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I en ellers tung industripark-tid gjør Yara 
Glomfjord en av sine største vedlikeholds-
satsinger noensinne. I løpet av tre år skal 
kaia nybygges og renoveres for flere titalls 
millioner kroner. Og: økt dybde utenfor 
kaia blir marked-viktig. SIDE 4-5

IKKE FORNØYD: 
Eileen, Svante 
og Wenche vil 
lære mer. 
SIDE 16

HJEM TIL HALSA: 
Etter 11 REC-år blir 
Kjetil Larsen leder. 
«Hjemme». 
SIDE 3

PROFILEN: 
Grete er 
ansatt i BIS 
- jobber for 
Yara. SIDE 17

StorSatSing på kaia
industrifolk G
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gratulerer

 

Ansvarlig utgiver: 
Mediehuset Meløy AS

Tekst, foto og layout: 
Mediehuset Meløy AS

Trykk: 
Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS, 

Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00

Industrifolk    
Glomfjordingen følte etter halvannet år i 
SiC Processing at hans stilling på innkjøp/
logistikk var i fare. 
- Hadde ikke jeg funnet noe nytt, ville jeg 
nok vært arbeidsledig i dag. Men da jeg så 
at butikksjefstillingen her var ledig, tok jeg 
sjansen og søkte. Jeg var aldri i tvil om jeg 
skulle si ja. 

INDuSTRIPARKEN
Med omtrent samme fagområde hele kar-
rieren, og fagutdanning innen innkjøp, har 
glomfjordingen kjøpt inn alt fra blyanter 
til råstoff. Han har vært med på spennende 
ny-etableringer som Hydranten, skipsagent-
kontoret, Meløy BedriftsService (MBS) og 
Si Pro. Mye jobbing over lang tid resulterte 
i 2008 i at Jan Robert møtte veggen.
- Det er egentlig et under at jeg kom meg 

Byttet BranSje
Jan Robert Skaland (52) fra 
Glomfjord har - etter 33 år 
i industriparken – gått fra 
slurry til byggevarer. 
1. desember ble han 
butikksjef hos Coop 
ByggMix i Spildra på Ørnes.

Etter 33 år i industriparken er Jan Robert Skaland nå butikksjef på Coop ByggMix.

tilbake i jobb den gangen. Det var et van-
skelig år, men jeg fikk hjelp og kom meg 
på beina igjen, sier han. 

BYGGMIx
- Utfordrende tider også i byggevarebran-
sjen?
- Vi går inn i ei spennende tid med tanke 
på at folk er arbeidsledige, og at det blir 
mindre penger i sirkulasjon. Konkurranse 
er sunt for alle, men handlemønsteret vil 
nok endre seg.  Men vi er godt forberedt 
her hos oss. Personlig tror jeg Meløy bare 
er nede i en bølgedal, sier han – full av 
pågangsmot. 

NYTTIG KuNNSKAP
Jan Robert har lang arbeidserfaring og 
drar med seg mye kunnskap inn i Coop-
butikken.
- Jeg kan en god del om forbedringsarbeid. 
Og Coop har med sitt system «Klar for 
kunde» allerede et godt måleverktøy for 
intern forbedring.  Jeg snekrer en del, og 
kan mye om verktøy, men sammenlignet 
med hva de ansatte her har av kunnskap, er 
jeg nå bare som en læregutt å regne, avslut-
ter Skaland.

Kjetil Larsen har lært veldig mye om lean 
produksjon. Lean betegner enkelt sagt en 
produksjonsmetodikk som fokuserer på å 
eliminere sløsing, og som ser på kundens 
opplevelse av produktets verdi fremfor kost-
nadselementer. Vi snakket med Kjetil Larsen 
på hans første dag som daglig leder. 
- Hele lean-tankegangen blir ny for de ansatte 
på Halsa Auto. Jeg har selv erfart og sett stor 
effekt av systematisk arbeid innenfor kvalitet, 
HMS, kostnader og tid/leveranse. Jeg skal 
bruke den første tiden til å observere, og der-
etter finne ut hvor vi skal sette inn ressurser.
Halsa Auto har 21 års drift bak seg – og de 
åtte ansatte driver biloppretting, lakkering, 
reparasjoner og periodisk kjøretøykontroll.

REC-EvENTYRET
Etter å ha vært med på soloppgangen i nesten 
11 år mottok Halsa-mannen oppsigelse fra 
REC Wafer Multi 1. desember i fjor. Da han 
fikk tilbud om å bli daglig leder ved Halsa 
Auto, ble det litt fundering. 
- De 11 årene har vært spennende, og jeg 
har vært heldig som har fått ha forskjellige 
roller – både på skift og på dagtid. Nesten 
hver eneste dag har bydd på utfordringer. En 
fantastisk arbeidsplass! Vi har hatt utrolig 

tilBake til HalSa
- Nå skal jeg jobbe rett på siden 
av der jeg bor. Hvis jeg ikke går 
så fort blir jeg å bruke ca. fire 
minutter, spøker Kjetil Larsen 
(43) fra Halsa. Han er tilbake på 
Halsa Auto – hvor han jobbet i 
syv år før han startet hos Scan-
Wafer i april 2001. 

mye artig – spesielt på skiftet. Det skal godt 
gjøres å oppleve noe slikt på nytt igjen. 
Det å ha fått være med på både store oppturer og 
nedturer har gitt han nyttig læring, påstår han.
- Uansett hvor lyst det kan se ut, kommer det 
dårligere tider. Da må man være forberedt, 
sier han tankefullt.

RuTINER
- Jeg blir så klart å savne arbeidskolleger 
– uten tvil! Men Halsa Auto har en ung og 
oppdatert organisasjon med mye potensiale, 

og man får en ekstra driv ved å bytte jobb.
Han har litt vanskelig for å si hva en daglig 
leder på Halsa Auto gjør – etter kun én dags 
erfaring.
- Å følge opp resultater, få på plass rutiner 
og ha god kontakt med kundene blir viktigst. 
Direkte personalansvar for en arbeidsstokk 
på åtte blir nytt for meg. Jeg må nok påregne 
meg ekstra arbeid for å få på plass gode ruti-
ner i begynnelsen. Mitt mål er at alle skal ha 
et forhold til nøkkeltall i den daglige driften, 
avslutter Kjetil Larsen.

veeeeeldig forkortet arbeidsvei for Kjetil Larsen, som nå kan gå på jobb som daglig leder for 
Halsa Auto. Her i Glomfjord kjenner vi Kjetil fra jobben hos REC Wafer.

65 år
Terje Simonsen, Terje Halsan AS, 11. mars
 
60 år
Per Lillevik, BIS, 25. april
 
55 år
Leif Kristiansen, Yara, 19. mars
Kolbjørn Solbakken , Yara, 21. mars
 
50 år
John Are Dahl, Yara, 16. mars 

45 år
Frank Johansen, REC Mono, 12. april
Frank-Robert Eriksen, Yara, 27. april
 
40 år
André Spigseth, Marine Harvest, 14. april
Edwin H. Myrvang, REC Mono, 28. april
Vanida Andersen, MBS, 6. mars 

35 år
Jan Ketil Danielsen, Yara, 16. mars
 
30 år
Kristian Haukalid, BIS, 28. april
Hans M. Elvegård, REC Mono, 28. april
Linn C. Mikalsen, REC Mono, 22. april
Liviu Holt, REC Mono, 13. april
 
20 år
Ole-Christian Kristensen, REC Mono, 22. april
Christer Krokstrand Amundsen, Yara, 22. april
Mark R. Nymo, Yara, 8. mars
Børge Aalstad, Yara, 20. april

Industrifolk gratulerer de 
følgende med runddag fra 
nå og ut april!
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- Vi er fornøyd. Og når vi er fornøyd, da er 
dere trygge!  
Var det eneste Frank Andersen sa, i sitt ene, 
korte innlegg foran 68 tilhørere i samfunns-
salen i kulturhuset. Det var folkemøte om 
omstilling i regi av Meløy Næringsutvikling 
og Meløy kommune. Andersen representerer 
som kjent flere hundre medlemmer i den 
sterke fagforeningen Haugvik Industriarbei-
derforening, som ble stiftet i 1913. Vi regner 
med at hans lett kryptiske melding betyr to 

kort om tryggHet 
HIAF-lederen fikk latteren fram 
i et alvorlig, men optimistisk 
folkemøte i Glomfjord.

