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DOSENT: Randi Bergem har fått
opprykk til dosent. FOTO: ANDRÉ
PIERRICK.

MØREFORSKING

Bergem er blitt dosent
Randi Bergem har fått opprykk til dosent, melder Møreforsking. Bergem er cand.polit. med hovudfag innan administrasjon og organisasjonsvitskap. Ho arbeider hovudsakleg med forskningsprosjekt
innanfor veldferdsområdet, og særleg med problemstillingar knytte
til psykisk helsevern og psykisk sjuke sin status i samfunnet.

Tips oss: 95 400 400 nyheter@smp.no

Lærlingen vant r

• Varaordfører Geir Stenseth ble utklasset og brukt
FAGUTDANNING

JOHAN SVERDRUPFELTET: Blir det første feltet med bare
led-belysning. Som for øvrig kommer fra Glamox.

Glamox ﬁkk
led-kontrakt
JOHAN SVERDRUP

En komplett lyspakke
med LED belysning til
alle plattformene.
I sommer signerte Glamox
rammeavtalen med Statoil
for leveranser til Johan
Sverdrupfeltet.
Avtalen inkluderer lysarmatur og ﬂomlys for eksplosjonsfarlige områder, samt
sikre områder ifølge bladet
Midt-Norsk Olje & Gass.

Bladet melder at kontrakten representerer en milepæl for offshoreindustrien
der Johan Sverdrup vil
være det første feltet med
bare led-belysning.
Ledlysene gir fordeler i
form av reduserte drifts- og
vedlikeholdskostnader i
tillegg til at de er energieffektive og miljøvennlige
løsninger med lang levetid.
Kontrakten omfatter også
opsjoner på fremtidige prosjekter som Johan Castberg,
Snore 2040 og Peregrino II.

MIDSUND BRUK: Johan Sverdruputbyggingen gjør at de rundt
85 ansatte ved Midsund Bruk er sysselsatt ut 2016. ARKIVFOTO

Aktivitet ut 2016
JOHAN SVERDRUP

Midsund Bruk har fått
kontrakt om leveringer
til Johan Sverdruputbyggingen.
Midt-Norsk Olje Gass melder at bedriften skal levere
i alt sju separatortanker.
Den største er på 23 meter.
I tillegg skal de levere to
elektrostatiske coalescere
som brukes til å skille vann
fra olje og gass.
Kontrakten er en EPC-

kontrakt hvor Midsund
Bruk står for ingeniørarbeid, innkjøp og konstruksjon/fabrikasjon.
Salgssjef Kurt Arve Haugen sier til Midt-Norsk Olje
& Gass at dette holder liv i
bedriften i et heller dårlig
offshoremarked. Videre
tror han at dette vil gi Midsund-bedrifta enda ﬂere
jobber i tida framover.
Midsund Bruk har ca. 85
ansatte og er en hjørnesteinsbedrift i Midsund
kommune med sine rundt
2.000 innbyggere.

Rørleggerlærlingen tok
innersving på Ålesunds varaordfører under en knallhard
dyst på Dronning Sonjas
plass.
Kappestriden besto i å lede
varmt og kaldt vann fram til et
skyllekar, og deretter ut igjen og
bort.
Elever fra Borgund videregående hadde gjort jobben halvferdig og ordnet med vann.
Gode løsninger, godt arbeid.

Amar Merzic (20) fra Brattvåg,
som ennå ikke er ferdig utlært,
tok jobben på strak arm. Han
liker utfordringer, i et yrke som
byr på mye nytt hver eneste dag,
forteller han til Sunnmørsposten.
– Jeg tror det blir mer hus og
bygninger enn båter og verft for
min del. Det vanskeligste er å
ﬁnne de beste løsningene, raskest mulig, og få jobbene gjort.
Til NM for rørleggere. Hittil har

