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RØRVIK



Ny kommune
fra 1. januar

•9600 innbyggere

•1326 km2

Tettsteder: 

•Kolvereid (Nærøy)

•Rørvik (Vikna)



HAVBRUK

Norges største havbrukskommune:

• Norges lengste sammenhengende 
kystlinje - 2460 km 

• 6000 øyer, holmer og skjær

• Produserer 400 millioner måltider laks 
hvert år – lokalt eierskap

• Fangst av 8000 tonn villfisk i samme 
område

• Norges sørligste fiskevær - Vandsøya

• Trøndelagskystens største fiskerihavn 
• 15 000 skipsanløp i året

LANDBRUK

• Kommune - 6. største melkeproduksjon i 
Trøndelag

1200 registrerte bedrifter, mer enn 300 lag 
og foreninger



1998

Fra hovedkontoret i 
kystbyen Rørvik, 
midt i skipsleia langs 
Namdalskysten, 
håndterer om lag 50 
ansatte små og store 
oppdrag – til vanns og 
til lands. 



WUUUPS 
we did it again☺



«FREMTIDEN ER ELEKTRISK»
God og lokal kompetanse innen elektriske installasjoner. 

Spesialkompetanse: 

➢Maritim elektro

➢Elektronisk kommunikasjon

➢ Industri- og byggautomasjon

➢Prosess- og styresystemer

➢ Internkontroll og termografi

➢El-kontroll næring og bolig

➢Bygg-elektro 

➢Belysning og varme

➢Lyd og bilde i samarbeid med HIFI-klubben



«Grunnmur» 
resultater

• Verdier: kvalitet, tillit og kompetanse

• ISO 9001 og 14001 
(kvalitet og miljø)

• Gode forsikrings- og 
pensjonsordninger

• IA
• akan

«Arti i lag»

«Du er din kollegas arbeidsmiljø»

«Spælla kvarainner go»  



akan-arbeidet
STATUS I DAG? 



RUSPOLICY

«Moderat bruk av alkohol kan 
oppleves positivt i flere 
situasjoner og sammenkomster, 
og på den måten bidra til glede 
og fellesskap.

Samtidig innebærer bruk av 
alkohol en risiko for helseskader, 
negativt omdømme og 
ubehagelige opplevelser. 

Elcom ønsker å stå for 
holdninger som balanserer disse 
hensyn."



➢Innsats legges i forebygging 
«Det e my artiar» 

➢«Grunnmuren»: ruspolicy og rutiner
➢utarbeidet i fellesskap

➢Årshjul: akan-arbeid naturlig del

➢Hjelp og støtte: Gode relasjoner med 
støtteapparatet/ressurssenteret - vet hva vi skal 
gjøre hvis noe skulle skje

➢Opplæring nyansatte - ruspolicy inkl. 

➢Nyansatte under 18 år – brev til foreldre
➢3 foldere – rus, fravær og arbeidsmiljø 



➢Arbeidsmiljø-arbeid har høy prioritet, 
eks. takhøyde for at vi er ulike 

➢Sosiale arrangement: 
➢gode alkoholfrie alternativer

➢arrangementet/deler av arrangementet skal favne 
alle uansett ståsted

➢Bidrar gjerne – akan-arbeid er viktig
➢Deltatt eksternt, eks. konferanse for næringslivsleder 

og fylkesledere i N-Trøndelag - informasjon om 
samarbeidet sammen med akan 

➢Siden 2014 referansebedrift akan.no 

➢Deler gjerne ruspolicy og rutiner



RESULTATER 

2,9 % sykefravær 

8,6 medarbeiderfornøydhet

Gode effektivitetstall



akan-arbeidet
HVORDAN KOM VI DIT VI ER I DAG? 



GRUNNTRO 

akan-arbeid

- Bedre arbeidsmiljø 
- Trygghet, raushet, inkludering, 

glade medarbeidere

- Kostnadsreduksjon
- effektivitet og sykefravær



Arbeidssituasjoner for 
bakrus/rus?
Status 2011

▪ tøff guttekultur
▪ 18 ansatte

OMDØMME/REKRUTTERING
- hvordan kan rus påvirke?  