Frank Andersen (t.h.) roste ordfører Per Swensen. Tror vi.

ting: HIAF er fornøyd med starten på omstil-
lingsarbeidet. Og, med en slik fortsettelse 

kan politikerne forvente fortsatt tillit fra, og 
samarbeid med, fagforeningen.
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- Det kunne blitt tøft for oss å konkurrere 
på pris framover, uten dette veldig viktige 
prosjektet. Nå vil vi kunne ta inn langt større 
båter, som betyr lavere fraktkostnader, bekref-
ter Herulf Olsen, driftssjef for pakkeri, kai og 
lager (PKL) i Yara Glomfjord.
Han smiler bredt over tegningene som vedli-
keholdsleder bygg, Jon Roger Pedersen, viser 
fram. Yara-kaia skal totalrenoveres i løpet av 
dette året og de to neste. 

STØRSTE NOEN GANG
- Vi har faktisk brukt over ett år på prosjek-
teringen, for det har vært krevende å finne en 
teknisk løsning som konsulenten og geotekni-
keren kunne gå god for. Levetiden for et slikt 
kaianlegg skal være 40-50 år, og fabrikkene 
står jo på den massen som ligger under og 
bak kaia, forklarer Jon Roger.
I løpet av høsten og vinteren har nemlig den 
største kairenoveringen noen gang i Glom-
fjord passert gjennom beslutningsorganene i 
Yara. Toppledelsen har godkjent en inves-
tering på mange titalls millioner kroner i 
renovering, delvis nybygging, ny kaifront og 
ikke minst mudring foran kaia. Som igjen får 
stor markedsmessig betydning for gjødselfa-
brikken i Glomfjord Industripark.
- Ja, vi har hatt båter inne som har tatt borti 
bunnen fordi det er så grunt, og det er av og 
til tidevannstabellen som styrer hvilke båter 
som kan tas til og fra kai, og når. Dermed 
kan vi ikke planlegge etter lavest mulige 
fraktkostnader, men ut fra hvilke båter vi kan 
ta til kai, sier Herulf Olsen, som gleder seg til 
bedre tider.

FEM DELER, START I våR
For, altså: når 850 kvadratmeter kai foran 
kaikontoret rives nå i juni, er det starten på en 
treårig og svært omfattende oppgradering av 
hovedkaia. Den aller eldste delen, om lag 200 
meter, ble oppgradert i perioden 1999-2005.
- Prosjektet består i fem deler, og alt er ikke 
ferdigprosjektert eller lagt ut på anbud ennå. 
Hovedaktiviteten skal foregå fra slutten av 
mai i år til neste vår, slik at den nye Kai 71, 
altså foran kaikontoret, kan åpnes 1. mars når 
den mest hektiske perioden på kaia begynner, 
opplyser Jon Roger.

yara Stor-inveSterer i kaia
Yara Glomfjord har fått klar-
signal til å gjøre omfattende 
renovering av hovedkaia 
utenfor PKL. Flere titalls millio-
ner investeres, og økt dybde = 
større båter = markedsfordel. 

Del 1 i prosjektet: totalrenovering av kaien 
innenfor Kai 71, altså 63, som er en del av 
ferdigvarelager 2, fra nå av og til juni. Del 2: 
som nevnt, riving av Kai 71 og 850 kvadrat-
meter helt ny kai, utføres fra juni i år til mars 
neste år. Del 3: ny kaifront og mudring til 
9 meters dybde, foregår fra juni til desem-
ber i år. Del 4: ny hovedavløpsledning fra 
Fullgjødselfabrikken, legges i høst. Og del 5: 
renovering av Kai 65 helt i vest – våren 2014.

DYPERE vED KAI
- Splitter ny kaifront, Jon Roger? 
- Ja, det gamle fenderverket er ikke i det hele 
tatt dimensjonert for dagens trafikk, og skal 
rives. Så settes det ned en spunt, eller forstøt-
ningsvegg, av stål langs hele kaifronten, slik 
at den blir helt tett, skjønner du?
Vi skjønner. Og den svært godt forankrede 
veggen skal sikre massene bak mot å rase ut – 
hvilket har vært et problem over tid og danner 
litt av bakgrunnen for hele kaiprosjektet. Og 
så skal det bli dypere, Jon Roger?
- Ja, vi skal grave ut og fjerne massene 
utenfor kaikanten, altså mudre. Mens dybden 

i dag er målt til under 6 meter noen steder, 
skal vi ned på 9 meter. Massene skal så flyt-
tes og legges bakom stålspunten under kaia, 
forklarer han.
I praksis har argumenteringen for dette 
voldsomme vedlikeholdsprosjektet pågått i 
12 år. Når pengene nå er bevilget, og arbeidet 
starter, blir det ett av de største Yara-vedlike-
holdsprosjektene noensinne i Glomfjord, og 
det største pågående hos den internasjonale 
gjødselgiganten.

DYR FORSINKELSE
Dagens kaianlegg er altså slitent, og gir uøn-
skede begrensninger. Herulf forklarer.
- For det første gir den manglende dybden 
vanskeligheter for logistikken. Eksempel: 
hvis vi ikke rekker å tømme en råstoffbåt før 
fjære sjø, må vi kanskje ta den ut fra kai, og 
så inn igjen. Og forsinkelse, eller demurrage, 
kan koste så mye som 35.000 kroner i døgnet.
- For det andre har dette å gjøre med å stå 
fritt når vi velger hvilke båter vi får inn med 
råstoff og ut med ferdigvare. Store båter betyr 
lavere fraktkostnader, og større båter med 

ferdigvare kan bety andre og nye markeder for 
oss. 

Må BYGGE BRu
- Konsekvenser for driften, når prosjektet er i 
gang?
- Ikke verre enn at det skal vi klare – vi skal 
jobbe side ved side med entreprenøren. Det 
mest utfordrende er tidsvinduet fra Kai 71 er 
revet og er oppe igjen – da må det bygges ei 
bru for å komme inn og ut av pakkeriet. Men 
alle er gira på at dette skal vi klare. Og blir det 
opphopning ved kaia, må jo driften av produk-
sjonen ha prioritet, fastslår de.
- Men det er klart dette vil merkes for de 
ansatte, så her må alle være ekstra påpasse-
lige og holde seg orientert, slik at helse, miljø 
og sikkerhet kan ivaretas og samarbeidet med 
entreprenøren går godt, mener Yara-veteran 
Roger Midthun, som er operatør med utvidet 
ansvar i PKL.

Kaia skal renoveres, og dybden skal økes. 
Yara Glomfjord har fått ja til storinvestering, 
og rivingen her ved Kai 71 begynner i juni.

- Det har skjedd at båter har tatt nedi bunnen, forteller PKL-sjef Herulf Olsen. Nå skal dybden 
utenfor kaia økes fra 6 til 9 meter, noe som også kan få hyggelige markedskonsekvenser.

