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IndustriFolk er et kundebilag i Framtia. Bladet lages av 
Mediehuset Meløy AS på oppdrag fra bedriftene Yara 
Glomfjord, Bilfinger, Marine Harvest, EWOS, Meløy 
BedriftsService AS, Terje Halsan AS, INVIS AS og 
Meløy Elektro AS. 

60 år
Kristen Halsan, Terje 
Halsan AS, 4. juli.
Magne Pareli Johansen, 
Yara, 18. juli.

50 år
Rune Simonsen, Terje 
Halsan AS, 7. juli.
Tom Ole Øvrum, Yara, 
23. juli.
John Werner Breckan, 
Bilfinger, 7.august.

45 år
Per Hagbart Frøskeland, 
Yara, 26. august.
Tommy Tangstad, Yara, 
30. august.

40 år
Daniel Mikkelborg, Bil-
finger, 26. juli.

25 år
Marius Sagen, Meløy 
Elektro,  17.juli.

Dette er en helt spesiell utgave av 
IndustriFolk, og faktisk en merke-
dag for bladet som i år kan markere 
10-årsjubileum.  For aller første gang 
distribueres nemlig IndustriFolk som 
bilag til Framtia! Og siden Framtia 
er den største lokalavisen for Meløy, 
er det tenkelig at en hoveddel av 
Meløys 
voksne 
befolkning 
nå også 
fordyper 
seg i dette 
nærings-
livsbladet. 
Noe som 
selvsagt er 
veldig hyggelig både for oss som gir 
ut bladet og for bedriftene som deltar 
i IndustriFolk-samarbeidet.

De fleste vet jo at det foregår mye 
spennende i Glomfjord Industripark 
som er viktig for hele kommunen. 
Men min erfaring er at det er de fær-
reste som har inngående kunnskap 
om enkeltbedrifter og virksomheten. 
IndustriFolk har i 10 år jobbet for å 

holde parkansatte oppdatert på hva 
som skjer både i egen bedrift og hos 
gode naboer. Bladet bidrar sånn sett 
til felleskapsfølelse og tilhørighet.  

Det kjennes bra å bringe alt dette ut 
til hele Meløy å lese. Lesestoffet kan 
kanskje være både artig og nyttig for 

familiene 
til dem som 
har jobb i 
parken, og 
god mar-
kedsføring 
av spennen-
de arbeids-
plasser. 
Nyskaping 

og utvikling kan nok også inspirere 
mange som driver leverandørvirk-
somhet eller vurderer å etablere noe 
selv. Jeg ser ikke bort fra at avisinn-
holdet kan skape enda større stolthet 
over alt Meløy har å by på. Som er 
det meste, faktisk.

Men, IndustriFolk har et enda større 
mål. Vi ønsker at bladet nå skal 
profilere hele næringslivet i kommu-

nen. For selv uten REC har Meløy 
et råsterkt og veldrevet næringsliv, 
og da snakker vi om veldig mye mer 
enn parkbedriftene og de virkelig 
store, som Yara, Statkraft, Bilfinger 
og EWOS. Bedrifter som Meløy 
Energi, Halsa Bygg, Selvåg Senior, 
Einar Erlend, Nova Sea og Nordland 
Akva er bare noen av de andre, ster-
ke verdiskaperne i Meløy. De tilbyr 
trygge arbeidsplasser og bidrar i rikt 
monn til det øvrige næringslivet. Og 
bare i løpet av de siste 2-3 årene er 
det etablert flere titalls nye bedrifter 
i Meløy. 

Med bedre profilering øker kunn-
skapen om hvor ressursterk Meløy 
faktisk er. Dette kan gi større 
engasjement, og alle tjener på at 
lederne i disse mange bedriftene 
høres og synes bedre. Meløy taper 
stygt dersom disse lederne ikke har 
tydelige stemmer i diskusjoner om 
kommunestruktur, samferdsel og 
annen infrastruktur. 

Edmund Ulsnæs
Bilagsredaktør og daglig leder 

Gunnar skal nå jobbe hos 
verdens nest største produ-
sent av avispapir. Norske 
Skog Skogn er også verdens 
tredje største produsent av 
magasinpapir. Selskapet har 
fabrikker i 14 land over hele 
verden og en produksjonska-
pasitet på cirka 6,5 millioner 
tonn papir i året. Arbeids-
stokken ved avdelingen 
på Skogn teller rundt 430 
personer.
- Min nye arbeidsdag som 
driftsingeniør blir å kontrol-
lere etterbehandlingen av det 
ferdige papiret. Jeg ser fram 
til å prøve noe nytt!

TIPS FRA SVIGERFAR…
- Det har jo vært noen fan-
tastiske år i jobben for Yara i 
Glomfjord, mimrer Gunnar.
-  Det er på ingen måte 
derfor vi velger å flytte på 
oss. Kona mi Elisabeth er 
opprinnelig fra Levanger, så 
nå får hun komme hjem.
- Det var faktisk sviger-
far som på nyåret ringte å 
fortalte om stillingen som 
ble utlyst i Norske Skog. 
Ansettelsesprosessen tok 

lang tid, så jeg ble overrasket 
da jeg fikk tilbud om jobben. 
Jeg anser det som en trygg 
arbeidsplass, derfor velger 
vi å satse nå, forteller han 
videre. 
Gunnar kom for første gang 
til Meløy i 1996, som nyut-
dannet kjemiingeniør for å 
jobbe på Hydro-labben. 
- Planen for paret var å bare 
bli i Meløy i ett år, men 
det ble nesten 18, smiler 
ekteparet. 

