- Jeg er overbevist om at dette gjør at vi er mer
konkurransedyktige enn andre land, da dette er en
del av den kompetansen til alle ansatte, både operatører og ledelse i norsk industri, avslutter Tore
Sund, avgående daglig leder i Helse & Sikkerhet
BA.
Nå venter pensjonisttilværelse i Steigen – og med
godt aktivitetspåfyll fra egen konsulentvirksomhet
i nystartet aksjeselskap.
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Tore Sund har blant annet vært opptatt av å forske
på alvorlige ulykker i industrien, inkludert dødsulykker. Han forteller at fra midt på 1970-tallet til
slutten av 1980-tallet var det i gjennomsnitt et
dødsfall i året i store industribedrifter, også ved
Norsk Jernverk.
- Dette avtok gradvis med reduksjonen av H-tallet
på slutten av 1980-tallet. Vi ser at det er en klar
sammenheng mellom høye H-tall og dødsulykker,
og Norsk Jernverk var ikke særlig forskjellig fra
annen tungindustri, sier han.
Siden 2000 har det vært få dødsulykker i Mo
Industripark. Den siste var sommeren 2008.
- Nivået på sikkerhet er et helt annet i dag. Det er
et skikkelig trøkk på sikkerhetsarbeidet hos alle, i
alle bedriftene, og det er også en forutsetning for å
lykkes i sikkerhetsarbeidet, sier Tore Sund.
Han sier at forskning viser at det er de samme faktorene som påvirker både sikkerhet og kvalitet i
produksjon og produktivitet.
- Det trodde man ikke tidligere, men i dag er slik
helhetstenkning godt etablert, sier han.
Tore Sund mener at det fundamentet som de startet
å bygge innenfor HMS-arbeid midt på 1970-tallet
er grunnlaget for dagens gode arbeid.
- Det har vært artig å få oppleve det store skiftet
fra negative holdninger til stolthet for industrien
som vi ser, ikke minst hos unge fagarbeidere i Mo
Industripark i dag, sier han.
Han mener det har vært svært givende å få lov til å
følge utviklingen på nært hold. Blant annet trekker
han fram formuleringene i Arbeidsmiljøloven, om
arbeidstakerens medvirkningsplikt.

- Jeg bruker å spørre om deltakerne på HMS-kurs
forstår innholdet i at de har medvirkningsplikt.
I stor grad opplever folk at de får god opplæring,
de tas på alvor og har faktisk medvirkning på sin
arbeidsplass. Det gjør også at de tar ansvar for jobben sin og for bedriften, sier Tore Sund.
Han mener at det har skjedd et betydelig holdningsskifte i løpet av få år på 2000-tallet, noe han mener
er spesielt spennende.
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Multifunksjon Brother
MFCL8850CDW prof. fargelaser
Fargelaser multifunksjon for profesjonelle
arbeidsgrupper. Høy hastighet og lave driftskostnader. Trådløst og kablet nettverk.
Stor 12,3 cm fargeberøringsskjerm. Automatisk
tosidig utskrift, kopi, skann og faks. Opp til 35 arks
ADF. Lavt energiforbruk. Opp til 30 spm. Første side
innen 15 sek. High Speed 2.0 USB. 256 MB minne.
300 arks papirkapasitet. 500 arks papirmagasin som
tilbehør. Høykapasitetstonere som tilbehør. 3 års
garanti inkl. bytte på stedet service ved registrering.
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Merke- og etikettskriver. App-basert med WiFi og USB tilkobling for nettbrett, smarttelefoner
og PC-er. Etikettkassett og automatisk kuttekniv gir effektivt et omfattende antall format.
Skriver opptil 200 etiketter per minutt. Inkludert startsett med 1 stk. Leitz Icon etikettkassett
i 88 mm bredde, hvitt papir og permanent lim. 2 års garanti (1 år ekstra ved registrering)
- få med Style kontorsett med på kjøpet!
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36 x 88 mm (600), kr. 159,59 x 102 mm (225), kr. 159,88 mm x 22 m hvit, kr. 159,12 mm x 22 m hvit, kr. 109,Plast 12 mm x 10 m hvit, kr. 119,Plast 12 mm x 10 m gul, kr. 119,-
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Betydelig bedre sikkerhet

Helse & Sikkerhet ble under omstillingen etablert som et nytt selskap som skulle ivareta behovene innenfor bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste i det framtidige Mo Industripark. Her er en god del av staben fra den tidligste fasen,
med Tore Sund helt til høyre.
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Fra starten var også brann- og sikkerhetstjenesten
en del av Helse & Sikkerhet. Det viste seg å være
uhensiktsmessig, og i 1991 ble firmaet delt, og Mo
Industripark AS overtok brannstasjonen.
- Jeg tok initiativ til at miljømålegruppa burde bli
en del av SINTEF Molab AS. Det ble begynnelsen
på Miljøavdelingen der, sier Tore Sund.
Det førte også til at han skiftet arbeid og ble avdelingsleder i miljøavdelingen, der han var fram til
1998. Da fikk han forespørsel om igjen å komme
tilbake til Helse & Sikkerhet. De hadde nå blitt
kommersialisert og var i konkurranse med andre
aktører. Fra starten i 1989 hadde markedet endret
seg en god del. Tidlig fikk de oppdrag for Nasjonalbiblioteket og Statens Innkrevingssentral, og
denne endringen har også fortsatt. Det er kommet
flere konkurrenter, og nå er også flere av de store
kontraktene ute på anbud for en åremålsperiode.
I 1998 fusjonerte Helse & Sikkerhet med Hemnes
Felles Bedriftshelsetjeneste. De fikk da Statkraft
som kunde. Som følge av økt konkurranse hadde
de behov for å stå sterkere i Rana. Det førte til fusjonering med Rana Felles Bedriftshelsetjeneste i
2006.
- I Helse & Sikkerhet har vi hatt sterkt fokus på høy
faglig kompetanse, og vi satset bevisst på å videreføre den gode og riktige strategien som ble fastsatt
så tidlig som midt på 1970-tallet.
Det er stor konkurranse om å få avtaler om bedriftshelsetjenestene, og kundemassen vår endrer seg
stadig. Vi legger stor vekt på å kunne betjene
industribedrifter med alle de utfordringene de har,
og vi har stor tro på at det er viktig og lønnsomt for
bedriftene å ha en samarbeidspartner som kan mye
om arbeidshelse, sier Tore Sund.
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