Jon Roger Pedersen (t.v.) er vedlikeholdsleder bygg, og har hatt det lokale ansvaret for en 
komplisert prosjekteringsjobb. Her viser han tegninger til Herulf Olsen, Roger Midthun og 
Christian Johansen (verneombud skift 1 i PKL)

Nyheter kan ikke bli hyg-
geligere enn denne: Torgeir 
Birkelund på Si Pro ble 
pappa til en liten gutt den 
27. februar. Gutten veide 
4.270 gram og var 53 cen-
timeter lang ved fødselen, 
og stolt mor er Katerina. 
Bedriften gratulerer, Indus-
trifolk gratulerer!
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Fortsatt en ung mann, men det begynner 
faktisk å bli 15 år siden Tinnan jobbet sine 
første skift i industriparken. Nå forlater han 
SiC Processing og jobben som driftskoordi-
nator, for å 
- …jobbe som operatør på Statfjord C-platt-
formen. Om jeg er fornøyd? Nei, jeg er ikke 
fornøyd, jeg er veldig fornøyd, storsmiler 
han.

SØKTE MANGE GANGER
Ønsket om å jobbe offshore er nemlig ikke 
noe nytt innfall for Meløy-mannen. 
- Nei, dette er noe jeg har håpet på i mange 
år. Jeg har søkt og søkt på jobber, men ikke 
snakk om. Når jeg nå har fått napp, betyr det 
bare at det gjelder å ikke gi seg, det er bare å 
stå på videre! 
Bjørn-Erik har samboer med to barn i Never-
dal, og jobben han begynner i den 3. april er 
hos Petrolink, firmaet som bedriver utleie av 
personell til Norges omfattende offshorevirk-
somhet. 
- Og jeg skal altså leies ut til Statoil, og blir 
stasjonert på Statfjord C vest av Bergen, 

lykkelig Bjørn-erik 
- Nei, jeg er ikke fornøyd. Jeg er 
veldig fornøyd, gliser Bjørn-Erik 
Tinnan (32). Om tre uker skal han 
fly helikopter…

Bjørn-Erik Tinnan takker for seg i SiC Processing, og tar helikopteret til Statfjord C-plattformen. 

opplyser han.

KRYSSER FINGRE
Bjørn-Erik jobber dermed sine siste uker i 
slurryfabrikken, der han siden april i fjor har 
vært driftskoordinator. Til den bedriften kom 
han som én av de aller først ansatte, som 
skiftleder i april 2009. Før dette, om lag seks 
års fartstid som operatør i Yara-produksjonen, 
der han tilbake i 1997 også hadde hatt sin læ-

retid. Tinnan har tilbake i tid også rukket om 
lag ett års arbeid for daværende ScanWafer, 
og for Promeks – begge bedrifter som ikke er 
i drift i Glomfjord i dag. 
- Jeg håper jo virkelig at jeg i månedene som 
kommer kan stikke innom på kaffe hos gamle 
kjenninger i SiC og Mono. Det har vært utro-
lig artig å være med på å bygge opp de nye 
bedriftene, og jeg håper virkelig at de klarer å 
drive videre!

Først ut var Pål 
Frøskeland (bildet), 
som nå har flere år bak 
seg som operatør hos 
Si Pro – vårt bilde ble 
faktisk tatt derigården 
i 2007. Pål er fra 2. 
januar i år prosessfago-
peratør i Syrefabrikken 
hos Yara Glomfjord. Så 

Fikk napp HoS yara 
Fem fagfolk 
bytter beite. De 
valgte Yara, og 
Yara valgte dem.

Pål FrøskelandHer skal han og 
familien drive Løkken 
Fjellgård. 

Blir FjellBonde

Ingeniør og friluftsmann Mehran 
Zanjani, opprinnelig fra Iran, blir nå 
fjellbonde.

Etter 12 år hos 
REC Wafer Multi 
har automa-
sjonsingeniøren 
Mehran Zanjani 
(48) fra Teheran 
i Iran sagt takk 
for seg og flyt-
tet til Folldal i 
Hedmark.

- Det har vært en spennende tid i REC disse årene. Jeg har fått 
mange gode venner som det blir trist å forlate, sier Mehran. 
I den tiden han og Anja har bodd på Ørnes har de både giftet seg 
og fått to barn. På sitt nye hjemsted skal kona fortsette som lege 
mens han selv tenker å leve av gårdsdrift og turisme. 
- Ja, jeg ser frem til en helt ny hverdag. Jeg har flere prosjek-
ter som er i utviklingsfasen, og jeg mangler ikke planer, sier 
Mehran Zanjani.  

Ole Vibe, som er midlertidig ansatt i prosjekt på Vedlikehold. Mas-
kiningeniøren meldte overgang til REC ved årsskiftet 2006-07, etter 
fartstid i Hydro Agri/Hydro Produksjonspartner siden 1984. På et 
vis tilbake nå, da, fra 1. mars. Axel Johnsen var også Hydro-(Agri)
mann før han begynte som automasjonsingeniør i ScanWafer i januar 
2004. Fra 1. april i år ansetter Yara ham som vedlikeholdsingeniør. 
Renate Ødegård får også læreplass i logistikkfaget fra den datoen, 
samtidig som Ørjan Johannessen tiltrer som miljøingeniør. Men dét 
visste du jo fra før, for du leser jo Industrifolk! 
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Anleggs- og transportfirmaet i Glomfjord tar 
oppdrag av mange slag. Var dette et spesielt 
oppdrag, Håvard Jentoftsen?
- Ja, litt spesielt var det. Å skulle grave bort, 
1.500 kubikkmeter stein og fyllmasse, og 
kjøre det bort er i utgangspunktet et rutine-
oppdrag. Det spesielle med dette var at det 
måtte foregå på fjære sjø, sier han.
En gravemaskin og en dumper var det som 
måtte i aksjon for å få gravd bort den gamle 
steinfyllinga. Fyllingsmaterialet skal etter 
hvert brukes for opparbeiding av adkomst og 
nye parkeringsplasser. I tillegg til bortkjø-
ring av gammel steinfylling er terrenget blitt 
senket rundt tre meter. 

SMåBåTHAvN OG FLYTEBRYGGE
Vassdal Båt- og Velforening skal etablere 
småbåthavn og legge ut flytebrygge rett ved 
siden av fergekaien i Vassdalsvik. Flyte-
brygga skal plasseres på ryggen der det gamle 
fergeleiet sto. 

oppdrag SmåBåtHavn
Et gammelt fergeleie sto i veien 
for planene om ny småbåthavn i 
Vassdalsvik. Da ble Terje Halsan 
A/S tilkalt for å fjerne hinderet.

Området i vassdalsvik klargjøres for flytebrygge og småbåthavn.

Rester etter det gamle fergeleiet fjernes på fjære sjø. Kolbjørn Rendal styrer med trygg hånd.

- Nå når vi har fjernet den gamle fyllinga blir 
det ikke trangere i vika der småbåthavna skal 
anlegges, sier Jentoftsen.
Halsans to maskinkjørere Kolbjørn Rendal og 
Håkon Johansen har leid hytte på Hestøya for 
å slippe lang reisetid, samt få utnyttet lavvann 
mest effektivt. 
- Arbeidet har pågått litt i underkant av en 
måneds tid, og har gått som planlagt. Grave-

maskinen trenger litt mer stell og pleie enn 
normalt, siden den oppholder seg i saltvann 
mesteparten av tiden. Den må vaskes og 
smøres oftere, men ellers er det ikke spesielle 
hensyn å ta.  
Området mellom nåværende fergekai og 
naustene i vikas vestside er nå altså klargjort 
for Vassdal Båt- og Velforenings videre 
planer.
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Av 35 Meløy-bedrifter har foreløpig 
bare 19 gitt tilbakemelding. 
- Vi vet fra tidligere år at ikke alle er 
like raskt ute, sier ansvarlig leder Finn-
Åge Pettersen ved Opplæringskontoret 
MBS.

