
Personalia

Navn: Knutsen, Knut

Stilling: Fagarbeider

Avdeling Anleggsavdelingen

Arbeidsgiver: Nora kommune

Født: 21.04.1975

Kompetanseattest

Arbeidsområder

Rørlegging Legging og montering av vann- og avløpssystemer

Kabelanlegg Legging av kabelrør

Vegbygging Trauing og innfylling av masser. Montering av kant-, beleggsstein 

og rekkverk

Planlegging Deltar i innhenting av data i f. m. ledningskartlegging.

Gravning og sprenging Graving av grøfter, sprengingsarbeid og planering før legging av 

rør.

Faglig kompetanse

Spesiell kompetanse

Stor faglig kompetanse innen graving og sprenging av grøfter. Behersker og har godkjenning for

betjening av alle de maskiner som benyttes ved utførelse av vann og avløpsanlegg, vei- og 

parkanlegg.

Data/IKT

Har kjennskap til avdelingens datasystemer og kan få ut opplysninger om de enkelte prosjekt.

Økonomi

Kjenner til faktorer som påvirker kostnadene ved prosjekt en deltar i. Har deltatt i prosjektgruppe 

i 

forbindelse med planlegging og beregning av enkelte prosjekt.

Kvalitet, HMS

Kjenner til de lover og forskrifter en må forholde seg til i arbeidet for å sikre helse , miljø og 

kvaliteten

på arbeidet. Er påpasselig med å benytte verneutstyr der det er påkrevet.

Utviklingsarbeid

Kommer med innspill og forslag til forbedringer på måten å løse arbeidsoppgaver. Har deltatt i 

forbedringsgruppe som har sett på forbedringer av arbeidsmiljøet i f.m. utskifting av gammelt 

vann- 

og avløpsnett

Teknisk

Kjenner godt til det tekniske utstyret som benyttes ved utførelse av vann- og avfallsanlegg, samt 

vei

og parkanlegg. Gjennomfører daglig sjekk og mindre vedlikehold på utstyr og maskiner

Bransjekunnskap

Har bra bransjekompetanse innen anleggsarbeid generelt og spesielt innenfor utførelse av 

kommunaltekniske vann og avløpsanlegg. Kjennskap til lover og forskrifter innenfor vann, avløp 

og

 HMS



Annen fagkompetanse

Har god faglig kompetanse angående sikring av grøfter og områder hvor vann og avløpsarbeid

 foregår.

Ledelseskompetanse

Ledelse av personale

Her kortere perioder med mindre anlegg hatt ledelse av arbeidet. Har også deltatt i planlegging og 

tilrettelegging før arbeidet har startet. Signaler fra medarbeidere viser at en har evne til å motivere.

Resultat- og målstyring

Er vant til å arbeide etter fremdriftsplan. Må og tar beslutninger når en har ledelse av prosjekt

Opplæring av andre

Har hatt en del opplæring, både lærlinger og hjelpearbeidere i anleggsarbeid. En del opplæring også i 

sprengningsarbeid

Personlig og sosial kompetanse

Initiativ, fleksibilitet

Er fleksibel, kan påta seg andre nye oppgaver på kort varsel. Kommer med forslag på nye løsninger

Innsats, kvalitet, service

Er løsningsorientert, ansvarsbevisst og ser selv hva som gå gjøres. Får god tilbakemelding på kvaliteten 

på det arbeidet som er utført.

Samarbeid og kommunikasjon

Samarbeider daglig med medarbeidere. Kommer ofte i kontakt med grunneiere og kommunens 

innbyggere

 og må svare på spørsmål angående arbeidet. Har det deltatt i prosjektgrupper og kommet med innspill 

til 

løsninger innenfor sitt arbeidsområde
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