INKLUDERING/RAUSHET 
- ok å ikke drikke? 

TRYGGHET i bedriften 
- hvordan kan rus påvirke? 



GRUNNHOLDNING I ARBEIDET

«Den gyldne middelvei» 
«arbeidsgiver i gode og vonde dager»  

• Ikke avholdsarbeid, jobbe for godt og 
inkluderende arbeidsmiljø

• Ikke moraliserende – snakke sammen 

• Øke kunnskap – gjøre det enklere for ansatte å ta 
gode valg

• Når dårlige valg påvirker jobben – klare rutiner 
og ruspolicy

• akan skulle inn i IA-arbeidets handlingsplan 
• Inkludering og forebyggende sykefraværsarbeid

• Eks. julebord – god alkoholfri drikke er ikke akan-tiltak –
det er tiltak for å inkludere alle og la alle få en god 
opplevelse. 

• Jobbe forebyggende – unngå brannslukking



TILTAK
2011

▪ Observasjon - tøff guttekultur, ikke greit for alle

2012 
▪ Telefonkontakt med akan 
▪ Oppstart prosedyre- og ruspolicyarbeid (rus og spill)

▪ Kyndig veiledning fra ressurssenteret
▪ Første handlingsplan blir satt 

▪ Verneombud, daglig leder og personal
▪ Mål – «den gyldne middelvei»

2013 
▪ Leservennlig folder utarbeidet 
▪ Lederkurs sammen med Telenor
▪ Kurs rus- og spillforebyggende tiltak - alle ansatte
▪ Dialogverksted

RESULTAT - alle ansatte kjente til hva er greit / ikke greit



Dialogverksted

KULTURENDRING – EKSTERNE RESSURSER VIKTIG 

Solid fagkompetanse – viktig prosesstyrer

• HVORDAN HAR VI DET PÅ JOBB?

• HVORDAN HAR VI DET I SOSIALE 
SITUASJONER?



Innarbeiding – våre suksessfaktorer

➢Planlegging i forkant av arbeidet 

➢Samarbeid underveis med ressurser 
med god kompetanse på området
➢for å utføre arbeidet effektivt og 

kompetent

➢Involvering av alle ansatte 
underveis i arbeidet for å skape 
eierskap

➢Dialogverksted som en del av 
innarbeidingen 



akan-arbeidet
HVA MÅ VI GJØRE FREMOVER? 



FREMOVER

• Det vi gjør i dag

• Dialogverksted

• Informasjonsoppdatering på internsiden 
• akan-nyhetene – god kilde 



FREMTIDEN
• Yngre generasjon inn i arbeidslivet

• Vant til å ta egne valg 

• Opptatt av miljøet og helse

Har vi dagens utfordringer i fremtiden? 
• Drikker alkohol for at man kjenner at man har lyst til å 

drikke, ikke fordi man føler det er drikkepress. 

akan-arbeid = fremtidsrettet

«Ifølge Maurseth, som driver baren Andre til høyre i Oslo, er 
dette en voksende trend og mange har tatt et standpunkt 
om å drikke på en mer voksen måte. Noen har til og med 
valgt å ikke drikke alkohol i det hele tatt.

– Det er en økende etterspørsel etter lavalkoholdrinker og 
alkoholfrie alternativer på barer også i Oslo, sier hun.» KK.no



«det lille ekstra»

akan
Fremoverlent , dedikert, nyskapende, 
kunnskapsrik...  

Takk for at dere gir det lille ekstra! 



TUSEN TAKK!
Ressurspersoner i vårt helsefremmende arbeid med AKAN integrert

Are Strandskog – IA-rådgiver Arbeidslivssenteret
Eirik Remo – fagsjef HMS Nelfo/NHO
Ine Weum – seniorrådgiver akan kompetansesenter


