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Slutt på ferien i Eresfjord, og
Kurt Asle Arvesen er fokusert på
Tour de France. side 14

«Ulovlig»: Mastergradstudent
Kaja Breivik Furuseth mener
Spor-avtalen er ulovlig. side 4

Jubel på
Midthaug

FREDAG

Raymond Talberg (tv)
og Anita Nyhagen.

Fullt revyhus
på Åndalsnes

Hjørnesteinsbedrift med rekordresultat
■ ■ Jubelen sto i
taket under allmøtet
ved hjørnesteinsbedriften Midthaug
på Kleive da daglig
leder Karsten O.
Midthaug la fram
tidenes beste
resultat.

side 32 og 33

Hoemstranda
i Tresfjord.

Ser på vegen
etter ulykka
side 6

■ ■ Den suksessrike mekaniske
bedriften fikk i 2005
et resultat før skatt
på 10,8 millioner
kroner. En bonus på
13.500 kroner hver
til de 72 ansatte,
kom som en positiv
overraskelse.

Martin Solemdal
i Aukraskogen.

Gassmillion
til aukrakultur

side 10 og 11 Glede: Daglig leder Karsten O. Midthaug (til venstre) og klubbleder Trond Anders Halle gleder
seg over rekordresultatet.
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Høgeste
strømpris
over 60 øre

Gull

Den høge prisen på strøm holder stand inn i mai. Alt tyder på
at strømmen blir dyr også
gjennom sommeren som kommer.

BRØDRENE MIDTHAUG AS
(Tall i mill kr)

MOLDE: Den dyreste leverandøren,
Røyken Kraft, er oppe i 62,25 øre
per kilowattime, noe som betyr at
kraftlagets abonnenter betaler om
lag 1,20 kroner per kilowattime
strøm når nettleien og forbruksavgiften til staten er plusset på. Hakk
i hæl kommer Hafslund Strøm og
Nordmøre Energiverk.
Dette er en pris som gir solide
overskudd for kraftselskapene og
deres eiere, men som smaker heller dårlig for abonnentene som
skal betale regningen.

Fire måneder opp. Billigste
landsdekkende leverandør i øyeblikket er Total Energi, som ligger
en drøy tiøring under Røyken
Kraft. Likevel tjener Total Energi
penger, selv om marginen ikke er
all verden å skryte av, ifølge administrerende direktør Jo Børre Eikås.
– De fleste leverandørene har
justert sine priser opp og opp i fire
sammenhengende
måneder.
Hvordan dette utvikler seg videre
er ikke godt å si, men jeg tror det
blir høge priser gjennom hele sommeren, sier Eikås til NTB.

Toppår: 2006 blir toppåret for anleggsaktiviteten på Nyhamna, med over 3.000
anleggsarbeidere i høst.
FOTO: BJØRN BRUNVOLL

Over 3.000 vil være
i arbeid på Nyhamna
Det kan i august-september
bli over 3.000 anleggsarbeidere på Nyhamna, om lag
700 flere enn det bor fast på
Gossen.

Statkraft bestemmer. Eikås

EGIL H. TORVIK

sier at det egentlig er statens eget
selskap, Statkraft, som nå bestemmer prisnivået på strøm i Norge.
Statkraft kontrollerer 50 prosent
av magasinene, og kan dermed
også kontrollere markedet.
– Alle vet at forbruket faller til
sommeren. Dermed er det bare å
produsere mindre strøm, og på den
måten kan den høge prisen opprettholdes. Produsentene velger
heller å spare vann i magasinene
til neste vinter, da de vet at en høy
pris kan opprettholdes, sier Eikås.
Det eneste han er helt sikker på
akkurat nå er at strømprisen vil
holde seg høgere enn normalt
gjennom hele sommeren.

egil.h.torvik@r-b.no

NTB

2005

2004

Driftsinntekter 122,0
103,2
Driftsresultat
10,7
6,6
Res. før skatt
10,8
6,0
Årsresultat
8,0
4,5
Driftsmargin
8.8%
6,4%
Kilde: Brødrene Midthaug AS

AUKRA: Det opplyser informa-

sjonssjef Dag Ryen Ofstad i
Hydro.
Hydro har tidligere lagt til
grunn at anleggsstyrken på Ormen Lange på Nyhamna kan
komme opp i 2.500 mann. Nå
har selskapet hevet dette anslaget vesentlig.
– Hva er bakgrunnen for at
dere regner med at anleggsstyrken blir på over 3.000 og
ikke 2.500, som tidligere antydet?