VIL SAVNE…
I perioden 2002-09 var 
Gunnar driftsingeniør i 
Syrefabrikken, og siden da 
har han hatt samme stilling, 
men i Fullgjødselfabrikken. 
Gunnar har også vært en 
del av Yaras brannkorps 
alle de årene han har bodd 
i Glomfjord. Han synes det 
er litt uvirkelig at de skal 
bytte beite og starte et nytt 
kapittel.
- Må si jeg kjenner jeg gruer 
meg til å si farvel til alle 
de flotte arbeidskollegaene 
mine gjennom 18 år, forteller 
Gunnar. 

EN MERKEDAG

FRA GJØDSEL TIL PAPIR

- Naturen som vi er omgitt av her, kommer jeg garantert til 
å savne når vi flytter fra Glomfjord.
Gunnar og Elisabeth har to døtre. Amalie på 17 år har 
allerede bosatt seg i Trøndelag og studerer der. Andrine på 
15 år blir med på flyttelasset til Levanger i sommer.

Tekst: Ingebjørg Sandaa

- Jeg gruer meg til å si farvel til alle de flotte arbeidskolle-
gaene mine, innrømmer Gunnar Estensen. Nå reiser han 
med kona Elisabeth til det som er «hjemme» for henne, 
nemlig Levanger. Begge foto: Edmund Ulsnæs

- Det har vært i tankene i mange år å 
flytte sørover, men nå tar vi steget fullt 
ut, forteller Gunnar Estensen (42) fra 
Glomfjord. 1.juli får Norske Skog ny 
driftsingeniør med på laget. Mens Yara 
i Glomfjord mister en stabil arbeidskar 
og brannmann gjennom 18 år. 

- Jeg visste egentlig ikke 
helt hva det innebar, men 
siden jeg liker å ta utfor-
dringer hadde jeg lyst å 
prøve, forteller Maiken 
Janette Pedersen (22) hos 
Marine Harvest. Hun er 
utnevnt til hovedverneom-
bud for Ferskvann i Region 
Nord.
Neverdal-jenta har studert aquakultur på 
Inndyr. Høsten 2009 startet hun læretiden 
hos Marine Harvest, og etter endt læretid 

fikk hun seg fast jobb som driftstekniker i 
samme bedrift. 
- Jeg stortrives med å jobbe i en fremtids-
rettet næring. I tillegg liker jeg varierte 
og utfordrende oppgaver, og da er dette 
en perfekt arbeidsplassen for meg, smiler 
Maiken.

UTFORDRINGER
Det var altså i mai at Maiken begynte som 
hovedverneombud. Ferskvann, sjø og 
industri er nå samlet i én region, og dette 
er derfor et nytt verv. Tidligere var Marine 
Harvest i Norge organisert med fem regio-
ner - Nord, Midt, Vest, Sør og Ferskvann. 
Etter omorganiseringen er Ferskvann lagt 

under regionene Nord, Midt, Vest og Sør, 
og innenfor hver region er det nå felles le-
delse for hele laksens livssyklus. Fra laksen 
klekkes i ferskvann, gjennom sjøfasen og 
frem til slakting på fabrikk.
- Jeg er helt i startfasen som hovedverne-
ombud, så det blir spennende å se hvordan 
rollen kan utvikles, fortelle Maiken. 

GODT Å BIDRA
- Hva tenker du om fremtidsutsiktene for 
næringen?
- Jeg tror fremtidsutsiktene er gode, men 
ser at det selvsagt er utfordringer, også. Jeg 
tror lakselusa er det største problemet i dag, 
og at det sliter tungt på de ansatte. 

De viktigste HMS-utfordringen hun ser 
er at alle må være flinke til å benytte seg 
av det sikkerhetsutstyret som finnes på 
arbeidsplassen. Alle regler og prosedyrer 
må følges, og sist, men ikke minst: Alle må 
være flinke til å registrere uønskede forhold 
slik at vi kan dele erfaringer og forhindre 
alvorlige hendelser.
- Samarbeidet innenfor helse, miljø og 
sikkerhet er blitt bedre i vår region, og dét 
er veldig positivt, sier Maiken.
- Det er morsomt å bli hørt og føle at man 
kan bidra med noe, smiler det nye hoved-
verneombudet.

Tekst og foto: Ingebjørg Sandaa

MAIKEN TAR UTFORDRINGEN
Full fart for Maiken Jeanette Pedersen i Marine Harvest i Glomfjord. 22-åringen har fått 
ny rolle som hovedverneombud for Ferskvann i Region Nord.

Maiken Pedersen stortrives på arbeidsplassen sin i Glomfjord, og er klar for de nye utfor-
dringene som hennes nye verv vil bety.

Nina Marie Wiland kan 
smile bredt: - Etter å ha 
vært med på tre omstillin-
ger, med de utfordringer 
dét gir, er jeg nå der jeg 
trives aller best!

Nina har nemlig fått fast ansettelse som 
laborant hos Molab. 
- Jeg elsker å lage mat med masse ingre-
dienser og finjusteringer mot det perfekte 
resultatet!
Det er nok derfor jobben på Molab, som 

krever systematikk, ryddighet og nøyak-
tighet, ligger hennes hjerte nært. 
- Jeg elsker å etterforske feilkilder dersom 
et prøveresultat ikke er som forventet! 
smiler Nina lurt.
Det var i 1982 at hun kom til Meløy og et-
ter hvert begynte ved Meløy videregående 
skole, prosessfag. I 1987 tok hun fagbrev 
ved ammoniakkfabrikken til Hydro. I 
løpet av alle årene Nina har vært bosatt i 
Glomfjord og jobbet i industriparken har 
hun vært med på mye spennende, men 
også mange tunge tak. 
- Da ammoniakkproduksjonen opphørte, 
fikk jeg muligheten til å være med på 

oppstarten av råglassfabrikken. Der fikk 
jeg 16 år med masse lærdom og trivsel 
som driftsoperatør og laboratorieansvar-
lig, forteller hun.
Da denne fabrikken ble nedlagt i 2009, 
gikk ferden hennes videre til SiC Proces-
sing. Da silisiumeventyret tok helomven-
ding gikk Nina igjen nye veier, og svingte 
seg som kokk ved Ørnes sykehjem. Nå 
er hun imidlertid tilbake i Glomfjord og 
industriparken.

