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Første kurs i forbedringsarbeid
MIP Sikkerhetssenter har
gjennomført det første kurset i 
forbedringsarbeid for teamledere i 
Mo Industripark AS (MIP AS). 

Det deltok 10 personer på kurset, og instruk-
tør var kurskoordinator Asle Hjartøy ved MIP 
Sikkerhetssenter.

Før kurset startet gjennomgikk Hjartøy opp-
læring ved Teknologisk Instritutt, samt intern-
opplæring.
- Vi fikk i oppdrag å starte opp dette kurset, 
der de første teamlederne i MIP AS deltok.
Vi fikk gode tilbakemeldinger på dette første 
kurset, og nå skal vi evaluere dette før vi tar 
neste etappe, sier kursleder Asle Hjartøy.
Han sier at dette er en ny måte å drive forbe-
dringsarbeid på, gjennom systematisering av 

tanker som mange har vært kjent med fra før i 
industriparken.
- Hovedforskjellen er at dette er en systema-
tisk måte å drive forbedringsarbeid på over tid. 
Man må ha kontinuitet i arbeidet for å lykkes, 
sier han.
Denne form for forbedringsarbeid krever en 
klar forbindelse fra toppledelse og gjennom 
alle nivå i bedriften, understreker Asle Hjar-
tøy.
En av deltakerne på kurset var Trond Olsen 
i MIP Energi. Han sier kurset var positivt og 
engasjerende, og som en av teamlederne i for-
bedringsarbeidet i Mo Industripark AS mener 
han det var fint å få trent seg på metodikken 
gjennom dette kurset.
-Vi har drevet forbedringsarbeid også tidli-
gere. Det nye er systematikken i måten vi skal 
jobbe på, ikke minst med å dokumentere tin-
gene vi gjør, sier Trond Olsen. 

Innholdet i kurset var blant annet innføring 
i LEAN, med bakgrunn og filosofi, motiva-
sjon og organisering av LEANarbeidet. Det 
ble brukt mye tid til opplæring i metodikk i 
forbedringsarbeidet, som hvordan man skal 
strukturere problemløsning, foreta årsaksana-
lyser, identifisere sløsing, samt hvordan man 
kan få til en optimalisering av forbedringspro-
sessene. 

Ny trafikksikkerhets-
brosjyre
En ny trafikksikkerhetsbrosjyre er laget, for distribusjon 
ute i bedriftene i Mo Industripark, fra begynnelsen av ok-
tober. Årets trafikksikkerhetskampanje ble avviklet som 
tidligere år Også i år deltok flere bedrifter i aksjonen, som 
pågikk fra kl. 06:30 til 08:00, den 7. oktober.
I år var det aksjon ved fire porter, da porten ved Rana 
Industriterminal har fått betydelig økning av trafikken på 
grunn av aktiviteten ved Wasco Coatings Norway AS.
Under aksjonen 
ble den nye trafikk-
sikkerhetsbrosjy-
ren delt ut, sammen 
med refleksvester 
og twist. Også i år 
er det trasfikkquiz, 
og frist for å svare 
på trafikkquizen er 
satt til 15. oktober.

Ni sugeankre klar
Framdriften for sugeankrene går meget bra, forteller Wig-
go Dalmo i Momek Group AS.
Fram til nå har ni sugeankre blitt ferdigstilt, og de er trans-
portert ned til lageret på Rana Industriterminal.
- Dette er et teknisk artig prosjekt, og vi er svært fornøyd 
med innsatsen til alle som deltar i prosjektet, sier Dalmo.