– Det har med hvordan
underleverandørene bemanner i forhold til jobben de skal
gjøre, sier Dag Ryen Ofstad.

2.900 rom. Anleggsstyrken
på Nyhamna har den siste tida
blitt trappet kraftig opp.
Dag Ryen Ofstad opplyser at
det nå er cirka 2.250 mann på
Ormen Lange-anlegget, hvorav
om lag 2.000 bor på anleggshotellet.
– Hvor skal dere få overnattingsplass når anleggsstyrken
kommer over 3.000?

– Vi kommer til å utvide anleggshotellet til 2.900 rom, sier
Dag Ryen Ofstad, som forteller
at det er en mulighet en har sett
hele tida.

Aker størst. 2006 blir toppåret for anleggsaktiviteten på
Nyhamna.
Aker Kværner, som bygger
gassmottaksområdet og selve
prosessanlegget, vil ha den desidert største anleggsstyrken på
Nyhamna. Medregnet innkjøpspakkene er kontrakten til
Aker Kværner på cirka 11 milli-

arder kroner. Uten innkjøpspakkene er Aker Kværnerkontrakten på 7,8 milliarder
kroner. Aker Kværner er nå i
full gang med mekanisk installasjon på Nyhamna.
Kontrakten til Vetco Aibel på
frostvæskeanlegget og eksportanlegget for lettolje er mindre,
men også den i milliardklassen.
Til landanlegget blir det på
kort nå tid levert rundt 30.000
tonn stål – mesteparten fra Belgia. I vår skal alle de 30 enorme
rørgateelementene være på
plass. 10.000 tonn stål til væskefangerne kommer fra Verdal.
Resten kommer fra Stord, Haugesund og Polen.
Anleggs- og installasjonsarbeidet av rørgater, rør, kabler og
utstyr vil pågå gjennom hele
2006. I januar 2007 vil det aller
meste av anlegget fysisk være
ferdig oppbygd. Da gjenstår i
stor grad utprøving og testing.

De 72 ansatte og hele
Kleive-bygda gleder seg
over tidenes beste
resultat for
hjørnesteinsbedriften
Midthaug AS i 2005.
EGIL H. TORVIK
egil.h.torvik@r-b.no

MOLDE: Den tradisjonsrike meka-

niske bedriften, som er landets
største produsent av trapper og i
tillegg lager en rekke andre ulike
produkter som rekkverk og balkonger, fikk i fjor et resultat før
skatt på 10,8 millioner kroner.
Det oppnådde Midthaug i en
bransje preget av lav lønnsomhet
og økende konkurranse fra lavkostland.
– Prisene ligger i dag på 1995nivå, sier Karsten O. Midthaug,
som sier det gode resultatet skyldes at Midthaug har gode medarbeidere. Han framholder at det
ikke er noe enmannsverk, og sier
det er et resultat av at mange har
gjort en god jobb.
Siden den spede start i 1947 har
Midthaug hatt overskudd i alle år.
Men bedriften har aldri vært i nærheten av et slikt resultat som i
2005.
– Jeg tror ikke det er så veldig
mange bedrifter som kan vise til
uavbrutt overskudd i snart 60 år,
sier Karsten O. Midthaug nøkternt.
Som den dominerende arbeidsplassen har Midthaug stor betydning for Kleive. I tillegg til å være
stor arbeidsgiver, har Midthaug
også bidratt med en rekke tiltak i
bygda utenfor bedriftsområdet.

Overrasket. – Overraskelsen

Storebrand inviterer til
kundeseminar i Molde
Vi har et nytt spennende fond: Storebrand Eiendomsfond. Det gir private
sparere en unik mulighet til å få årlig utbytte og ta del i eventuell verdistigning på et bredt spekter av eiendommer i ulike deler av Norge.

Tirsdag 25. april kl. 10.00 - 11.00.
Sted: Hotel Seilet, Molde
Påmelding i løpet av mandag 24. april til finansiell rådgiver Hilde Furland,
tlf. 91621063, eller finansiell rådgiver Trond Frostad tlf. 98461016,
MR finans & forsikring, e-post: firmapost@mrff.no
Mer om fondet: www.storebrand.no/eiendomsfond

Du eier her

blant de ansatte var stor på allmøtet da vi kunne presentere rekordresultatet for 2005, sier Karsten O.
Midthaug, som kom inn som daglig leder i 1998. Før den tid var han
også i bedriften, og hadde ei hånd
på rattet.
Driftsresultatet økte fra 6,6 millioner kr i 2004 til 10,7 millioner kr
i fjor. Omsetningen ble i 2005 rekordhøge 122 millioner kr, en økning på 17,8 millioner kr fra året
før.

