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FAST JOBB: Morten Søraunet har kjempet seg tilbake til fast jobb etter en ulykke i 2007. Han skryter av Bilfinger Helgeland som ga han sjansen. I
bakgrunnen er Vebjørn Solbakken i fullt arbeid. (Bilder: Rune Pedersen)

Kjempet seg tilbake
Han var på full fart ut av arbeidslivet. Nå smiler lykken til Morten Søraunet som er tilbake i fast jobb.
Rune Pedersen
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– Dette er en flott arbeidsplass med godt miljø og samhold, sier
Søraunet. I vår fikk han fast jobb ved Bilfinger Helgeland i Mosjøen
– mot alle odds.

Påkjørt
Søraunets lange kamp for å komme seg tilbake til arbeidslivet
startet på Sunnmøre for sju år siden. Eller det vil si, da sluttet hans
arbeidsforhold hos Rolls-Royce Marine i Ulsteinvik.
– Jeg påkjørt bakfra da jeg skulle hente datteren min på skolen og
pådro meg et såkalt kompresjonsbrudd i ryggen, sier Søraunet.
Skaden var så pass alvorlig at behandlere og fagfolk langt på vei
antydet at han kanskje ikke ville komme seg ut i jobb igjen, og at
uføretrygd på sikt ville være et nærliggende alternativ.
– Det er ikke til å legge skjul på at jeg fikk meg en knekk. Jeg var
35 år og i full jobb, og plutselig er det noen som sier at jeg kanskje
ikke kommer meg ut i jobb igjen, sier Søraunet.

Takker terapeuten
Bare et par måned etter ulykken flyttet Søraunet og familie
nordover til Mosjøen. Her hadde de slekt og venner og et nettverk
de kunne lene seg på.
– Jeg er manuell terapeut Morten Romslo ved Frisk 3 stor takk
skyldig. Han har rett og slett vært fantastisk. Han fikk meg i gang
med trening av ryggen og har fulgt meg godt opp hele veien, sier
Søraunet som etter hvert havnet i Nav sitt favn.

ARBEIDSPLASSEN: I dette verkstedet har Morten Søraunet (t.h.) sin
arbeidsplass.

IKKE TRUA: Avdelingsleder Roy Nordås (i midten) og veileder Pernille Skjager
skryter av Morten Søraunets motivasjon for å komme seg tilbake i jobb igjen.
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– I Nav ser vi på hvilke muligheter som finnes. Vårt mål er hele tiden å få folk tilbake i ordinært arbeid, sier Pernille Skjager som er veileder i
Nav.
Hun sier det er viktig å folk ut i aktivitet så raskt som mulig. Søraunet har vært på Helgeland Industrier (Hias) og han har også jobbet en tid i
omsorgsboligene i Villaveien på Olderskog, før har var tilbake på Hias igjen.
Roy Nordås, avdelingsleder verksted ved Bilfinger Helgeland legger ikke skjul på at han var meget skeptisk da han fikk henvendelse fra Hias
om å la en mann få arbeidstrening i bedriften.
– Det er helt klart at dette ikke hadde gått om ikke Morten hadde ønsket det selv, sier Nordås.
Det er mange gode krefter som har spilt på lag for å få Morten Søraunet inn på et annet spor enn det som ville ledet mot uføretrygd. Nav har
stått på, og det samme har Bilfinger Helgeland gjort. Pernille Skjager trekker i tillegg fram Hias og Opplæringskontoret for Helgeland som også
har vært inne i bildet.
– Vi lager individuelle opplegg for den enkelte, oppleggene varierer fra person til person. Målet er som sagt å få folk tilbake i normalt arbeid,
sier Skjager.
– I utgangspunktet var jobben vår å gjøre Morten i stand til å kunne søke på en ordinær jobb.
– Jeg hadde ikke trua på dette da vi startet, men så etter hvert at Morten var en ressurs vi ville satse på. 1. april fikk han fast jobb i bedriften,
sier Roy Nordås.
– Morten har 20 år igjen i arbeidslivet. For samfunnet er det vel anvendte penger å investere litt for å få han tilbake til arbeid, legger han til.
Nordås mener det er svært viktig at folk som av forskjellige årsaker er forhindret fra å jobbe, holder kontakt med arbeidsplassen.
– Jo lengre tid som går, jo høyere blir terskelen for å komme tilbake i arbeid, sier Nordås.

Fagbrev
Pernille Skjager skryter av Bilfinger og understreker at Nav har hatt godt samarbeid med bedriften.
Morten Søraunet har fulgt et såkalt lærlingeløp hos Bilfinger. Nå har han tatt fagbrev som platearbeider.
– Så nå søker du andre jobber?
– Nei, her blir jeg. Dette er en flott arbeidsplass og vi er en sammensveiset gjeng som arbeider godt sammen, sier Morten Søraunet som i dag
ikke har helseplager som følge av ulykken i 2007.
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