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KOMMER MANDAG: Flere ansatte ved attføringsbedriften Norasonde mener Arbeidstilsynet må komme på besøk, etter misnøye med administrerende direktør. Førstkom-
mende mandag gjøres tilsynet. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Lars Petter Hallingstorp
lpha@rb.no 63 80 48 86

■ SKEDSMOKORSET
Mandag kommer Arbeidstilsy-
net til attføringsbedriften Nora-
sonde på Skedsmokorset. 

Tilsynet kommer etter en
langvarig konflikt som skal
dreie seg om misnøye med admi-
nistrerende direktør Bodil Løk-
ken Bendiksen. 

Prøvde internt
Etter å ha forsøkt å løse konflik-
tene internt, har ansatte i leder-
stillinger under Løkken Bendik-
sen gått til egen fagorganisa-
sjon. 

– Norasonde har dessverre
utmerket seg som et sted med
unormalt mye uro, sier Le-
dernes forbundsleder Jan
Olav Brekke. 

Ifølge Brekke har bedriften
gjennomført to interne arbeids-
miljørapporter, som viser at
kommunikasjonen mellom av-
delingene og ledelsen er den
største utfordringen som bedrif-
ten står overfor. Rapportene skal
vise at ansatte opplever en hver-
dag preget av usikkerhet og
frykt. 

– Flere opplever at daglig le-
der utøver en lederstil der de an-
satte blir og er redde for henne.
Det meldes om underbeman-
ning, stadig nye arbeidsområder
i tillegg til de man har fra før, og
at man blir tildelt helt nye opp-
gaver og nytt arbeidssted fra den
ene dagen til den andre, sier
Brekke. 

Frustrasjon og usikkerhet 
Organisasjonen Lederne repre-
senterer ansatte med lederfunk-
sjoner. På bakgrunn av opplys-

ninger fra deres medlemmer, er
det Ledernes advokat som har
sendt en henvendelse til Ar-
beidstilsynet. 

– Reaksjonene går mest på ar-
beidsformen, der endringer fat-
tes kort og kjapt og er vanskelige
å forholde seg til. Det fører til
stor frustrasjon og usikkerhet,
og bedriften står i fare for at sy-
kefraværet vil øke ut ifra den ar-
beidsformen som er rapportert
til oss, forklarer Brekke. 

Bodil Løkken Bendiksen
ønsker ikke å kommentere sa-
ken til Romerikes Blad, og
ber avisen henvende seg til
styreleder Trond Rangnes.

Han er glad for at Arbeidstil-
synet nå kommer, slik at saken
kan bli belyst fra flere sider. 

Personalsaker 
– En del av dette er personalsa-
ker jeg ikke kan kommentere,
men det oppleves som en ren
hevnaksjon fra enkeltpersoner,
sier Rangnes. 

Han mener det kun dreier seg
om en liten gruppe, og at Løkken
Bendiksen har full støtte i hele

styret, også blant de ansattes re-
presentanter. 

– Hvordan denne saken har
blitt spilt er grisete, et bak-
holdsangrep der Arbeidstil-
synet har blitt kontaktet bak
vår rygg, mener styrelederen. 

Reaksjonene sier han skyldes
styrets avslag på å ta opp igjen
saker fra flere år tilbake i tid.
Det skal blant annet dreie seg
om en kraftig nedbemanning i
2008, da bedriften hadde store
økonomiske problemer og måtte
gjennom en omstilling. 

Ut på anbud 
– Fra å være nærmest en vernet
bedrift, måtte Norasonde ut i
konkurransemarkedet. Det var
ikke alle ansatte forberedt på.
Bedriften var i en økonomisk
krise og nødt til å legge om, for-
klarer Rangnes. 

Den jobben mener han admi-
nistrerende direktør har gjort
meget bra. 

– Nå har det snudd og Nora-
sonde går kjempebra. Daglig
leder har gjort en kjempe-
jobb, og har absolutt styrets

tillit, understreker Rangnes. 
Både Brekke og Rangnes har

tillit til at Arbeidstilsynet vil
komme med en rapport som be-
lyser de faktiske forholdene ved
attføringsbedriften.