FæRRE LæREPLASSER
- I og med at REC Wafer Multi har 
ramlet ut har vi litt mindre læreplasser 
å rutte med fra høsten av. Flere av de 
andre bedriftene i industriparken åpner 
for å ta inn lærlinger under forutset-
ning av at det blir videre drift ved REC 
Wafer Mono. Fra før å ha tatt inn 10-12 
elever innenfor industriteknologifaget, 
har REC nå signalisert at de ikke vil ta 
inn noen lærlinger fra høsten av. 

ønSker læreplaSSer
Opplæringskontoret ved 
Meløy BedriftsService 
(MBS) venter svar fra 
Meløys bedrifter. De vil vite 
hvem som ønsker lærlinger 
fra kommende høst.

MNU-leder Maruhn var selvsagt én av 
gjestene da Christen «Semek» Selstad re-
åpnet sitt verksted på Sandaa forrige måned. 
Christen omstiller egen bedrift etter dramatisk 
inntektsbortfall i Glomfjord Industripark – 
Semek har mistet 80 prosent av omsetningen 
på grunn av Multi-stansen og wafermarkeds-
krisen. Fra nå satses det på båtslipp, bilverk-
sted, plaststøyping og plastsveising, samt 
andre nye og egne produkter. 

gratulerte gründeren
- Prisverdig og innovativt, 
Christen! Roste Lothar Maruhn.

Lothar Maruhn (t.h.) gratulerte med klem og bukett da Christen Selstad innviet «nye» 
Semek.

Finn- åge Pettersen

POSITIvE TEGN
I følge Pettersen har Statoil allerede hatt 
samtaler med elever i fra VG2 Kjemi- og pro-
sessfag. I fjor husker vi at omtrent alle kjemi- 
og prosesselevene forsvant offshore. 
- Vi jobber med å få inn nye lærebedrifter, 
og det primære er å få formidlet plass til alle 
de som går ut av yrkesfag i Glomfjord. Vi 
har fått innmeldt 40 ledige læreplasser til nå. 
Høsten 2011 formidlet vi 57 plasser, så vi 
håper at de aller fleste får læreplass også fra 
høsten.
Totalt er det nærmere 60 yrkesfag-elever 
som nå står på søkerlisten på lærlingeplass i 
Meløy.

- Det er både prisverdig og oppmun-
trende for andre, det du når gjør! Du har 
alltid vært innovativ, og dette kan gi et 
push også til andre, når situasjonen er 
som den er i industriparken, skrøt Lothar 
av gründeren.
Han mener altså at Christen Selstad og 
hans Semek er et eksempel til etterføl-
gelse.
- En bedrift som ikke setter seg ned og 
tenker lenge på det som er negativt. De 
utnytter det nettverket de har, og snur ut-
fordringene til ny suksess, mener Lothar.
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Som lagerkoordinator ved SiC Processing sin 
fabrikk i Glomfjord var Kjetil ansatt fra 14. 
mars til han ble permittert i august. En kort 
karriere, med andre ord. 
- Ja, det ble nå plutselig slik. Som sist ansatt 
på SiC Processing var det naturlig at jeg ble 
blant de permitterte, sier han. 
Logistikk og lagerføring var hans arbeidsom-
råde. Fagbrev tok han i 2009 – på Felles-
kjøpet. Der hadde han i tillegg ansvaret for 
båtanløp, og dermed ble det en del kvelds- og 
nattarbeid. Og kunnskaper i engelsk, det har 
han. Selv om det ikke ble snakket så mye 
engelsk på Felleskjøpet og på SiC Proces-
sing, har han kjennskap til datasystemer på 
engelsk. Nå blir det på daglig basis at han får 
testet språkkunnskapene sine. 
- Siden 1. november har jeg kommunisert fast 
på engelsk, noe jeg syns er spennende. Det 
har gått greit så langt, men det er klart det er 
noen nye ord, uttrykk og forkortelser jeg må 
lære meg, sier Kjetil Kristensen. 

TIL SHIPPING
- Du er altså over i ny jobb – ved Wilhelmsen 
Agencies i Glomfjord. Hvorfor dit?
- Da jeg ble permittert vurderte jeg ei stund 
hva jeg skulle gjøre. Jeg kontaktet Bård 
Øvrebø for å høre om det var muligheter for 
jobb her på agentkontoret. Jeg søkte også på 
en annen jobb – som jeg fikk. Men etter nøye 
vurderinger sammen med familien fant vi ut 
at dette ville være midt i blinken.
Kjetil Kristensen ble i november i fjor ansatt 
som ship agency operator. Wilhelmsen Agen-
cies er Yaras oppnevnte skipsagent i alle hav-
ner der gjødselprodusenten har produksjon og 
utskipning. Agentkontoret koordinerer alt fra 
inn- og utklarering av båter, alle dokumenter, 
loser, taubåter, informasjon mot Forsvaret, 
politi og tollmyndigheter. Ellers er de behjel-
pelig overfor rederiet og bistår båtenes mann-
skap med alle mulige slags tjenester. 
- Vi kan fikse og arrangere mye forskjellig – 
utflukter, innkjøp, transport ifm. mannskaps-
bytte, Schengen-visa, tannlege- og legebesøk, 
bare for å nevne noe.

agent kriStenSen
Kjetil Kristensen (38) fra Ørnes 
kom i mars i fjor tilbake til in-
dustriparken etter fem år ved 
Felleskjøpet. Nå har han forlatt 
industriparken igjen, men blir 
fremdeles i Glomfjord.

Service: Kjetil har levert vaskemaskinpulver til mannskapet ombord på Mv Grachtborg.

Ny tilværelse for Kjetil Kristensen – med kontor i gamle Boldevin-bygget.

DOKuMENTER
Glomfjord-kontoret er underlagt Wilhelm-
sen Agencies i Porsgrunn. Mye papirarbeid, 
Kjetil?
- Det papirløse samfunn gjelder ikke i ship-
ping, så det blir en del. Tollpapirer, mann-
skapslister, helsedeklarasjoner, proviantde-
klarasjoner og varedeklarasjoner sendes via 
oss til Tollvesenet. Vi er egentlig Tollvesenets 
forlengede arm her i Glomfjord, sier han.
De to agentene går vakt annenhver uke, og 
det varierer hvor mye man blir utkalt. 
- Det er ikke uvanlig å kjøre innover til 
Glomfjord to ganger i løpet av ei natt. Man 
må kunne bli vekket om natta og så legge seg 
til å sove igjen etterpå, ellers passer man ikke 
til jobben og vaktordningen, sier de to.
Med mellom 280 og 300 båtanløp i året er 
havna i Glomfjord relativt travel. Agentkon-
toret i Glomfjord omsetter for 80 millioner 
kroner årlig.
- Da jeg vokste opp på Neverdal så jeg jo 
båtene som lå der ute på bukta og ventet på 
å få komme innover til Glomfjord. Nå er det 
jeg som bestemmer hva de skal foreta seg, på 
en måte. Artig å tenke på, sier Kjetil Kristen-
sen fornøyd.
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Det sier Knut Erik Fygle (51), allerede tiltrådt 
som overingeniør for ytre miljø ved Statoils 
hovedkontor for drift Nord-Norge i Stjørdal.  
Statoil rangeres aller høyest på ønskelisten for 
ingeniører.