det gått så bra med lærlingen at
han i oktober skal representere
Møre og Romsdal under NM i
rørleggerfaget. Han var derfor
ikke noe lett «bytte» for Ålesunds nestøverste politiker, som
starta med å kaste jakken og klø
seg i hodet, men det hjalp så lite.
Heller ikke hjalp det at Frppolitikeren kastet stjålne blikk
mot konkurrenten, som for en
gangs skyld sto litt lenger til
høyre enn han selv.
Spruten sto da varaordføreren
anså seg ferdig og åpnet kranene
(denne gang for vann, ikke noe
sterkere). De som sto aller nærmest, kunne høre gloser som
umiddelbart ville blitt klubbet
ned i ethvert kommunestyre.
Politikeren fortsatte med å
klage på deler og utstyr, og særlig på klipemaskinen, som brukes til å klipe sammen
kopperrør, bend og pakninger,
men måtte bite i det sure eplet
og innse nederlaget.
Praksis og teori. Kampen var på

ingen måte blodig alvor. Taperen stilte dessuten med to
mutrer som med vilje ikke var
skrudd til. Her var hensikten å
sette lys på fag- og yrkesutdanningen.
Det var rørleggerbransjen
som arrangerte «Fra master til
mester» mellom lærling og politiker. Lars Tomren er leder for
Opplæringskontoret i Møre og
Romsdal.
– Vi ønsker å synliggjøre hvor
viktig det er med nok og god
praktisk tilnærming i utdan-

YRKESFAG
• Rørbransjen har en lang
ønskeliste til politikerne om
bedre yrkesutdanning.
• Turneen med den
uhøytidelige konkurransen
«Fra master til mester», tar
opp hvor viktig god praksis
er i utdanningen.

– Vi ønsker å
synliggjøre hvor
viktig det er med
god praktisk
tilnærming
LARS TOMREN

• Norge mangler ﬂere tusen
læreplasser i yrkesfag.
• Fagbrev ligger i bunn og
det hevdes at den beste
ingeniøren er en som også
har praktisk erfaring.

ningsløpet, og teori er alt annet
enn praksis i denne bransjen,
sier Tomren.
HELGE GLOPPEN
helge.gloppen@smp.no
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ROGALAND

a

Ti gårder friskmeldt fra MRSA-bakterie
Ti nye svinebesetninger har testet negativt for den antibiotikaresistente LA-MRSA-bakterien i Rogaland. Undersøkelsene startet etter at bakterien ble påvist på en gård i Hå i Rogaland. Ifølge Mattilsynet er det ikke noen grunn til panikk eller frykt blant folk ettersom
bakteriene sjelden gir sykdom hos dyr og friske mennesker. Eventuelle bakterier ﬁns på
overﬂaten av kjøttet og vil dø ved varmebehandling. Bakteriene kan imidlertid gi alvorlige
infeksjoner hos mennesker som allerede har svekket helse. NTB

rørleggerslaget

pris

børs

pris: olje

Oslo børs

Brent spar inneværende måned i år og
i fjor - pris i USD
Sep 2015

1/9

15/9

22/9

29/9

BRENT SPAR: 52,47 +4,98%

e sterke gloser

Oslo

Renten

Kort 3 mnd

Børsen i går

1,14%

-0,07%

pris: laks
Spotpris laks inneværende måned i år
og i fjor - ukepris i NOK/kg
Sep 2015

Oslo børs hovedindeks inneværende
måned i år og i fjor
Sep 2015

Sep 2014

8/9
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Sep 2014

1/9

Sep 2014

8/9

15/9

OSEBX: 582,21

22/9

29/9

-0,07%

børsvinnere siste dag
Verdiendring i prosent siste børsdag
Polarcus
42,11
Panoro Energy
17,19
Bergen Group
10,29
DOF
9,95
BW Offshore Limited
7,50

børstapere siste dag
Verdiendring i prosent siste børsdag
Høland og Setskog Sparebank
-8,24
Thin Film Electronics
-7,79
RAK Petroleum
-6,00
Solstad Offshore
-5,17
Bionor Pharma
-4,88

uke 32

33

34

35

36

pris: strøm
Strømpris inneværende måned i år og
i fjor - pris i øre/KWh
Sep 2015

Sep 2014

børsvinnere siste uke
Verdiendring i prosent siste uke
Polarcus
Biotec Pharmacon
InterOil Exploration & Prod.
Panoro Energy
DOF

