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Anders Lynmo fra Skogn
trives godt ved Grilstad i
Åsen. Nå går han over i et 2,5
måneds sesongvikariat etter
å ha imponert i sin tre må-
neders arbeidspraksis. Her
sammen med en fornøyd
fabrikksjef, Ariel Strømmen. 

ÅSEN
TOR J. FRIBERG

Torsdag var det kakefest på sje-
fens kontor ved Grilstad-fabrik-
ken i Åsen. Da markerte de an-
settelsen av sin første arbeid-
staker via arbeidspraksisordnin-
gen Ringer i vannet – nemlig 21 år
gamle Anders Lynmo fra Skogn. 

Da deler nemlig Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) ut et
diplom til arbeidsgiveren. Ringer
i Vannet (RiV) er NHO sitt eget
rekrutteringsprosjekt som bistår
NHO sine medlemsbedrifter i
jakten på arbeidskraft. Arbeids-
og inkluderingsbedriftene som
deltar i satsingen kartlegger
NHO bedriftenes behov og søker

å finne riktig person til jobben.
NHO-ordningen skaffer

dermed arbeidspraksis til folk
som av ulike grunner har falt
utenfor arbeidsmarkedet og har
hull i CV-en, og fungerer samti-
dig som en tilrettelagt rekrutte-
ringsordning for arbeidgivere
med behov for flere ansatte.

Ringer i vannet legger også

opp til stor fleksibilitet, slik at ar-
beidsgiverne i ordningen kan
teste ut ansatte i praksis. 

Roser 21-åringen
Grilstad Åsen kjører nå en utvi-
det toskiftsordning i sommerse-
songen for å ta unna etterspørse-
len, og behøvde flere ansatte før
sommeren slo inn for fullt. Da
valgte fabrikksjef Ariel Strøm-
men å ansette blant annet Lyn-
mo via Ringer i vannet. Det skjer
fordi 21-åringen har vist svært
god arbeidsinnsats i praksispe-
rioden de foregående tre måne-
dene. 

– Vi har et arbeidstempo som
ikke alltid passer for alle. Men
Anders har virkelig stått på, og
har alltid møtt opp, sier fabrikks-
jefen fornøyd. 

Anders har tidligere gått bygg
og anleggsteknikk på VG1 og by-
ggteknikk på VG2 ved Aglo vide-
regående skole. Han gikk imi-
dlertid arbeidsledig uten noe å
gjøre i ett år før broren Morten ba
om et møte med Nav. 

– Jeg hadde ikke vært hos ver-
ken Fides eller Grilstad uten
ham. Han ordnet med møtet
med Nav, slik at jeg kunne delta
på noe i stedet for å gå hjemme.
Nav søkte meg inn på Fides, og
der fikk jeg være fem ganger i
uka for å hjelpe til med å sette
sammen senger, stoler og di-
verse annet for hjelpesentralen.

Uten min bror hadde jeg sikkert
gått hjemme ennå, sier Anders
selv og sender en takk til broren. 

Ville lære mer
Anders trives godt ved Grilstad,
og ser fram til jobbe som sesong-
vikar ved fabrikken i Åsen sen-
trum fram til høsten. 

– Jeg trives godt her, og jeg er
veldig glad for å ha fått denne
muligheten, sier 21-åringen fra
Skogn.

Lynmo er også en ivrig jeger,
og hadde derfor noe erfaring
med partering av elgkjøtt. Den
interessen kom godt med på fa-
brikken, bekrefter sjefen, Ariel
Strømmen. 

– Han var tydelig på jobbin-
tervjuet om at han var interess-
ert i kjøtt, og ville øke kunnska-
pen sin rundt det faget. Jeg fikk
da også klar beskjed fra arbeid-
slederen hans da vi skulle an-
sette flere: Han der signerer du!,
sier Strømmen. 

Kom før alle andre
Avdelingsleder Alf Skjerve ved
Fides roser Anders for innsatsen
han har lagt ned i sin egen ar-
beidspraksis. 

– Det sier sitt når dere på fa-
brikken skulle i gang med et nytt
prosjekt. Den morgenen var det
én person som kom en time før
resten for å være godt forberedt –
og det var Anders. Du hadde al-

Anders gikk
fra hjemme-
sitting til jobb
Da praksisen nærmet seg slutten, var beskjeden
fra arbeidslederen klar: - Han der ansetter du! 
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dri sittet her med bløtkakefeiring
i dag om du ikke hadde stått på
slik du har gjort, sier Skjerve
med adresse til både Anders
Lynmo og fabrikksjefen ved Gril-
stad, Ariel Strømmen. 

