å utvikle seg til enhver 
tid? Eller la oss snu litt på det. Har du 
noen gang opplevd å komme på en 
medarbeidersamtale hvor lederen sier: 
«Jeg er så fornøyd med deg at jeg ønsker 
at du skal fortsette akkurat som du gjør!» 
Det er det neppe mange som har hørt, 
og det skyldes nok først og fremst vår 
kultur som er så utviklingsrettet. Det er 
alltid noe som kan utvikles. Misforstå meg 
rett – spesielt jeg ønsker at det skal være 
slik, men det er lov å tvile på vår egen 
kultur. Det er lov å overraske. Det er lov å 
ta en pause uten at ting må forfalle av den 
grunn.

Jeg har tro på at vi med fokus på de over-
fornevnte punktene vil klare oss betraktelig 
bedre i fremtiden hvis vi tar det litt mer med 
ro, fjerner eller utsetter en del endringer og 
av og til setter utvikling på hvilemodus og 
bare nyter det vi har fått til.

Kjartan Thormodsæter
Organisasjonspsykolog



Returadresse: Norsk Gjenvinning Norge AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo

Norsk Gjenvinning har gjennom 
sommeren og høsten utviklet en ny 
sjåførapp. For å sikre at vi får en 
brukervennlig app, er sjåførappen 
utviklet i tett samarbeid mellom 
IT, sentralt logistikkteam, sjåfører 
og kjøreledere. Sjåførappen gir 
sjåførene en moderne og funksjonell 
løsning for mottak og tilbakemelding 
av ordre på mobil eller nettbrett. 

I dag benytter ca. 280 biler i NG 
seg av det gamle systemet MOM. 
Sjåførene som har testet den nye 
appen er veldig fornøyde, og ingen 
av dem ønsker å gå tilbake til å 
bruke MOM på dette tidspunktet. 
Tilbakemeldingene er at appen 

er enkel i bruk, veiing går raskere 
og den er generelt mer stabil enn 
MOM. Bakgrunnen for prosjektet 
er å fase ut MOM med en moderne 
og kostnadseffektiv løsning som 
gir muligheter for hyppigere 
endringstakt, støtter FA i SAP og gir 
en enhetlig verdikjede for FA.

Foreløpig fungerer sjåførappen for 
krok og liftbil, men det vil komme 
oppdateringer som gjør at appen 
ved utgangen av året kan benyttes 
på alle biltyper. I løpet av uke 44 og 
45 ble sjåførappen implementert på 
25 krok og liftbiler i Oslo, og i uke 
46 rullet sjåførappen ut på alle krok 
og liftbiler i TVB.  

Ny sjåførapp 
i Divisjon 
Gjenvinning