Tekst og foto: Ragnhild H. Andersen

ENDELIG TILBAKE

Med bedre profilering 
øker kunnskapen om 
hvor ressursterk Meløy 
faktisk er
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- Med stor aktivitet og 
mange folk i hektisk arbeid 
over kort tid, er den største 
utfordringen å gjennom-
føre dette uten skade på 
personell eller utstyr, sier 
teknisk sjef Øyvind Jens-
sen.

Selv om Jenssen selv er relativt fersk i 
Yara, følte han seg ikke nevneverdig nervøs 
med hensyn til å nå årets hovedmål - en 
skadefri revisjonsstans. 
- Det er masse kompetanse både i egen 
og i Bilfingers organisasjon. Sikkerhet 
er en viktig faktor både i planlegging og 
utførelse. Nye mannskaper som skal jobbe 

i fabrikkanleggene gjennomgår fra en halv 
til en hel dags sikkerhetsopplæring, av-
hengig av arbeidssted og arbeidsoppgaver, 
forteller han.

10 MILLIONER KRONER
Innleide mannskaper fra Momek og Miras 
gjennomførte sikkerhetskurs i Mo i Rana i 
forkant av stansen. Kritiske jobber har egne 
sikkerhetsplaner. Hyppige sikkerhetsmøter 
og vernerunder skjerper årvåkenhet og 
sikker jobbutførelse.
- 10 millioner kroner er det omtrentlige 
beløpet som har gått med til vedlikehold 
i en hektisk stoppuke. I dette ligger også 
forberedelser for arbeider som senere skal 
kunne utføres uten driftsstans, sier Jenssen. 
Totalt er rundt 200 jobber med stort og 
smått blitt utført. På det meste har rundt 

125 innleide mannskaper i ulike fagdisi-
pliner vært i sving. Innleie har i hovedsak 
Bilfinger administrert. 
Totalt er årets vedlikeholdsbudsjett på 140 
millioner kroner, forteller Jenssen.

STØRSTE JOBBER
En godt synlig jobb for lokalsamfunnet er 
ny pipe i syrefabrikk A. Dette er også et 
miljøprosjekt. Ved å øke tverrsnittet på pipa 
fra 700 til 900 millimeter senkes hastig-
heten på utløpsgassen. Dermed reduseres 
også støyen. 
- Teoretisk er dette beregnet til en reduk-
sjon på ni desibel i ren pipestøy. Støyen 
blir da på linje med dagens nivå fra pipa i 
syrefabrikk B, forteller vedlikeholdsleder 
Håkon Taraldsen i salpetersyrefabrikkene.
I fullgjødselfabrikken var hovedjobbene 

utbedring/reparasjon av tørketrommelen 
og siktestasjonen på én av de tre pro-
duksjonsstrengene. Videre utskifting av 
kjølebed-vifte i kalksalpeterfabrikken med 
tilhørende rørføringer, reparasjon av en 
kjettingknuser og utskifting av syreledning. 
- Vi er godt fornøyd med samarbeidet med 
Bilfinger, som er den desidert største aktør 
under revisjonsstansen, avslutter Jenssen.
Også for driftsmannskapene i fabrikkene 
er det hektisk under revisjonsstans. De skal 
rengjøre og klargjøre for vedlikeholdsarbei-
der, samt rengjøre driftsapparatur, slik at de 
fungerer optimalt.

Tekst: Oddmund Storaker
>>>fortsetter neste side

SKADEFRI 
STANS HOS YARA

Foto: Dagfinn Kolberg

Foto: Phantom Drone/Martin Røberg

Helse, miljø og sikkerhet har sterk fokus 
under revisjonsstansen, og her er det 
samling etter vernerunder i fabrikken. Fra 
venstre Tom Ole Øvrum, Yngve Krogh, 
Jonny Larsen, Martin Røberg, Arve Jordal, 
Toril Svendsen, Svein Kibsgaard og Bjørnar 
Breivik. Foto: Dagfinn Kolberg
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Reising av ny pipe ble noe sjenert av vind 
og regn i startfasen. Men jobben kom i mål

BJØRNAR BREIVIK

Bilfinger-flyttingen er 
noe forsinket, ja. Men 
dét er gode nyheter…

I forrige utgivelse av IndustriFolk så 
du bilder fra flaggheising og kakespi-
sing hos Bilfinger. Multibygget var 
nemlig overtatt og tatt i bruk, noe sånt 
som halvåret etter at handelen med 
RECs bostyre var gjort. Men, når vi 
nå skriver juli, er Bilfinger slett ikke 
ferdig flyttet.

IKKE MULIG, FAKTISK
- Nei, det stemmer nok, dét! vedgår 
Bilfinger-sjef Tor Arne Fagerli.
- Slik det ser ut nå, skal vi nok være 
fornøyd dersom vi er helt ferdig med 
flyttingen innen utgangen av dette året.
- Opprinnelig skulle dere vært innflyt-
tet nå?
- Ja, det var jo dét vi så for oss da vi 
kjøpte bygget. Men tiden har gått, og 
arbeidsmengden vår etter innvielsen 
av bygget i april har vært så stor at 
dette ikke har vært mulig. I juni dreide 
alt seg om revisjonsstansen til Yara, og 

så er det ferietid, konstaterer mannen 
som har hovedæren for at vedlike-
holdsbedriften nå eier om lag 10.000 
kvadratmeter moderne verkstedbygg.