GOD Cv
Fygle, som ble permittert fra REC Wafer Mono i 
høst, ukependler nå fra Glomfjord til Stjørdal. Til 
sommeren kommer barna, og kona kommer til å 
pendle andre veien. 
- Det har vært en opptur å være jobbsøker i høst. 
Jeg søkte på seks jobber, og fikk tilbud om fem 
intervjuer. Det ble en hektisk desembermåned, så 
da var jeg glad jeg ikke hadde jobb! ler han.
Knut Fygle tror ikke han hadde vært så attraktiv 
på jobbmarkedet dersom det ikke hadde stått 
REC på CV-en hans.
- REC står for kvalitet, og Statoil kjenner til 
hvordan selskapet har jobbet på i produksjonen. 
Det er jo i tillegg viktig å ha erfaring fra en så 
stor industribedrift.

MåTTE Gå
Av utdanning er Fygle elektronikkingeniør, 
og har mastergrad i fysikk. I tillegg har han 
praktisk-pedagogisk utdanning. Siden han kom 
til REC Wafer Mono i april 2006 har bodøvæ-
ringen vært prosjektingeniør, produksjonssjef og 
prosessingeniør i bedriften.
- Jeg hadde ikke trodd det skulle gå slik med 
REC, det var veldig overraskende. Etter å ha 
pusset opp huset en periode, ble jeg lei av å ikke 
gjøre noe som helst. Jeg valgte å ikke ta imot 
sluttpakke, for jeg hadde ikke noen ny jobb i 
vente. 
Men like før jul løsnet det altså. Fygle skryter 
av REC og jobbsøkingskurset de tilbyr gjennom 
Habberstad. 

BLIR TRØNDER
- I Meløy er det ikke så mange attraktive jobber å 
velge i akkurat nå. Med tanke på at jentene våre 
vokser til og skal studere er Trøndelag midt i 
blinken. Men jeg kommer til å savne naturen og 
vennene våre. 
Han går til en kontorjobb på land, med god kon-
takt med produksjonsenhetene offshore.
- Jeg skal følge og ha kontroll på all slags 
utslipp og bruk av kjemikalier. Det er en stor 
arbeidsplass – nærmere 900 ansatte jobber på 
hovedkontoret. Det blir spennende å komme ut 
på plattform, jeg regner med at det blir 2-3 turer 
offshore hvert år, sier han avslutningsvis.

Fikk drømmejoBBen
- En attraktiv jobb i Statoil er ikke 
verst for en mann i min alder. Jeg 
har vært veldig heldig!

Knut Fygle er nå Statoil-mann i Stjørdal.

Fygle har også bakgrunn som lærer i den videregående skolen i Meløy. Her ved Ørnes-
avdelingen i 2008.

Industrimekanikeren Tony Han-
sen (24) fra Ørnes har vært seks 
turer offshore på kampanjeved-
likehold. Kanskje blir det enda 
flere i fortsettelsen.

BiS oFFSHore
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Med fagbrev fra 2007, sikkerhetskurs for 
offshorepersonell samt fast ansettelse hos BIS 
Production Partner i Glomfjord, er han en at-
traktiv og etterspurt fagmann.

ØNSKER DET
- For noen år siden fikk jeg spørsmål om å bli 
med i fellesstaben BIS Maintech. Det er et 
nettverk for alle BIS Production Partner sine 
avdelinger i Norge, og i all hovedsak omfatter 
oppdragene roterende maskineri. Siden 2009 
har jeg vært seks turer offshore, forteller Tony.
Offshore-oppdragene er populære blant de 
BIS-ansatte i Norge, og det er hard konkur-
ranse om å få komme offshore. Tony synes 
kombinasjonen av dagtidsjobbing i industri-
parken og sporadiske oppdrag offshore er helt 

Tony Hansen har vært på seks Statoil-oppdrag på Heimdal-plattformen.

perfekt.
- Jeg har jo ei lita datter jeg synes det er godt 
å komme hjem til hver eneste dag, så det 
er veldig greit å jobbe nært hjemmet. Men 
offshore-jobbing er helt klart spennende, sier 
han. 

HEIMDAL-PLATTFORMEN
Ørnes-gutten fikk altså sikkerhetskurs gjen-
nom BIS. Nylig kom han fra et 16 dager langt 
oppdrag på Heimdal-plattformen. 
- Jeg har vært på Heimdal alle gangene jeg 
har vært ute. På plattformen utfører jeg ved-
likehold på flere typer kompressorer. Jobben 
er utfordrende og lærerik, og det å møte mye 
trivelige folk og et godt arbeidsmiljø er veldig 
artig, sier Tony, som håper det blir flere slike 
jobb-utfordringer.
Sture Karlsen, daglig leder i BIS Production 
Partner Glomfjord, sier at selskapet sentralt 
nettopp har tegnet en avtale på service og 
engineeringstøtte på roterende maskineri hos 
Statoil. 
- Denne avtalen kan gjøre BIS mer aktuell for 

andre oppdrag innenfor olje- og gassindus-
trien, sier Karlsen.  

LOKALE OPPDRAG
Glomfjord ønsker å være en del av olje- og 
gassnettverket i BIS Production Partner. Det 
jobbes med å få flere kandidater skolert og 
klar til å kunne være med i nettverket innen-
for flere fagfelt. 
- Men deltakelse via nettverket skal ikke gå 
på bekostning av de oppdrag og avtaler vi har 
lokalt. Likevel er det greit å ha flere mulighe-
ter for tilgang på jobboppdrag, sier han.
Karlsen opplyser at BIS nå er begynt å plan-
legge årets revisjonsstans på Yara Glomfjord. 
Her har de koordineringsansvaret, og skal 
sammenstille planene mellom Yaras drift og 
vedlikehold. BIS administrerer innkomne job-
ber og sørger for eventuell innleie av eksterne 
firma.
- Vi har ansvaret for utførelse og gjen-
nomføring av vedlikeholdsoppgaver både i 
syrefabrikken og fullgjødselfabrikken, sier 
Sture Karlsen.
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Forsterkningene i Meløy Næringsutvikling 
har for lengst brettet opp ermene og er blitt 
varme i sine stoler. Espen Maruhn og Øyvind 
Jenssen sluttet seg som kjent til MNU-laget 
tidligere i vinter, som en del av fylkeskom-
munens og kommunens styrking av nærings-
utviklingsselskapet. Dermed teller «lagbildet» 
fra nå seks personer, mot fire tidligere. Disse 
seks blir altså sentrale i en rekke prosjekter 
som de neste årene vil inngå i Meløys omfat-
tende omstillingsarbeid. Med videre er også 
Finn Steinar Nordmo, til tross for at han fyller 
70 år 18. juli i år.
- Jeg har en kjenning som er 83 år og fortstatt 

SekS på toppen
Disse fjesene fyller fra nå topp-
etasjen i Schalthuset.

«Nye» MNu teller seks ansatte, mot tidligere fire. Bak fra venstre Finn Nordmo, Øyvind Jens-
sen og Espen Maruhn. Foran fra venstre Stine Estensen, Randi Tinnan og Lothar Maruhn.

