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Sander (22) og Vegard (21) stortrives som industrirørleggere

Trenger flere fagfolk

GIKK NYE VEIER: Sander Skog og Vegard Klåstad har funnet stor arbeidsglede i industrirørleggerfaget.§FOTO: Per Langevei

Sander Skog og Vegard Klåstad er to
unge menn som var
på vei i en helt annen
retning i yrkeslivet.
Per Langevei

per.langevei@sb.no

Yrkesfag har ikke vært blant de
mest populære studieretningene i en årrekke. Manglende
kunnskap om fagene har ført til
stor mangel på arbeidskraft i
flere bransjer.
– Da jeg gikk på videregående
merket jeg at yrkesfag ble pratet litt ned. Årsaken vet jeg
ikke, men du blir nesten sett
ned på hvis du går den veien på
videregående, sier Vegard.
Tilfeldigheter gjorde at de to
fikk mulighet til å prøve seg
som lærlinger i Sandefjordsfirmaet Enwa PMI AS på Nordre
Kullerød. Det har de ikke angret
på.
– Jeg hadde egentlig peilet
meg inn på en jobb innen helse
som fysioterapeut eller ergoterapeut, sier Vegard.
- Jeg hadde ikke noe kunnskap om hva yrket gikk ut på, så
jeg hadde ikke engang tenkt å
gå den veien. Men da jeg fikk
prøvd meg så var det veldig bra.
Jeg ble veldig positivt overrasket over en jobb med mye varierte arbeidsoppgaver og veldig
gode kolleger. Har ikke hatt en

Vil beholde fagfolkene

eneste dag på jobb hvor jeg ikke
har gledet meg til å starte, sier
han.

Fulgte hjertet
Sander gikk på TIP (teknikk og
industriell produksjon) og kjemi og prosess andre året på
Sandefjord videregående skole.
– Det bommet litt i forhold til
den nye jobbhverdagen min,
sier han.
– Jeg har vært litt usikker på
hva jeg hadde lyst til å jobbe
med. Jeg er en fyr som liker å
jobbe litt fysisk. Da var det bra
at det åpnet seg en mulighet
her, sier han.
– Jeg hadde ikke noe erfaring
med rørleggerfaget, men jeg
var motivert og jeg trives på arbeidsstedet. Jeg koser meg i en
veldig variert jobb. Jeg gleder
meg til å dra på jobb, sier han.
Sander har et råd til de som
ikke er sikre på hva de skal satse
på:
– Jeg tror det er viktig å føle
litt på seg selv hva man har lyst
til. Gå etter hjertet og kanskje
ikke det foreldre ønsker eller ta
en stor utdanning. Jeg ville ikke
bare gått etter mange penger og
lang skolegang, sier han.
Bedriften Enwa PMI AS på
Nordre Kullerød er en av landets ledende entreprenører
innen bygging av prosessanlegg og ledningsanlegg for
fjernvarme, fjernkjøling, vann

SIKKER JOBB: Anneli Romberg og Reiulf Holm hos Enwa PMI AS
ønsker at flere vil bli rørleggere.
og avløp. Der har de merket utviklingen om hvor krevende
det kan være å få tak i folk.

Gode jobbmuligheter
– Vi har stadig behov for lærlinger innen industrirørleggerfaget, men dessverre har vi for
lite pågang fra elever på videregående med den rette bakgrunnen. Det er få som har lyst til å
bli en god fagarbeider. Det synes vi er synd, for det gir gode
muligheter for verdifull erfa-

ring og videre avansement, sier
HR-rådgiver Anneli Romberg
og verkstedformann Reiulf
Holm.
Ifølge NHO har fagarbeidere
mange valgmuligheter. De kan
ta mesterbrev, fagskole og påbygg til generell studiekompetanse.
En undersøkelse fra SSB sier
at tre av fire lærlinger er i jobb
året etter de har tatt fagprøven.
Enwa PMI AS ønsker å være en
attraktiv lærlingebedrift.

– Som lærling i vår bedrift får
man både faglige og personlige
utfordringer. Det mener vi er
viktig for unge som skal trives i
yrket. Vi har ambisjoner om å
lære opp dyktige fagfolk som vi
selv ønsker å beholde. Har vi
mulighet så ansetter vi de, og vi
har vært heldige mange ganger.
Noen av våre tidligere lærlinger
har også fortsatt på teknisk fagskole etter en periode, og har
fungert som prosjektleder etter
noen år. Det ser vi på som utrolig positivt, sier Romberg og
Holm.
For å bli en rørlegger så kan
man i prinsippet komme til
Enwa PMI AS uten å ha tatt i en
rørleggertang. De har all kompetanse i bedriften for å bygge
opp den enkelte lærling.
– Med en positiv innstilling,
lyst til å lære og god arbeidsmoral så kan man bli en meget god
fagarbeider, sier de.
Men det er håp: I 2019 la regjeringen 40 millioner på bordet i utviklingsmidler. Dette
skulle brukes til å heve kvaliteten i fagskoleutdanningen.
SSB har tidligere forsket på
dette og kommet fram til at hvis
denne utviklingen fortsetter så
vil Norge mangle 90.000 fagarbeidere i 2035. Helsesektoren
vil mangle 18. 000 årsverk i
2035.