Ansatte ber 
om tilsyn TAUS: Administrerende direktør Bodil Løkken Bendiksen

beskyldes for å skape et urolig arbeidsmiljø. Hun vil ikke
uttale seg om saken til Romerikes Blad.

FORBUNDSLEDER: Jan Olav
Brekke i organisasjonen Lederne. 

Norasonde-ansatte mener administrerende direktør
sprer frykt og usikkerhet. – Et grisespill av en liten
gruppe, mener styreleder Trond Rangnes.
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Vinnere siste børsdag
Jason Shipping ...............................9,09
Eltek ................................................7,65
Nio ..................................................5,65
SAS AB ............................................5,21
Eitzen Maritime Services ...............4,81

Tapere siste børsdag
Renewable Energy Corporation -20,60
NorDiag ...................................... -20,00
Eitzen Chemical ......................... -20,00
DOF ............................................... -8,33
Reservoir Exploration  Tech ......... -7,93

Vinnere siste uke
SAS AB ..........................................15,89
Nio ................................................15,22
Storebrand ...................................14,67
Codfarmers ...................................13,33
Archer  ..........................................13,29

Tapere siste uke
NorDiag ...................................... -27,27
Eitzen Chemical ......................... -20,00
Blom ........................................... -12,22
Norwegian Energy Company .... -10,00
Jason Shipping ........................... -10,00

Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Storebrand Vekst .........................23,39
Danske Invest Norge Aksj. Inst 2 16,41
Danske Invest Norge II.................16,26
Danske Invest Norge Aksj. Inst 1 15,47
PLUSS Markedsverdi (Fondsforv) 15,39

Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
ODIN Norge ....................................4,06
Nordea SMB ...................................4,25
Holberg Norge ...............................4,54
Storebrand Verdi ...........................7,45
Pareto Aktiv ...................................8,94

Valuta 22.06 21.06
Australske dollar AUD 5,99 6,02
Danske Kroner DKK 100,70 100,85
Euro EUR 7,49 7,50
Japanske Yen JPY 7,44 7,39
Kanadiske Dollar CAD 5,81 5,81
Pund Sterling GBP 9,31 9,29
Sveitsiske Francs CHF 623,41 624,15
Svenske Kroner SEK 85,07 84,83
US Dollar USD 5,97 5,92
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TLF: 63 80 50 50
SMS/MMS: RBTIPS til 2005

E-POST: redaksjonen@rb.no

Claire konkurs
JESSHEIM: Klesforretningen
Claire Jessheim AS i Jessheim
storsenter er konkurs. Selskapet
ble etablert i 2000.

Siste tilgjengelige regnskap,
for 2010, viser en årsomsetning
på 4,1 millioner kroner og et
underskudd på 32.000 kroner.

Bedre enn som så for utbyggerne
LILLESTRØM: I vår omtale av det nye byggeprosjektet til Otto
Olsen bygg AS og Olavsgaard eiendom AS ved E6, et prosjekt
som skal bli en ny næringspark på 60.000 kvadratmeter, presen-
terte vi noe misvisende regnskapstall for de to selskapene. Vi
gjenga kun tall for morselskapene, men burde presentert kon-
serntallene. De viser at Otto Olsen bygg AS omsatte for 693,7
millioner i 2010 og hadde et resultat før skatt på 99,8 millioner.
Konsernet Olavsgaard eiendom AS omsatte for 44,8 millioner
kroner og fikk et overskudd før skatt på 2,7 millioner kroner.

Thor Fremmerlid
thfr@rb.no 63 80 48 75

■ LILLESTRØM: Da klimakonfe-
ransen Rio +20 torsdag presen-
terte Sustainia 100, en egen lis-
te over bærekraftige løsninger,
var Akershus Energis energi-
park i Lillestrøm med på lis-
ten.

– I 2011 fikk Akershus Ener-
gipark hederlig omtale i FNs
klimapanel sin rapport om for-
nybare energikilder. Det er

ekstra hyggelig at vi nå er blitt
valgt ut som en av verdens bæ-
rekraftige energiløsninger i
Sustainia100, sier konserndi-
rektør Jørn Myhrer. 