Da var det lett å skrive sesong-
kontrakt med Lynmo, som nå får
2,5 måned med betalt jobb i høy-
sesongen til Grilstad. 

– Det blir veldig bra, sier Lyn-
mo selv, og utelukker ikke at han
kan gå videre innen kjøttskjæ-
rerfaget over tid.

Samtidig er NHOs regionans-
varlig Janne Krohn-Hansen im-
ponert over hva skogningen har
oppnådd i løpet av sin praksispe-
riode.

– Dette gir Anders om lag et
halvt år med arbeidserfaring.
Det har mye å si for framtidige
jobbsøknader, sier regionans-
varlig i NHO Trøndelag, Janne
Krohn-Hansen og fortsetter: 

– Jeg har hørt så mye positivt
om hvor bra du har tatt imot
denne muligheten. Derfor får du
jo også muligheten til å fortsette
i jobben, sier hun fornøyd.

Viktig inspirasjon
NHO-lederen poengterer at suk-
sesshistorier som Anders' er en
viktig del av Ringer i vannet-
prosjektet, nettopp fordi det vis-
er andre at det nytter å ta tak,
både for arbeidsgivere og arbeid-
stakere.

– Anders vil være en inspiras-

jon for andre. Gjennom ordnin-
gen ser vi at noen trenger litt
hjelp, mens andre trenger mer.
Det å se arbeidsgleden til Anders
er en del av motivasjonen for
andre, sier Krohn-Hansen.

Entreprenørselskapet By-
ggmester Grande i Verdal fikk for
øvrig sin diplom for første anset-
telse fra Ringer i vannet-ordnin-
gen i mai, på grunn av sin første
ansettelse via rekruttering-
sordningen.

NHO Trøndelag har satt seg
som mål at ti prosent av deres
2.500 medlemsbedrifter skal bli
med i ordningen innen utgangen
av 2018. I dag har 160 NHO-bed-
rifter tegnet rekrutteringsavtaler
med Ringer i vannet. På landsba-
sis er antallet nå 1.700 bedrifter
og 34 konsern. 

– Jeg håper derfor at flere bed-
rifter bidrar via ordningen, sier
Krohn-Hansen. 

NHO har også som mål at 30
prosent av kandidatene som for-
midles til jobb via en arbeids- og
inkluderingsbedrift skal an-
settes i NHO-bedrifter. De åtte
trønderske arbeids- og inklude-
ringsbedriftene, deriblant Fides,
hjalp i fjor 500 personer tilbake
til et aktivt arbeidsliv. 20 prosent
av disse fikk jobb i NHO sine me-
dlemsbedrifter.

958 17 640
tor.johnny.friberg@innherred.no

NHOs regionansvarlige for Ringer i vannet, Janne Krohn-Han-
sen delte ut diplom til fabrikksjef Ariel Strømmen. 

Anders Lynmo (t.h) fikk ros og kake fra avdelingsleder Alf
Skjerve under markeringen torsdag.

STIKLESTAD
TOR OLE REE

FAU ved Ness, Garnes, Volden
og Leksdal inviterte onsdag til
folkemøte med paneldebatt i
anledning skolestruktursa-
ken. Alle politiske parti var in-
vitert, og det ble en til tider en
heftig debatt.

Blant de som holdt appell
var Kristine Karlgård, FAU
Garnes.

Liten vilje
Hun oppsummerer at det var
et bra engasjement i debatten,
«men liten vilje fra makta» om
å endre standpunkt.

– Blant de tingene som
frustrer meg er at de ikke har
tatt tak i at det er regnet feil i
høringsnotatet. Vi blir møtt
med at det er harde anklager
mot administrasjonen, men
vil ikke «henge noen». Vi vil
ha riktige opplysninger og be-
lyse dersom noe er feil, sier
Karlgård.

Forstår Ørmelen
FAU-representanten sier det
absolutt er en forståelse for at
det også må en opprusting til
ved Ørmelen skole. 

– Men hvorfor er ikke hø-

ringsforslaget til Kjell Woll Si-
gurdsen utredet?, spør Karl-
gård.

Dette forslaget går ut på å
bygge en ny skole og et skole-
senter der Vinne og Ørmelen
går sammen på en egnet tomt
mellom Vinne og Øra.