De har stått i tjeneste siden 1980-tallet, de to 
gamle oksygenkompressorene ved Syrefa-
brikken til Yara. I full bruk i ammoniakkfa-
brikkens tid, med andre ord. Men:
- Nå er de byttet ut – de var helt avleggs, og 
det var ½ års ventetid for å få tak i reservede-
ler til dem, forteller driftsleder Trond Fjærem 
i Syra.

liten inveStering – Stor ForSkjell
En lite bytte og en «liten» 
investering gir Yara lavere 
energiforbruk og utslipp. Men 
økt syreproduksjon.

Bildet er dessverre ikke det beste, men her viser prosjektleder Kolbjørn Johansen og driftskoordinator Trond Fjærem fram den nye 
luftkompressoren.

LØNNSOM INvESTERING
Derav prosjektet fra tidligere i vinter, der 
Glomfjord fikk ja fra konsernet til å bruke i alt 
2,8 millioner kroner til produktivitetsforbedrin-
gen. Et Yara-kriterium er da at investeringen 
skal ha betalt seg etter 2-2 ½ år.
- Nå har vi erstattet de to med en ny og større 
luftkompressor. Den bruker mindre energi, 
og skal teoretisk sett kunne bidra til mindre 
utslipp og mindre forbruk av ammoniakk til 
renseanlegg, opplyser Trond.
- Og, vi får mer luft til mindre kostnad, og kan 
øke produksjonen litt, fortsetter vedlikeholds-
ansvarlig Håkon Taraldsen i Syrefabriken.

FLERE LOKALE
Prosjektet var på sitt travleste i november, 
og flere lokale leverandører bidro. Kolbjørn 
Johansen var utleid som prosjektleder, og 
BIS hadde hånd om både elektro og rør, mens 
Moldjord Bygg og Anlegg bygget fundamen-
tet.
- Et godt og viktig prosjekt å få gjennomført. 
Utstyret hadde tjent sin tid, og vi slet med 
både oppetid og å få tak i deler når repara-
sjoner skulle gjøres, mener industriparkleder 
Leif Kristiansen hos Yara.

Rolf B. Nilsen
Anita Sannes
Tore Andrè Olsen
Bjørn Leonhardsen
Trond Nordli
Morten Opsahl
Rune Jacobsen
Frank Holter
Mette Kolberg
Johnny Kristensen
Tor Harald Jensen
Roger Hedstrøm
Åge Steinsvold
Ken Johansen
Kjetil Larsen
Roger Endresen
Gøran Nygård
Støre Midthun
Ivan Larsen
Arild Hansen
Rune Eliassen
Trond Tobiassen
Jannicke Nygård
Jostein Solheim
Werner Krokstrand
Bjørn-Sture Solhaug
Hilde Solhaug
Lars-Erik Nilsen
Ragnar Fagervik
Arnulf Marken
Peter Skog
Trond-Kjetil Helløy
Torbjørn Bach
Håkon E. Olsen
Roger Storeng
Paul Roger Brattøy
Rita Jensen
Erlend B. Steffensen
Agnete Kristin Jensen
Kenneth Solbakken
Edwin Myrvang

10-årSjuBilanter 
I 2001 ble det 
ansatt en hel 
gjeng ved 
ScanWafer – 
opprinnelsen 
til REC Wafer. 
Industrifolk 
bringer herved 
navnene til dem 
som i løpet av 
2011 oppnådde 
10 års fartstid 
ved REC Wafer, 
og som mottok 
pengegave på 
kr. 3.000,- fra 
bedriften. 

Bjørn A. Leonhardsen

jobber heltid som konsulent, og selv har jeg 
ingen planer om å slutte. Jeg blir med så 
lenge det er bruk for meg, og det nettverket 
Lothar og jeg har etter så mange år, er jo 
nyttig for MNU, mener ingeniøren og den 
tidligere Hydro Agri-direktøren.
I MNU hever han ikke ordinær lønn, men en 
kompensasjon for sine utgifter.
Mer omstilling: som kjent har wafer-marked-
skrisen så langt ført til at REC Wafer Multi er 
nedlagt, og 3-400 personer er direkte berørt 
av oppsigelse eller permittering. På vegne av 
Meløy søkes det nå om 75 millioner kroner 
i omstillingsmidler fra staten, pluss at MNU 
skal bidra med 6 millioner, Meløy kommune 
19, og det forventes at REC-konsernet bidrar 
med 25 millioner kroner.

Rita S. Jensen

Kenneth Solbakken

Rune Jacobsen

Rolf B. Nilsen

Erlend B. Steffensen

Jannicke Nygård
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- Nå har jeg vært på samling i Glomfjord 
med teamene i bedriften, og er bare enda mer 
overbevist om at dette skal gå bra! Sier Stef-
fen Kildal på telefon fra Hjelmeland.
At han 2. mai overtar som fabrikksjef for 
EWOS på Halsa etter Tor-Arne Gransjøen, 
har vært kjent en stund, men
- Det var veldig spennende å være der oppe 

eWoS Styrker
Ny-sjefen på EWOS gleder seg 
bare mer og mer til å begynne.

Til EWOS: åge LyngTil EWOS: Steffen Kildal

og møte de ansatte. De er veldig dyktige, 
engasjerte og motiverte, så nå gleder jeg 
meg bare enda mer!
Samlingen bestod i å styrke teamtanken 
og rollene i produksjonen ytterligere. I 
Kildals tiltredelsesår investerer fôrfa-
brikken om lag 30 millioner kroner i ka-
pasitetsutvidelser, blant annet i ny tørke 
og oppgradering av produksjonslinje 1. 
Nå er også Åge Lyng ny i bedriften – 
han er produksjonsleder og kommer fra 
samme type stilling i REC Wafer Mono.
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En smilende fornøyd driftsingeniør hos Yara, Gun-
nar Estensen, oppsummerer prosjektet for reduksjon 
av lystgassutslippet fra Yara Glomfjords fabrik-
ker. Varslede myndighetskrav fra 2013 gjorde at 
gjødselprodusenten begynte å se på muligheter for 
å redusere utslippet betraktelig.  Dette var bakgrun-
nen for de omfattende oppgraderingene i syrefabrik-
kene, som ble påbegynt allerede i 2006. 
- Hadde vi ikke gjort noe med lystgass-utslippene 
hadde vi merket det økonomisk. Kjøp av CO2-
kvoter for å komme unna utslippskravene ville ha 
kostet oss enormt dyrt, sier Estensen.
De siste installasjonene var ferdig i oktober i fjor, 

og prosjektet har gått som planlagt – uten problemer 
underveis.
- Jobben med å installere materialet i kurvene, som 
står inni forbrenningsovnene, har blitt gjort av våre 
egne mannskaper i syrefabrikken. Det var enkel, 
men tidkrevende jobb, sier operatør med utvidet 
ansvar (OUA) i syrefabrikken Tommy Tangstad.

uØNSKET GASS
Når salpetersyre produseres i Yaras to syrefabrikker, 
dannes det uønskede biproduktet lystgass (N2O). 
Denne gassen er en av verstingene for drivhuseffek-
ten på jorda – faktisk er den 310 ganger så sterk og 

klimagevinSt For yara

- Vi har ved hjelp av 
rundt 20 millioner 
kroner i prosjektmidler 
fra sentralt hold klart å 
redusere utslippet av 
lystgass fra 6,50 kg. til 
0,266 kg. pr. tonn syre 
vi produserer. Målet var 
0,5 kg. pr. tonn, og hå-
pet var 0,4 kg. Vi synes 
det gikk veldig bra! 