FORSINKELSE=GODT NYTT
Det var nemlig i fjor høst at Fagerli 
«snappet» bygget foran det lokalt eide 
Sol Nord Eiendom, som har Terje Hal-
san AS, Meløy Næringsutvikling AS 
og Meløy BedriftsService AS som sine 
største eiere. Bilfinger kjøpte selve 
multibygget, slurrybygget i bakgården 
og renseanlegget etter BioTek, et bygg 
som nå er solgt videre til Vitar AS, 
med Geir Olsen i spissen. Bilfinger i 
Glomfjord har visjoner om store opp-
drag innen havbruk, offshorenæringen 
og kraftverksbransjen, og da er dagens 
snart 100 år gamle lokaler sørgelig 
uegnet.
- Administrasjonen vår har flyttet over 
allerede, og INVIS har overtatt ingeni-
ørbygget etter oss. Neste ut er bygg og 
autel, mens verkstedene jo blir mest 
omfattende å flytte, opplyser Tor Arne.
Men her kommer også de gode nyhe-
tene…

BER OM INVESTERINGSMIDLER
- Under innvielsen av multibygget 
benyttet jeg anledningen til å ta med 
toppledelsen vår på en omvisning i 
våre nåværende lokaler. De innser at 
det ikke er så hensiktsmessig å bruke 
penger på å flytte stort utstyr som 
ganske snart likevel må byttes ut.
- Hva mener du?
- Jo, toppledelsen vår ser at vi må 
investere i nytt utstyr, og at dette bør 
gjøres før vi flytter.
- Forsinkelsen er gode nyheter, altså?
- Ja, egentlig. Vi snakker nok om et 
behov på flere millioner kroner, og nå 
hjelper Bilfinger sentralt og ledelsen 
i Tyskland oss med å finne ut av hva 
som er tilgjengelig. Dette tar jo tid, for 
det skal søkes midler og godkjennes, 
og så er det selvsagt leveringstid på 
det nye utstyret. 
- Men alt dette er toppledelsen i Tysk-
land positiv til, det er ingen motvilje 
til at vi skal få investere en del. Så da 
kan vi leve med at selve innflyttin-
gen blir litt forsinket, sier en fornøyd 
Fagerli.

FORTSATT IKKE FLYTTET
Denne bildeserien viser Bilfingers nye produksjonshall. Fra venstre ser vi at RECs smelteovner er borte, likeså blokk-sager, wafersager og waferlinjer. Men Bilfinger trenger 
resten av dette året til sin egen innflytting. 

Nå får Bilfinger Glomfjord lov til å investere i nytt 
utstyr for flere millioner kroner. Da er maskinkir-
kegården neste stopp for eksempel denne fresen. 
Foto: privat

- Administrasjonen vår har flyttet over allerede, og 
INVIS har overtatt ingeniørbygget etter oss. Neste 
ut er bygg og autel, mens verkstedene jo blir mest 
omfattende å flytte, opplyser Bilfinger-sjef Tor Arne 
Fagerli.

Driftsingeniør Frank Robert Eriksen foretar gassmåling i fluorvasketårnet før entring i 
tanken.

Her er pipeseksjon to til syre-
fabrikk A på vei opp for å bli 
sveist fast til nedre pipesek-
sjon. Wirene er barduner for 
pipa. Foto: Dagfinn Kolberg

- Revisjonsstansen skal sikre stabil og sikker drift kom-
mende år, sier Arve Jordal.

Fabrikksjefen kan fornøyd konstatere at årets revisjonsstans i fabrikkene ble gjennomført 
på en god måte, uten skader. IndustriFolk har snakket med mannskaper som var involvert i 
stansen. Hva er deres erfaringer?

VIKTIG ÅRLIG HAPPENING

Tekst og foto: Oddmund Storaker

Tor Arne Fagerli. 
Daglig leder i Bilfinger Glomfjord
- Dette er tredje året på rad at jeg var leid 
inn som koordinator under revisjonsstan-
sen, forteller Fagerli. 
Han hadde et overordnet ansvar for, i 
samarbeid med den øvrige organisasjo-
nen, at jobbene ferdigstilles til planlagt 
tid. Foruten egen organisasjon har Fager-
li ansvar for å leie inn 30 ekstra personer 
utenfra, fra andre Bilfinger-avdelinger og 
andre firma. Fortrinnsvis personer med tidligere erfaring fra Glomfjord
- Jeg blir naturlig bindeledd mellom Yara og Bilfinger-organisasjonen, forklarer Fagerli. I 
daglige møter ble jobber og framdrift gjennomgått. Vi har også jobbet lenge med planleg-
ging sammen med Yara drift og vedlikehold.

Bjørnar Breivik, pensjonert fra Bilfin-
ger, innleid som konsulent
- Jeg var arbeidsleder for prosjektet ny 
pipe i syrefabrikk A og hadde dessuten 
HMS-ansvar for Bilfingers mannskaper 
under stansen, forteller den spreke pen-
sjonisten. 
- Reising av ny pipe ble noe sjenert av 
vind og regn i startfasen. Men jobben 
kom i mål.
Breivik mener konstruktiv dialog er nøk-
kelen for å få forståelse og respekt for de sikker-tiltakene som er nødvendig.

Stian Eriksen, rørlegger hos 
Momek, Mo i Rana
- Jeg er gjenganger hos Yara ved revi-
sjonsstanser. Det er helt greit å få reise 
litt og gjøre noe annet. Vi jobber stort 
sett over hele Nord-Norge, sier Eriksen, 
som synes det har blitt mye papirarbeid. 
Men det er mye og god HMS-opplæ-
ring, og dét kommer godt med i jobben.

Eirik Johansen, mekaniker Momek
- Vi har jobbet 12-timersskift, og slik 
må det gjerne være når vi først må reise 
hjemmefra, mener Johansen, som også 
var bas for de 11 Momek-arbeiderne 
som deltok.
- Vi har varierte arbeidsoppgaver, bor på 
motellet og trives med forholdene.