Blir i Norge. – Vi er alle svært
stolt av at de strategier som er valgt
med fortsatt produksjon i Norge,
samt å utvikle bedriften på Kleive,
så langt har båret frukter, sier Karsten O. Midthaug.
Mens mange andre aktører i mekanisk industri har flagget ut til utlandet, har Midthaug AS holdt fast
på sin strategi om produksjon i
Norge.
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lår for Midthaug

Glade: Klubbleder Trond Anders Halle (til venstre) og daglig leder Karsten O. Midthaug gleder seg over 2005-resultatet.

Rasjonalisere. – Fokus på forbedring og rasjonalisering i eksisterende organisasjon har bidratt til
bedre produktløsninger, raskere produksjon, billigere produkter og økt
omsetning. I
fjor hadde vi 72
årsverk på Kleive og 122 millioner kr i omsetning. I 1998 hadde vil 80 ansatte og 80 millioner kr i
omsetning. Produksjonen er i dag
langt mer rasjonell, sier Karsten O.
Midthaug, som de siste ti årene har
investert rundt 50 millioner kr i nye
maskiner.

2–3 på konstruksjon og produktutvikling.
– Hvordan er utsiktene framover?

– Med et generelt høgt aktivitetsnivå i Norge, som er vårt hovedmarked, er de gode, sier
Karsten O. Midthaug.

Rekordresultat
i tøff bransje

Utvider. Han økte i fjor ingeniørstaben ved bedriften fra fem til ti, og
planlegger nå å ansette ytterligere

Investerer. Han
forteller at Midthaug i år planlegger å investere 25–30
millioner kr. Av dette utgjør nye maskiner 10–12 millioner kr og en ny
produksjonshall på 3.000 kvm 15–20
millioner kr.
– Ser du noen mørke skyer på
himmelen?

– Det måtte være at vi ikke får de
medarbeiderne vi er avhengig av for
videre vekst. Det har vist seg tungt å

rekruttere både fagarbeidere og teknisk personale, noe som legger en
demper for den veksten vi kunne
hatt. Aktiviteten i vår region er for
tida svært høg, noe som generelt
medfører problemer med å skaffe arbeidskraft for industrien. Her har
også myndighetene en jobb å gjøre,
sier Karsten O. Midthaug.
Han viser til at storting og regjering for fire-fem år siden talte varmt
for at IT-næringen skulle «redde»
landet.
– Det bidro til å ta fokus bort fra tradisjonell industri. Nå tar den hevn
ved at vekst og sysselsetting i hovedsak er knyttet til tradisjonell industri – herunder olje og gass – og ringvirkningene av den, sier Karsten O.
Midthaug.
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Produksjon: Tarjei Heggem jobber i produksjonen
ved Midthaug AS.

- Bonusen en overraskelse
– Bonusen på 13.500 kroner til
hver av oss kom som en positiv
overraskelse. Mange fikk hakeslepp, sier klubbleder Trond Anders Halle.
MOLDE: Han er leder for de ansatte ved
Midthaug som er organisert i Fellesforbundet. Samtlige av de cirka 50 ansatte i produksjonen er organisert.

Gode samarbeidsforhold. – Det

ler at det er en god tone mellom oss
ansatte og ledelsen, sier Trond Anders Halle.
Mange av de ansatte ved Midthaug
har lang fartstid i bedriften. Selv kom
Trond Anders Halle til Midthaug for
4–5 år siden.
Klubblederen sier de ansatte gleder seg over det gode resultatet, og setter pris på at de fikk sin del av overskuddet med bonusen som ble gitt.

er et godt samarbeidsklima og godt
arbeidsmiljø her på Midthaug. Vi fø-

Sikker arbeidsplass. – Vi vet at vi

har en trygg og sikker arbeidsplass
når bedriften går godt. Jo bedre den
går, jo sikrere er vi, sier Trond Anders
Halle.
Han sier de ansatte er glad for at bedriften bruker av overskuddet til å
satse og investere videre i nye maskiner og nytt bygg.
– Vi tar det som et tegn på at Midthaug-eierne fortsatt vil drive her på
Kleive når de satser på denne måten,
sier Trond Anders Halle.

Veteraner: Ole Næss (fv), Bjørn Groven og Svein
Sorthe er veteraner på Midthaug.