Grafen viser en hyggelig trend. Nedgangen i utslipp av lystgass fra 
2006 frem til i dag er dramatisk.

skadelig som CO2. 
Den nye teknologien er utviklet ved Yaras 
eget forskningssenter i Porsgrunn. 
- I de 18 ovnene i salpetersyrefabrikk A 
(SSA) har vi nå installert wafere, og i sal-
petersyrefabrikk B (SSB) hvor det er nyere 
teknologi, har vi installert tabletter. Dette 
materialet fungerer som en katalysator og tar 
opp og splitter lystgass (N2O) i nitrogen og 
oksygen. 
Og materialet vi snakker om består av ceri-
umdioksid (>80%), kobolt-dioksid (< 1%) og 
dialuminium kobolt tetraoksid (< 1%). 

- Levetiden var antatt å være tre år, men vi 
føler oss ganske sikre på at det kan dreie seg 
om fem år, faktisk, sier Estensen.

IMPONERENDE REDuKSJON
- Er det slik at 20 millioner-prosjektet koster 
mer enn det smaker?
- Nei, heller tvert imot. Installasjon av ka-
talysatorer i syreproduksjonen har ikke ført 
til noen nedgang eller tap i produksjonen. 
Deler av oksygenet som før slapp ut i form 
av lystgass, frigjøres og brukes på nytt igjen. 
Salpetersyreproduksjonen har faktisk økt litt, 

siden vi får mer oksygen tilgjengelig. Det er 
helt klart store investeringer, men det er artig 
å se på kurvene at teknologien virker! sier 
Gunnar Estensen.
Målinger gjøres av egne online-målere rett 
etter renseanlegget i syrefabrikkene. I tillegg 
analyseres en halv liter gass hos MoLab hver 
måned for kontroll av analysatoren. Reduk-
sjonen er tydelig å se på grafen. 
- Det er en fin kurve, ja. Oppgraderingen her 
i Glomfjord har ført til at det totale utslippet 
av lystgass i Norge er redusert med 1,2 %, 
avslutter driftsingeniøren.

Fornøyde Yara-menn smiler og konstaterer at målene med utslippsreduksjoner er nådd – og vel så det! Fra v. Arve Jordal, Gunnar Estensen 
og Tommy Tangstad.

Dette materialet splitter opp lystgassen som oppstår i syrefabrikkens 
forbrenningsovner. Hardt, sammenpresset materiale bestående av 
blant annet ceriumdioksid og kobolt. 
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Alder:  42 år
Bosted:  Glomfjord
Stilling:  Elektriker i BIS Production  
  Partner - utleid til Yara

profilen: Grete Steinmo

- Du har lang fartstid i fullgjødselfabrikken. For-
tell.
- Jeg begynte som lærling i Hydro i november 1987. 
Første året med læretid i syrefabrikken, og deretter 
et år i fullgjødselfabrikken. Siden ble jeg her, og i 
november i år har jeg vært her i 24 år. Jeg var ansatt 
i Hydro helt til støttefunksjonene som elektro ble 
out-sourcet til HPP på 90-tallet. Her har jeg det bra, og 
trives veldig godt. Hele tiden lærer man noe nytt, og 
man blir aldri helt utlært. 

- Hvordan er en typisk arbeidsdag?
- Det handler om å dra ut i fabrikken på elektrikeropp-
drag som kabeltrekking, tilkobling av utstyr, få opp 
igjen utstyr som stopper - både nytt og gammelt. Ak-
kurat nå skal det byttes inn ei pumpe. Det skal inn en 
ny motor, og ny frekvensomformer må installeres. Det 
aller morsomste er feilsøking, syns jeg. Det er praktisk 
å kjenne fabrikken godt. Som regel jobber jeg alene, 
men er det store ting, ordner vi oss i lag. Det er likevel 
ikke en ensom jobb, for man samarbeider med andre 
avdelinger også. 

- Utfordringer i jobben, Grete?
- Ja, en forferdelig høydeskrekk! Kollegene mine 
er veldig hjelpsomme og tar de verste tingene, men 
innimellom må jeg jo bare opp i høyden. Da kliper jeg 
meg fast! Jeg slutter å puste hvis det blir skikkelig ille. 
Det aller verste jeg har vært med på var å jobbe øverst 
i KS-prilletårn. Det var helt grufullt. Men jeg har job-
bet sammen med andre elektrikere som har også har 
høydeskrekk. Kreative løsninger må til, men jeg skulle 
gjerne vært høydeskrekken foruten.  

- Hvordan er det å være ansatt i et firma, men 
jobbe for et annet?
- Det er selvsagt noen utfordringer med det. Det er uli-
ke systemer for f.eks. avvik. Jeg føler mest tilhørighet 
her nede i fullgjødselfabrikken, men har jo egentlig 
arbeidsgiveren min på øvre område. Men samarbei-
det mellom BIS og Yara er veldig godt – blant annet 
på HMS. Begge har høy fokus på sikkerhet og gode 
holdninger. Vi jobber veldig tett, så det er naturlig å 
utveksle HMS-informasjon.

- Hva gjør Grete på fritiden?
- Jeg broderer litt, og har i vinter faktisk lært meg å 
strikke lester. Uten oppskrift – jeg ser bare etter andre. 
Egentlig lærer jeg det meste av å prøve og feile. Man 
får til det man vil. Om sommeren steller jeg i hagen. 
Jeg har en god del røtter fra det gamle gartneriet til 
Hydro. Disse er veldig artig å ha, for slike får man 
ikke tak i lengre. Og så oppussing, da. Jeg gjør det 
meste, foruten å bytte vindu og beise huset utvendig. 

De fire driftsoperatørene Wenche Kristiansen 
(39), Svante Brun (30), Eileen Kristiansen 
(29) og Kristine Ødegård (25) heiv seg på 
skolebenken da tilbudet om studieplass på 
Marine Harvest Universitetet kom i fjor høst. 
Det liker ledelsen veldig godt.
- Marine Harvest Universitetet startet opp for 
3-4 år siden i region Vest. Nå er det samme 
kommet i gang for region Nord, og det er vi 
veldig glade for, sier daglig leder Andrè Spig-
seth ved Marine Harvest i Glomfjord.
Bedriften har inngått samarbeid med 
fakultetet for biovitenskap og akvakultur 
ved Universitetet i Nordland i Bodø, og fått 
spesialsnekret et utdanningsløp for ansatte 
som står i full jobb. 

åRSSTuDIuM
De fire startet opp årsstudium i havbruksdrift 
i september i fjor, og har allerede gjort unna 
modul 1 – Produksjonsbiologi og produk-

utdanner Seg videre
De er sultne på å lære mer, de fire ved 
Marine Harvest i Glomfjord. Fulle av 
motivasjon er de i gang med årsstu-
dium på Marine Harvest Universitetet.

Fra v. Eileen Kristiansen, Svante Brun og Wenche Kristiansen. Kristine Ødegård var ikke tilstede da bildet ble tatt.

sjonsplanlegging. Eksamen hadde de rett før 
jul i fjor.
- Heftig med studium og jobb samtidig?
- Selvfølgelig blir det litt stress foran hver 
innleveringsoppgave og eksamen, men det er 
først og fremst utrolig lærerikt for meg! sier 
Wenche Kristiansen – med sju års fartstid hos 
oppdrettsgiganten. 
Vi møter tre av de fire driftsteknikerne til en 
prat og får bare godord servert. Alle fire besto 
eksamen før jul, og ser veldig lyst på fortset-
telsen.
- Jeg og Wenche har jo høgskolestudium fra 
før, men dette er helt annerledes. Vi har noen 
utrolig utbytterike samlinger! Å utveksle 
erfaringer med andre i næringen er veldig 
interessant, sier Svante Brun engasjert.