Morten Sivertsen, 
HK Sveis Mo i Rana.
- Jeg er ”førstereisgutt” i Glomfjord. Det 
blir mye venting, da jobbene er avhengi-
ge av hverandre. Det er mange i aktivitet 
og vi jobber nærmest oppå hverandre. 
Det er møkkete, varmt og støvete, som i 
industrien generelt. Men HMS-arbeidet 
er ”gulle godt”, konstaterer Sivertsen. 

Bjørn Johansen, HK Sveis.
- Jeg er vant med industri og jobbene er greie. 
Jeg har aldri vært i Glomfjord før, men får 
ikke sett så mye av omgivelsene. Det blir mest 
bare jobbe, spise og sove. Men, dét er gjerne 
gjengs for revisjonsjobber i industrien, fortel-
ler Johansen.

Jan Kyrre Bogen, Bilfinger Glomfjord.
Bogen har hjelp av Bjørn Johansen og Mor-
ten Sivertsen på en stor rørjobb, og skryter 
uhemmet av sine nye arbeidskamerater og 
driftsmannskapene som han mener har gjort en 
god rengjøringsjobb. Bogen har lang erfaring 
i fabrikken.  
- Revisjonsstanser er stort sett samme prosedy-
re hvert år og det går greit, avslutter Bogen.

Bernt Ulriksen, 
vedlikeholdsleder fullgjødselfabrikken.
- Arbeidene har vært godt organisert. Det er 
flinke folk. Vi satser gjerne på folk som har 
vært hos oss tidligere og som ønsker å være 
her for å gjøre en jobb, sier Ulriksen.

- En skadefri revisjonsstans er aller viktigst, og den største utfordringen. Men vi kom i 
mål, konstaterer teknisk sjef Øyvind Jenssen.
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- Fordi Syre A har større ka-
pasitet enn det som utnyt-
tes i dag, sier produksjons-
sjef Morten Høvset.

Syrefabrikken fikk tidligere oksygen levert 
fra ammoniakkfabrikken. Denne ble som 
kjent nedlagt i 1993.
- Vi ser på hvordan vi kan øke produksjo-
nen. Derfor bygger vi eget oksygenanlegg, 
opplyser produksjonssjefen. 
Salpetersyre er forbruk av oksygen og 
ammoniakk. Mer oksygen = mer syre. 
Derfor planlegger Yara å bygge et helt nytt 
anlegg for å produsere oksygen på sørsiden 
av Syrefabrikk B. En formell forespørsel på 
levering av komplett anlegg ble nylig sendt 

ut, og med anbudsfrist i disse dager. Dette 
blir en betydelig investering – flere titalls 
millioner kroner. 
- Pengene er ikke bevilget, men med ned-
betalingstid innenfor normale Yara-krav på 
ett til tre år, så forventer jeg at dette går i 
orden, sier Morten.

MOT 900.000 TONN
Så mer om selve hensikten bak investe-
ringen: produksjonsøkning. Mens Yara i 
Glomfjord i mange år har hatt en totalpro-
duksjon av NPK og KS på rundt 750.000 
tonn, skal dette ved hjelp av ulike forbe-
dringsprosjekter økes kraftig. 900.000 tonn 
er målet.
- Oksygenanlegg vil gi en økning på 10 
prosent syre fra Syre A, og dette gir igjen 

rundt fem prosent større volum av fer-
digvare, altså fullgjødsel og kalksalpeter, 
forklarer produksjonssjefen.
- Resten av økningen kommer gjennom im-
port av syre, men foreløpig er det lite syre å 
få fra andre fabrikker, konstaterer han.
Og ser økt egenproduksjon av syre som en 
klar fordel. Markedet er nemlig til stede for 
økt salg, og beskjeden fra sentralt hold er å 
produsere maksimalt.
- De andre fabrikkene i Yara vokser. Da er 
det viktig at vi også hele tiden ser vekstpo-
tensialer og fornyer oss.

ENKELT ANLEGG
Teknologien for oksygenanlegget er den 
samme som brukes for oppdrettsanlegg. 
- Vi fjerner nitrogenet fra lufta og sitter 

igjen med stort sett rent oksygen, forteller 
Høvset.
Han håper å ha anlegget i drift i slutten av 
2015. Nå gjennomgås Syre A, SSA, for å 
avklare nødvendige prosessmessige forhold 
for å kunne håndtere den økte belastningen. 
Økt belastning stiller blant annet økte krav 
til rensing. Nå er nytt renseanlegg med 
større kapasitet, som vil redusere NOx-ut-
slipp (nitrogenoksider), under bestilling.
- Dagens flaskehals er syretilgang. Med 
mer syre vil de største utfordringene ligge 
i råvarelagrene og pakkeriet, avslutter 
Høvset.

Tekst: Oddmund Storaker
Foto: Edmund Ulsnæs

INVIS merker Statoil-kutte-
ne. Men skal vokse seg mer 
motstandsdyktig. 

Det koster å drive butikk i Norge. Og når 
Statoil kutter i rammeavtalene med leve-
randørindustrien, frykter man at stadig flere 
vedlikeholdsoppdrag skal bli satt ut av lan-
det. I mars kom nyheten om at Aibel-kon-
sernet kutter 230 stillinger, hovedsakelig 
ingeniører.
- Det er klart vi også merker dette, når 60 
prosent av omsetningen vår nå kommer fra 
olje- og offshore, innrømmer Bjørn-Wiggo 
Eriksen.
 