– Vi håper at grendene ikke
blir strøket helt av kartet. Slik
det er nå, oppleves det som
om vi er en klamp om foten.
Det legges opp til at det blir
bare to skoler utenfor en radi-
us på fem kilometer fra Øra.
Levanger har hensyntatt
småskolene og utkantene
bedre, med skole på Ekne og
Ytterøya, sier Karlgård.

Vurderer flytting
Under Midt-Nytts direkte-
sending sa Kristine Karlgård
at flere vurderer å flytte ut av
kommunen dersom skolen
deres blir lagt ned.

– Det er flere som ikke ser
noen grunn til å bo der der-
som vi ikke kan opprettholde
de verdier som en skole er. Vi
som bor i grendene har tatt et
valg og vi flytter ikke til Øra.
Da er andre kommuner som
har slike småskoler et alterna-
tiv, sier Karlgård.

Siste slag i skoledebatten
står i kommunestyret først-
kommende mandag.

91149117
tor.ole.ree@innherred.no

200 på folke-
møte om skole
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Flere vurderer
flytting ved
skolenedleggelse.

Værdalsbruket
presiserer
Daglig leder Ander
Børstad i Værdalsbruket
presiserer i en kom-
menter til Innherred at
de avviser «abortspørs-
målet» i sin helhet.

– Det er de bruks-
berettigede som under-
veis har begrenset kra-
vet til kun å omfatte
småviltjakt uten hund.

Når det gjelder Skjæ-
kerdalsveien påpeker
Børstad at bommen
ikke er satt opp for noen
år siden, men at den har
stått der den står siden
slutten av 70-årene.

Samarbeids-
utvalg
Komiteen for Mennesk-
er og livskvalitet i Ver-
dal hat oppnevnt me-
dlemmer av samarbeid-
sutvalg ved bo- og hel-
setunene for
tidsrommet 01.01.17 –
31.12. 18. Disse er Mag-
nus Tiller (Eldrerådet),
Grete Sivertsen (Lokale
pårørendeforeningen)
Liv Røstad (represen-
tant fra arbeidstakerne)
og Marn Storhaug (Ør-
melen pensjonistlag) og
Merethe Trøbak (Vol-
den sanitetslag). De to
siste er representanter
fra lokale lag og fore-
ninger.

Sangfest med
to kor
Ørmelen Blandakor og
Songlaget Bygdaljom
inviterer til sangfest på
Stiklestad Nasjonale
Kultursenter lørdag
kveld. Korene har fått
med seg Jarle Førde på
trompet, Gaute Skorve
på fiolin, Geir Berg-
Lennertsen spiller bass,
mens Lars Eivind Røn-
ning Moa og Roger
Olsen tar seg av diverse
rytmeinstrumenter.
Ann Kristin Anderson er
dirigent og solist, mens
dirigentkollega i Verdal,
Inga Rennemo Johan-
sen, spiller piano under
konserten.

Åpen kirke
Stiklestad kirke har nå
sommeråpent hver dag
(fra formddag til tidlig
kveld) med unntak av
dager med kirkelige
handlinger fram til 13.
august. Det er frivillige
vakter i kirka som
gjerne svarer på spørs-
mål om kirkas historie. 

Arkitekten for kirka
fra 1180 antaså være
erkebiskop Øystein Er-
lendsson.

SMÅNYTT FRA
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LEVANGER
NTB

En 28 år gammel mann er tilt-
alt for å ha drept kona si i Le-
vanger 1. mars, bare åtte dager
etter at hun kom til Norge på
familiegjenforening.¨

20 år gamle Mayson Ali Bak-
hit Osman ble fraktet til syke-
hus med kritiske skader. Ekte-
mannen hennes ble først sik-
tet for kroppsskade, så draps-
forsøk. To dager senere døde
kvinnen på sykehuset, og sik-
telsen mot mannen ble skjer-
pet til forsettlig drap.

Både kvinnen og mannen
har eritreisk bakgrunn, og

kvinnen kom til Norge på
familiegjenforening bare åtte
dager før hendelsen. Mannen
hadde bodd i Levanger i tre år.

Mannen innrømmet tidlig i
politiavhør at han hadde tatt
kvelertak på kvinnen etter en
krangel. Han forklarte at han
var så sint at han ikke husket
hva som skjedde, sa advoka-
ten hans, Trond Peder Nilsen
til Trønder-Avisa få dager et-
ter dødsfallet.

Rettssaken mot mannen
starter i Inntrøndelag tingrett
onsdag 21. juni. 

740 19 000
redaksjon@innherred.no

28-åringen møter i
retten i neste uke
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