DISKuSJONER
Sammen med ansatte fra Nova Sea og 
Mainstream Norway samles de fire Marine 
Harvest-ansatte til tre samlinger pr. semester. 
Over to dager diskuterer klassen på 26 elever 
teori og fag med likesinnede - med samme 
fagbakgrunn.
- Vi opplever en enorm læring i det å disku-

tere og utveksle erfaring med andre i bran-
sjen. De 26 i klassen kommer fra Straumen i 
nord til Nord-Trøndelag i sør. Og lærerne er 
godt utdannet og veldig flinke, skryter Svante 
Brun.
Denne våren dreier det seg om Fiskehelse og 
velferd for de fire studentene, med eksamen 
rundt påsketider. Siste modul de skal ta heter 
HMS i havbruk. Når disse tre modulene er 
bestått har de fått sanket seg 30 studiepoeng 
hver.

vERDIFuLLT
André Spigseth setter pris på at hans medar-
beidere ønsker å skolere seg.
- Marine Harvest får jo topp utlærte medar-
beidere på denne måten. Det øker konsernets 
konkurranseevne og lønnsomhet. Både nye 
krav fra myndighetene og implementering av 
ny teknologi gjør at vi er avhengig av kompe-
tanse for å nå de målene vi har satt. 
Han berømmer sine medarbeidere for å være 
engasjerte og sultne på lærdom og kompe-
tanse.
- Det er noe vi ønsker, og setter stor pris på, 
avslutter André Spigseth.
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Du husker kanskje disse fjesene fra 
tidligere Industrifolk-artikler? Ikke 
så rart, for vi besøkte dem allerede 
da de deltok på NAVs AMO-kurs i 
2009. Kurset var nærmest spesial-
sydd for nye SiC Processing, og dit 
kom de da også, Kristian Åstrøm, 
Jøran Andersen, Inger Johanne 
Sleipnes, Lars-Erik Hilde og Tho-
mas Eliassen (sistnevnte har vi ikke 
bilde av). Og underveis har de i 
samarbeid med bedriften jobbet med 
fagbrev som mål. Nå melder SiC at 
alle har avlagt fagprøve med resultat 
bestått, meget godt, og gratulerer så 
mye! Av de fem er Jøran og Kristian 
de eneste som fortsatt jobber i slur-
ryfabrikken. 
- Jeg har gått på bore- og brønntek-
nikk-kurs i Bodø annenhver helg 
siden januar, forteller Inger fra 
Rødøy. 
- Det koster en god del, ca. 35.000 
kroner, men jeg må bare ta sjansen, 
og SiC har også hjulpet meg. Det 
kurset jeg går på kvalifiserer meg 
til å jobbe som dekksarbeider, eller 
hjelpearbeider. 
- Og hvordan er sjansene dine? 
- Det vet jeg jo ingenting om, jeg 
kan bare håpe på flaks og at jeg 
treffer på de rette folkene. Men 
instruktørene våre, som jobber 
offshore, mener at alle vi som er på 
kurset kommer til å få oss jobb. Jeg 
har eksamen i mai, så får vi se, sier 
Inger Johanne.

Flinke FagBrev-Folk 
Fem stolte fagbrev-eiere. 
Tre av dem forlater SiC. 
Inger Johanne krysser 
fingre for offshore-jobb.

Lars-Erik Hilde

Jøran Andersen 

Kristian åstrøm 

Inger Johanne Sleipnes 

Bakgrunnen for at alle brannmannskaper i 
Meløy nå tar den relativt omfattende brann-
opplæringen er nye myndighetskrav fra 2007. 
Kravet er at samtlige som utøver brannyrket 
i Norge – også deltidsansatte - skal ha utdan-
ning som brannkonstabel. Dispensasjonstiden 
på fem år som ble gitt er nå snart ute, men 
fagpersonellet i Meløy ligger relativt godt an.
- Vi er veldig heldige her i Meløy som har fått 
tildelt to av 15 klasser i regi av Norges Brann-
skole. På landsbasis er det kun 15 klasser som 
får denne typen opplæring, og lille Meløy 
får altså to av dem. Det er vi litt stolt av, sier 
assisterende beredskapsleder Åge Mentzoni 
ved Yara Brann.
Sammen med beredskapsleder Per Frøske-
land er han sertifisert og godkjent for å drive 
brannfaglig opplæring på vegne av Norges 
Brannskole for totalt 23 Yara Brann-ansatte 
og 18 fra Meløy kommunes brannberedskap. 
Dét er hovedgrunnen til at Meløy innen som-
meren vil få størsteparten av sine brannmann-
skaper opplært etter de nye myndighetskra-
vene.

FELLESSKAP
Opplæringen som gis lokalt denne våren om-
fatter 209 timer teoretisk opplæring, hvorav 
70 timer skal være selvstudium. Elevene har 
tilgang til Norges Brannskoles nettsider, og 
emnene det undervises i er brann, redning og 
førstehjelp.
- Midt i studiet får mannskapene prøve seg ei 
uke hver ved Norges Brannskole i Tjeldsund. 
Der får de testet sine kunnskaper «in real 
life». For ikke å svekke brannberedskapen i 
Meløy har vi delt de i to puljer, med omtrent 

BrannmannSkaper på SkoleBenken

like mange fra Yara og kommunen i hver pulje. 
Så blir det eksamen i midten av mai – lokalt i 
Glomfjord, sier Mentzoni.
En felles grunnopplæring av alle deltidsansatte 
brannmannskaper er nødvendig for at de som 
utøver yrket skal kunne vite hva som må gjøres 
i en brann- og redningssituasjon. Uansett for-
kunnskaper skal samtlige gjennomgå samme 
teoriopplæring, selv om det for noen blir en 
god del repetisjon, forteller Åge Mentzoni.

Nå spleises brannfolkene i Meløy sammen, og på dette lagbildet er halvparten av Meløys brannmannskap representert. Bak fra v. Werner 
Nilsen, Roger Hedstrøm, Thomas Maruhn, Håkon Mikalsen, Thomas B. Pedersen og Tony Benjaminsen.
I midten fra v. Jan-Roger Krokstrand, åge Bunes, Ivan Dahl, Hallstein Johnsen, Bjørn Abel, Terje Isaksen og åge Mentzoni.
Foran fra v. Jørgen H. Andersen, Tage Nilsen, Mathias Leonhardsen, Eskil Storjord og Astor åsjord.

MELØYS BRANNBEREDSKAP
- Publikum fortjener at alt brannpersonell skal 
være skolert, for lik opplæring og kompetanse 
er viktig for brannsikkerheten, sier Mentzoni. 
- Her i Meløy vil vi nok klare å få skolert 2/3 
av alt personell innen fristen. De 10-12 vi 
ikke rekker å utdanne må vi søke dispensa-
sjon for.
Både Åge Mentzoni og Per Frøskeland har 
tro på at en samling og felles kursing av 

industriparkens folk og Meløy kommune sine 
brannmannskaper vil føre til mer tilhørighet 
innad i brannberedskapsmiljøet. 
- Et godt samarbeid er en hyggelig konse-
kvens av at vi nå har felles opplæring av 
mannskapene, sier Mentzoni. 
Meløy kommune skal etter at ny brannord-
ning ble vedtatt være 40 mannskaper, og har 
søkt om medlemskap i Salten Brann IKS.

18

Denne vinteren og våren gjen-
nomgår 41 tøffinger fra Meløy 
brannkonstabel-utdanning. 
I regi av Norges Brannskole 
- men lokalt i Glomfjord. Og 
ledet av Yara.

75750600
48094024

gjør din BedriFt Synlig
vi hjelper deg på veien fra idé til ferdig produkt
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