PÅ REISEFOT
INVIS-gründeren har tette dager med 
reiser, kundemøter og bygging av organi-
sasjonen. For INVIS vokser raskt, og han 
selv leder både videreutviklingen av INVIS 
med staben i Glomfjord og det nyoppret-
tede NB INVIS, som eies 50/50 sammen 
med britiske NB Survey. Sistnevnte selskap 
er store internasjonalt på 3D-skanning og 

industrimåling, og Bjørn-Wiggo har i vinter 
og vår besøkt hele 29 selskaper i Stavanger, 
Bergen, Oslo, Sandefjord og Oslo. Kunde-
møter, nettverksbygging, få muligheten til 
å legge inn anbud fra det nye selskapet.
- Når Statoil kutter, merkes det godt i hele 
bransjen. Men dette går i sykluser, og 
dette skjer fordi vi har så høye kostnader i 
Norge.
- For vår del har vi på grunn av denne situ-
asjonen fokusert enda mer på nærmarkedet 
vårt den siste måneden.

MER NÆRMARKED
For det var slik det begynte, også for 
INVIS. Altså med Hydro i Glomfjord, i dag 
Yara og Bilfinger. Så har staben vokst forbi 
10 og omsetningen forbi 10 millioner fordi 
INVIS har fått fotfeste til havs. I fjor kom 
60 prosent av salgsinntektene fra oppdrag 
for olje og offshorenæringen, blant andre 
oppdrag for Aibel – en av de største vedli-
keholdsaktørene på norsk sokkel.
- Så når det blir bråstopp, får det selvsagt 
konsekvenser for oss. Vi ser an situasjonen, 
og på kort sikt får ikke dette betydning for 

bemanningen vår. Nå satser vi enda mer i 
retning havbruk, energibransjen og proses-
sindustri, som også er viktige områder for 
oss, forklarer Bjørn-Wiggo.
- Og Momek på Mo, som vi lenge har 
samarbeidet med, har fått nye eiere og ny 
kapital inn, så det er spennende.

DRØMMER OM SAMARBEID
Veksten gjennom satsingen på NB INVIS 
har ingenting med tilfeldigheter å gjøre – 
det er helt nødvendig, fastslår han.
- Når det er nedgangssyklus er det sånn 
sett vi som er minst som fyker ut først. Vi 
kommer på et vis aldri i betraktning, og de 
store selskapene bruker i veldig liten grad 
næringslivet i Nord-Norge, slik jeg ser det. 
Med NB INVIS er vi ledende i det norske 
markedet på teknologi og kapasitet, og det 
er hele forskjellen. I denne bransjen er det 
ekstremt viktig å blir større, stå samlet og 
tilhøre de rette nettverkene.
Bjørn-Wiggo drømmer om at Nord-Norge 
skal få på beina et samarbeid som for alvor 
gjør landsdelen til en aktør i markedet for 
vedlikeholdstjenester til olje- og gass. Men, 

han mener det ikke er kultur for å samar-
beide i nord. Kanskje har det med historien 
å gjøre – fabrikken lå gjerne innerst i en og 
annen fjord, nokså isolert fra omverdenen.
- Det er derfor det er så genialt i Sandnes-
sjøen. Der er det Helgeland V&M,altså en 
allianse mellom flere bedrifter, som har 
hovedkontrakten med BP på Skarv-feltet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi fikk til sammen åtte av-
vik kategori 1 og 27 obser-
vasjoner, forteller kvalitets-
ingeniør Lilianna Bye hos 
Yara Glomfjord. I mai var 
tre revisorer fra Det Norske 
Veritas på besøk.

Det Norske Veritas (DNV) er Yaras sertifi-
seringsorgan, og bedriften ble revidert på 
alle tre standarder den er sertifisert på:
• ISO 9001, som omhandler kvalitets-
systemer

• OHSAS 18001, som omhandler sikkerhet 
og helsevurdering av arbeidsmiljø. 
• ISO 14001, som gjelder miljøsystem/
belastning på ytre miljø. 
Foruten at sertifisering kan være et krav fra 
kunder, gir det en systematisk oppfølging 
av ledelsessystem over tid, og av uavhen-
gige fagfolk.

FORNØYDE REVISORER
- Vi får god tilbakemelding fra DNV for 
ærlighet, handlekraft, systematikk og åpen-
het for endringer, opplyser Bye.
Til tider må hun mase internt for å få avvik 
lukket innen tidsfristen som er gitt. Under 

vårens Veritas-besøk ble det altså registrert 
åtte avvik i kategori 1, samt 27 observasjo-
ner. Avvik i kategori 2 er et mindre alvorlig 
avvik, som enkeltstående feil eller mangler 
i forhold til gitte krav. Observasjoner er 
forhold som kan føre til en avvikssituasjon. 
Ellers kommenterer revisorene forbe-
dringsområder for bedriften, forbedringer 
som er gjort og potensiale for ytterligere 
forbedring.

EN NY SERTIFISERING
- Nå arbeider Yara Glomfjord for å bli ser-
tifisert på et nytt område, GMP+, forteller 
Bye. 

GMP står for Good Manufacturer Practice 
og handler om matsikkerhet, altså å sikre 
kvalitet gjennom hele fôrkjeden. For å få 
GMP-standard må produktene ha vært 
underlagt minst ett års kontroll og seriøs 
evaluering. 
- At det som står på innholdsfortegnel-
sen for et produkt stemmer, dét er ingen 
selvfølge for alt en kjøper i dag. Men, i 
Yara sier vi :”What is on the bag - is in the 
bag”, sier kvalitetsingeniør Lilianna Bye til 
IndustriFolk.

Tekst: Oddmund StorakerYara Glomfjord er i vår blitt gått i sømmene av revisorer fra Det Norske Veritas. Og fikk gode skussmål – nå arbeider bedriften for å få på plass en ny sertifisering. - Vi får ros 
fra for å være ærlig, handlekraftig, systematisk og åpen for endringer, sier Lilianna Bye fornøyd. Her ser vi henne blant annet ute på verifikasjon i fabrikken i forbindelse med 
internrevisjon.  Foto: Dagfinn Kolberg.