Akershus Energipark er en av
Europas mest moderne og fram-
tidsrettede fjernvarmesentra-
ler. Varmesentralen kombine-
rer mange fornybare energikil-
der som sikrer fornybar energi
til sine omgivelser. Fra septem-
ber 2012 vil Akershus Energi-
park blant annet drifte Norges

eneste kommersielle solfanger-
anlegg. 

Sustainia 100 er en komplett
guide til innovative og skaler-
bare løsninger for å skape bære-
kraftige samfunn. Løsningene
er samlet inn fra 56 land spredt
på seks kontinenter og bygger
kun på eksisterende og tilgjeng-
elige løsninger. Lista skal være
et håndgripelig verktøy for så
vel politikere som forretnings-
topper som ønsker å skape bæ-
rekraftige løsninger innenfor

blant annet byplanlegging, mo-
te, vann- og avløpshåndtering,
høyteknologi og transport.

Rio–heder til energiparken

FRAMTIDSRETTET: Akershus
energipark blir lagt merke til
verden over.

Thor Fremmerlid
thfr@rb.no 63 80 48 75

■ LILLESTRØM
– Vi føler vi er en del av sjelen til
Lillestrøm, og den posisjonen
skal vi utnytte enda sterkere i ti-
da som kommer, lover Katrine
Bergersen Klemp, fjerde genera-
sjon brusfabrikkeier og mar-
kedsansvarlig i Roma mineral-
vannfabrikk.

Godt drevet
Brusfabrikken i Lillestrøm er
helt avhengig av å finne sin helt
egne plass i markedet. Drikkegi-
gantene Coca–Cola og Ringnes
tar det aller meste av plassen i
butikkhyllene hos de store dag-

ligvarekjedene. Enkelte Coop–
butikker selger brus fra Roma,
men den finnes ellers bare på
mindre utsalgs–og serverings-
steder, og i fabrikkutslaget i Lil-
lestrøm.

– Vi synes selvsagt det er synd
at det selv ikke i Lillestrøm er
mulig å finne varene våre i van-
lige butikker, sier Bergersen
Klemp.

– Men det skal det bli en foran-
dring på, varsler hun.

Brusfabrikken er liten, men
den er godt drevet. Omsetningen
har godt litt opp og ned i årenes
løp, men de siste fire årene har
den økt. I fjor passerte den 30
millioner kroner. Omsetningen
økte med nesten fire millioner
kroner, sammenlignet med 2010.

– Et resultat av en kombina-
sjon av volumøkning og bedre
priser, forklarer daglig leder
Marianne Bergersen.

Roma mineralvannfabrikk
har funnet sin nisje som billi-
galternativet i brusmarkedet,
og som leverandør av flasker
med egne etiketter for bedrifter
eller arrangement. 

– Vår styrke er at vi er små
nok til å være veldig fleksible,
sier Bergersen.

– Og de som jobber her har
vært hos oss lenge. Kompetan-
sen på huset her er høy, legger
hun til.

Må investere
I 2020 fyller Roma mineralvann-
fabrikk 100 år. Bergersen sier
det før den tid skal investeres i
nytt produksjonsutstyr i fabrik-
ken. Coca–Colas overgang til
engangsflasker i stedet for gjen-
bruksflasker får konsekvenser
også for lille Roma.

– Endringen medfører at hele

transport–og distribusjonssy-
stemet forandres, noe vi også
må tilpasse oss. Vi må også byt-
te flaskesystem, og dermed in-
vestere. Men den utfordringen
tar vi, sier Bergersen.

Roma vokser
ØKER: Daglig leder Marianne Bergersen (t.v.) og markedsansvarlig Katrine Bergersen Klemp er stolte av hva familiebedriften Roma 
mineralvannfabrikk får til. FOTO: THOR FREMMERLID

FAKTA

Roma
mineral-
vannfabrikk
Etablert i 1920
EIere: Morten Bergersen sr.,
Marianne Bergersen, Morten
Bergersen jr.

Regnskapstall (i mill. kroner):
2011 2010

Driftsinntekter: 30,1 26,4
Driftsresultat: 1,6 0,4
Res. før skatt: 1,3 0,2

Roma mineralvannfabrikk, Norges siste lokalt
forankrede brusfabrikk, øker både omsetning 
og lønnsomhet. Den snart 100 år gamle familie-
bedriften strutter fortsatt av pågangsmot.


