
UNG i industrien

Tar videreutdanning

Navn: Stig Robin Aspvik

Alder: 23 år

Bedrift: FESIL Rana Metall AS, elektriker

Hjemsted: Gruben

Utdannelse:      Elektriker ved Polarsirkelen videre-

gående skole, avdeling Kongsvegen. Lærling i 2,5 år 

ved FESIL Rana Metall AS, fra 2008. Automatikerlærling 

fra februar 2013, ferdig i september 2014.

Arbeidserfaring: Ansatt ved FESIL Rana Me-

tall AS siden februar 2011.

tig Robin Aspvik jobber som elektriker i FESIL Rana Metall AS. 
For å utvide fagområdene sine, så tar han nå videreutdanning 
som automatiker.S

Stig Robin Aspvik forteller at de har mye automa-

tiske styresystemer i bedriften, og at automatiker-

faget også innebærer en del mekanikk. Men det 

var elektrikeryrket som først fenget han, og da 

helst innen industrien.

- Som tenåring var jeg litt usikker på hva jeg ville, 

men jeg var interessert i elektro. Derfor begynte 

jeg med det på videregående, og fikk et greit inn-

blikk i det gjennom utplasseringer. Det var elek-

trofaget i industrien som var mest interessant, 

sier han. Stig Robin trives i FESIL, og berømmer 

muligheten for å ta etterutdanning.

Drømte om å bli pilot
- Bedriften spurte om vi var interessert i et løp 

med videreutdanning, med blant annet samlinger 

i Glomfjord. Jeg synes det er kjekt med et ekstra 

fagbrev. Det blir mer varierte fagfelt og arbeid av 

det, sier han. Stig Robin flirer, og legger til:

- Jeg drømte også om å bli pilot! Men det gjør 

vel alle guttunger, smiler han. En utdannelse som 

pilot syntes han likevel ble for arbeidsomt og dyrt. 

Stig Robin Aspvik er tredje generasjon på herre-

siden i sin familie innenfor industrien. Hans farfar 

jobbet på jernverkskaia, mens faren er ansatt i 

Glencore Manganese Norway AS. 

- Steget inn i industrien bød ikke på noen store 

overraskelser. Jeg har hørt mye om hvordan det 

er å jobbe der før. I tillegg til å være utfordrende 

og variert arbeid, så er det et trivelig arbeidsmiljø, 

sier Stig Robin Aspvik.

Lærlinger i Ranaindustrien 2014
Totalt er det nærmere 60 lærlinger innenfor industrifagene og tilstøtende 
fag i Rana Gruber AS og bedriftene i Mo Industripark.

Vi presenterer her en oversikt over antall fag og i de enkelte bedriftene.

Lærlinger i de enkelte bedriftene: 
Celsa Armeringsstål AS   15
Fesil Rana Metall AS   6
Glencore Manganese Norway AS  9
Imtas AS    1 
Miras Hydraulikk AS   1
Miras Industripartner AS   1 
Momek Fabrication AS   4 
Momek Services AS   4 
Momek Building AS   1 
Rana Gruber AS    9 
Ranasmia AS    2 
T.T. Kran og industrielt vedlikehold AS 1
SUM     54

Lærlinger I de enkelte fagene:
Anleggsmaskinmekanikerfaget  1
Automatikerfaget    5
Industrimekanikerfaget   10
Industrirørleggerfaget   1
Kjemiprosessfaget   27
Platearbeiderfaget   3
Produksjonsteknikkfaget   1
Sveisefaget    5
Tømrerfaget    1
SUM     54

Fortsatt prioritert felt
Behovet for lederopplæring er fortsatt sterkt til stede. Be-

driftene i industrien har i dag forskjellig innfallsvinkel til 

hvordan de løser sine behov for opplæring av ledere. I 

Momek Group AS har de gjennomført et omfattende opp-

læringsprogram i alle divisjonene for mellomledere, i sam-

arbeid med NNL. I tillegg har de også hatt ansatte som har 

fulgt lederkurs i regi av bransjeorganisasjonene.

- Vi har satset bevisst på dette, og vi har også brukt mye 

ressurser på det, spesielt de siste to-tre årene. Vi er helt 

avhengig av mellomledere som forstår helheten, sier Wig-

go Dalmo.

Kunnskapsparken Helgeland AS har gjennomført lederop-

plæring hvert år siden 2005 i Mo i Rana. Slik viderefører 

de en snart 60 år lang tradisjon for lederopplæring i Rana. 

Deres kurs heter «Praktisk ledelse» og går over 8 måne-

der. Det er om lag 20 deltakere på hvert kurs, som bygger 

på faglig opplegg og undervisningsmateriell fra Norsk In-

dustri, og de bruker også i stor grad forelesere fra næ-

ringslivet i regionen. 

- Det er helt klart et marked for dette tilbudet for lederopp-

læring hvert år, da de får mye praktisk kunnskap her som 

man ikke får i vanlig utdanning, forteller Tone Jakobsen 

ved Kunnskapsparken Helgeland AS. 

Hun sier at flere bedrifter gjennom årene har ønsket at 

alle mellomlederne skulle ta dette kurset, som også pas-

ser godt for tillitsvalgte. Wiggo Dalmo gjennomførte mellomlederkurset ved BedriftsOpplæring 
AS i 1997, 25 år gammel. Det fikk betydning for hans videre utvikling. 
I dag er mellomlederopplæring et prioritert felt ved Momek Group AS.. 
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