GODT VERITAS-SKUSSMÅL

OKSYGENANLEGG 
SKAL ØKE PRODUKSJONEN

Det er her, sør for Syre B, at Yara skal bygge oksygenanlegg for å kunne øke syreproduksjonen.

- Og målet er å øke ferdigvarepro-
duksjonen fra om lag 750 til om lag 
900 tusen tonn årlig, forteller pro-
duksjonssjef Morten Høvset. Foto: 
Oddmund Storaker

KUTT GIR MER NÆRMARKED-FOKUS

- Jeg håper Nord-Norge får på beina et 
samarbeid som for alvor gjør oss til en 
aktør i dette markedet. I dag bruker de 
store selskapene landsdelens bedrifter 
i liten grad, mener Bjørn-Wiggo Eriksen. 
Ambisjonen for hans eget INVIS er 40 
ansatte med base i Glomfjord.

INVIS-gründer Bjørn-Wiggo Eriksen merker Statoil-kuttene i sin engineeringvirksomhet. Her på jobb med målekikkerten sammen med Tor-Christian Kristiansen til venstre, og til 
høyre i modelleringen sammen med Bjørn Tore Hansen.
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Ting tar som kjent tid. Sakte, men sikkert fylles 
imidlertid industriparkens mange tomme bygg 
med ny og spennende virksomhet. Som skal gi 
flere titalls nye arbeidsplasser!
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ScanMag, ledet av Lothar Maruhn, 
jobber hardt for å etablere magnesium-
fabrikk i den tidligere slurryfabrikken 
etter SiC Processing, som  eies av Bodø 
Gruppen. Råstoff skal hentes fra dolo-
mittbruddet i Granåsen ved Mosjøen, 
og etter investeringer på om lag 1,5 
milliarder kroner skal fabrikken kunne 
gi inntil 100 nye arbeidsplasser.

Bilfinger har overtatt den tidligere 
multifabrikken til REC Wafer, og bruker 
året i år til å tømme fabrikken og tilpas-
se lokalene for moderne verkstedvirk-
somhet på om lag 8.000 kvadratmeter.

Tocircle Productions disponerer i dag 
«Scan 1» etter REC Wafer. Basert på Kjell Vadings 
unike, sirkulære rotasjonsmaskin til turbiner og 
pumper vil Tocircle etablere 30-50 nye arbeidsplas-
ser i Glomfjord. Tocircle Industries har også etablert 
Standard Hydro Power sammen med Thor Mikkel-
borg og Malthe Winje AS, og vil der skape 25-30 
nye arbeidsplasser.   

INVIS-staben har på kort tid vokst til 14, 
og nå har bedriften kjøpt «ingeniørbygget» fra 
Bilfinger som sin nye hovedbase. I sommer settes 
lokalene i stand til den høyteknologiske engine-
eringbedriften som henter 60 prosent av sin om-
setning fra oppdrag for olje- og offshorenæringen.

Her får også NB INVIS base, selskapet som 
INVIS har etablert 50/50 sammen med Aber-
deen-baserte NB Surveys. Dette selskapet har 
tilstedeværelse i åtte land og er verdensledende på 
laserskanning og industrimåling.

Bilfingers verkstedhaller blir fortsatt i bruk 
det meste av dette året. Den lokale ledelsen får 
lov til å investere i en del nytt produksjonsutstyr 
før også denne delen av virksomheten flyttes til 
nye lokaler i «multibygget».

Vitar AS har kjøpt det relativt nye rense-
anlegg-bygget i Belsen fra Bilfinger, som igjen 
kjøpte det fra RECs bostyre sist vinter. Geir Olsen 
& Co har i utgangspunktet tenkt dette som base 
for sitt Vitar Service AS.

Terje Halsan AS har en lang historie i 
Glomfjord Industripark, og har klart seg godt 
gjennom de siste kriseårene. I dag har bedriften 
det meste av sin maskin- og utstyrspark her, 
nedenfor den såkalte Syre C-tomta.

Norwegian Crystals, med Reidar 
«ScanWafer» Langmo i spissen, kjøpte monofabrik-
ken rimelig fra REC høsten 2013, og 50-60 personer 
er så langt ansatt for å lage silisiumstaver til solcel-
leindustrien.

6

4
Si Pro-bygget står i dag uten aktivitet. Her 
jobbet på det meste nær 40 personer med resirku-
lering av silisium-avskjær fra waferfabrikkene. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Tre ekstra fridager i måneden hjel-
per lite for arbeidsmauren Finn-Åge 
Pettersen. - Arbeidsmengden er den 
samme, nå begynner jeg tidlig og går 
seint!

I det herrens år 2000 var Finn-Åge sentral sammen med tre 
andre da Meløy BedriftsService åpnet opplæringskontor 
innenfor portene i industriparken. Siden den gang har han 
vært en viktig brikke i formidling av lærlinger ikke minst 
til industrien i kommunen. Etter 
hvert har også store olje-selskaper 
fått øynene opp for godt skolerte 
arbeidstagere fra Meløy. 
- Nå har vi rundt 100 lærlinger i vårt 
system til enhver tid. Formidlings-
prosenten er høy. Dette kvalitets-
stempelet er noe vi har brukt år på 
å innarbeide. Jeg tror det må være lov å si at vi får gode 
tilbakemeldinger på den jobben vi gjør.