42,11
40,32
38,89
27,12
21,84

børstapere siste uke
1/9

8/9

15/9

22/9

29/9

nibor-rente
Nibor 3 mnd inneværende måned i år og
i fjor
Sep 2015

Sep 2014

Verdiendring i prosent siste uke
NextGenTel Holding
Archer
Solstad Offshore
Intex Resources
The Scottish Salmon Company

-16,57
-13,77
-13,73
-11,90
-9,51

børsvinnere siste år

1/9

8/9

15/9

22/9

29/9

Verdiendring i prosent siste år
Gaming Innovation Group
145,90
NEL
145,03
NRC Group
132,42
Byggma
99,36
Medistim
88,08

fond: 5 på topp
Norske fond best avkastning i prosent
siste uke
Swedbank Generator
7,51
FORTE Norge
5,85
Alfred Berg Gambak
4,77
Atlas Norge
4,35
Danske Invest Norge Vekst
4,33

fond: 5 på bunn

LÆRLING: Amar Merzic fra Brattvåg vant overlegent over Ålesunds varaordfører Geir Stenseth (til venstre).
Lærlingen hadde full kontroll over varmt og kaldt vann fra første øyeblikk i den uhøytidelige konkurransen på
Dronnings Sonjas plass. Om noen uker skal han representerer Møre og Romsdal i NM for rørleggere.

Norske fond dårligst avkastning i prosent siste uke
Handelsbanken Norge
0,75
Fondsﬁnans Norge
1,43
Nordea Norge Verdi
1,50
ODIN Norge
1,64
Pareto Investment Fund A
1,75

USD/NOK

Euro/NOK

-0,75%

(-0,06 NOK)

-0,58%

(-0,05 NOK)

valutakurser
Pris i NOK pr. enhet
*) Pris i NOK for 100

*
*

LEKKASJE: Varaordfører Geir Stenseth slet hardt med klipemaskinen.
Han er fagutdannet kokk og har fusket litt som rørlegger, men tapte så
det sang for lærlingen fra Brattvåg. Politikeren mener yrkesfag er viktig.

FAG: Hver eneste dag byr på noe
nytt og interessant, forteller
rørleggerlærling Amar Merzic.

*
*

Kurs
Endring
5,79 -0,07
124,63 -0,73
9,30 -0,06
6,88 -0,06
6,23 -0,07
12,62
-0,15
855,94 -8,36
97,94 -0,59
8,26 -0,07

Valuta
Aus. dollar
Danske kr.
Euro
Jap. Yen
Kan. dollar
Br. pund
Sv. francs
Svenske kr.
US dollar

børstapere siste år
Verdiendring i prosent siste år
Norwegian Energy Company
-98,65
SeaBird Exploration
-97,12
Archer
-89,03
Polarcus
-87,78
Dolphin Group
-86,47

lokale selskap
Ekornes

-0,25

Kurs: 90,75

Markedsverdi: 3.342,03

Kurs: 16,40

Markedsverdi: 635,70

Kurs: 22,00

Markedsverdi: 1.860,26

Kurs: 5,75

Markedsverdi: 173,53

Kurs: 9,51

Markedsverdi: 204,69

Kurs: 13,70

Markedsverdi: 1.810,16

Kurs: 3,74

Markedsverdi: 408,50

Kurs: 0,00

Markedsverdi: 806,25

Kurs: 214,00

Markedsverdi: 2.082,27

Farstad Shipping

Havﬁsk

0,00
0,40

Havila Shipping

-0,23

Havyard Group

0,00

Hexagon Composites -0,50

Hofseth BioCare

0,00

Rem Offshore

0,00

Sparebanken Møre

0,00
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