KOM FRA FORSVARET
Ballangværingen Finn-Åge med bakgrunn fra Forsva-
ret, tok i 1974 med seg lofotjenta Margrethe og flyttet til 
Glomfjord.
- Da hadde jeg seks år i militæret med i bagasjen - der rakk 
jeg få med meg «lommefagbrev» innen mekanikerfaget, 
flirer opplæringssjefen. 
Det lille, blå fagbrevet var en nokså spesiell kompetanse 
på den tiden, og etter Finn-Åges mening det som hjalp han 
med å få foten innenfor dørsprekken hos hjørnestensbedrif-
ten Hydro. 
- Det var ikke mange som hadde fagkompetanse på den ti-
den, i tillegg hadde jeg tatt noe som het «verkstedsledelse» 
mens jeg var i Forsvaret.  
10 år i Fullgjødselfabrikken som mekaniker, deretter 
innhentet til teknisk avdeling for å registrere kompetansen 
til Hydros ansatte. Da hadde han allerede rukket å jobbe 
innenfor fagforeningen HIAF med et register som omhand-
let det samme. Kompetanse ble altså raskt et ord som heftet 
ved Finn-Åge, i dag er han nærmest for ekspert på området 
å regne.
- Nå er utdanning som ender i fagbrev viktigere enn noen 
gang!

VIKTIGE KRITERIER
Spør man Finn-Åge hva som kjennetegner en god lærling, 
får man et lynraskt svar:
- Minst mulig fravær!
I tillegg nevnes engasjement, at man brenner for faget. 
Målet til sjefen for opplæring er at alle elever som går ut 

fra den videregående skolen i Glomfjord skal stå igjen med 
læreplass. 
- Da REC var på topp, administrerte vi rundt 130 lærlin-
ger totalt. Det er det høyeste tallet vi har hatt. For fem år 
siden begynte vi formidlingen til helsefag og barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Nå er Meløy kommune en av våre 
viktigste samarbeidspartnere. De gjør en meget viktig 
og bra jobb for å rekruttere egne folk, spesielt innenfor 
helsefag. 
Det hender at Finn-Åge ikke har folk nok i egne rekker 
til å dekke etterspørselen etter lærlinger innenfor enkelte 
fagområder.

- Du kunne ikke tenke deg en karri-
ere som institusjonskokk? Der har 
vi alltid vanskeligheter med å hjelpe 
bedriftene, ler Finn-Åge og forteller 
at nye metoder vurderes for å få 
ungdom til å ønske seg til yrket. 
For eksempel kan det være aktuelt å 
tilby 10.-klassinger utplassering ved 

Nordtun HelseRehab for at de skal kunne «lukte» på yrket 
og se om det kunne være noe som passer for dem.
- Vi skiller oss nok ut hvis vi 
blir sammenlignet med andre 
opplæringskontorer, for vi klarer 
å skaffe de aller fleste læreplass 
etter endt yrkesskole i Glomfjord. 
Du skal ikke lengre enn til Bodø 
før det er atskilligere vanskeligere 
å oppfylle alles behov.

KLARE MÅL
Så er da også målene til Finn-Åge og staben hans klokke-
klare:
- Hovedmålet er å ha et tett samarbeid med det vi kaller 
industriskolen i Glomfjord. Vi har nær kontakt med 5-6 
hovedaktører som alle tar imot lærlinger hvert år, men 
totalt har vi nok 25 bedrifter der vi har ungdom inne med 
jevne mellomrom. Porteføljen viser at vi har hatt læreplas-
ser i rundt 40 bedrifter. For oss er den gode kontakten med 
faglærer og arbeidsgiver veldig viktig. Vi skal tross alt kun 

være et mellomledd.
Innimellom er det ungdom som faller utenfor, som står 
igjen uten tilbud når skoleåret er over. I 2014 kom det nye 
regler som skal sikre alle skoleelever en vei til fagbrev. 
Finn-Åge forteller:
- De som vi ikke klarer å formidle, får elevstatus ved sko-
len. Dette er gjerne svake elever, kanskje er fraværet høyt. 
Da er det skolens ansvar å hjelpe dem gjennom den siste 
biten på veien mot fagkompetanse. Disse elevene mottar 
ikke lønn lik en ordinær lærling, men har gjennom denne 
ordningen sjansen til å «rette opp inntrykket» overfor 
potensielle arbeidsgivere.
- Hva skjer når en ungdom finner ut at han har valgt helt 
feil?
- Ofte kan man få en aha-opplevelse når man møter de re-
elle arbeidsoppgavene på en arbeidsplass. Det er ikke alltid 
så enkelt for en 16-åring å vite hva man passer til, noen 
ganger er det fristende å gjøre det samme som kompisen 
sin. Å velge lurt når det kommer til prosjekt for fordypning 
er et godt tips. Forhåndssamtaler med bedrifter kan hjelpe. 
Og blir det helt feil, er det lov å tenke annerledes, skifte 
retning!

TRIVES SÅ GODT
Å gå av når bursdagskalenderen 
viste 62, var aldri et tema for 
Finn-Åge.
- Jeg trives jo!
Selv om opplæringsnestoren 
fikk senioravtale med tre ekstra 
fridager i måneden til disposisjon 

for å kunne nyte sitt otium etter fylte 60, hjalp det lite på 
arbeidstrøkket.
- Det er rimelig heftig for tia, jeg kommer tidlig og går 
seint. Så tar jeg en kveldsøkt i ny og ne. Innimellom brukes 
helgene også, særlig hvis det er dårlig vær, flirer Finn-Åge.
Et godt, faglig nettverk i Bodø og Salten-området. Disku-
sjoner som går på ting som er felles for alle opplærings-
kontorer i fylket, alt dette betyr mye for Finn-Åge. Når vi 
spør hva som gir gode arbeidsdager, tenker han seg om før 
han sindig svarer: >>>fortsetter neste side

- LITEN VITS MED 
SENIORAVTALE

Det er ikke min stil å 
være firkantet eller en 
paragrafrytter.

FINN-ÅGE PETTERSEN: 
Oppvokst i Ballangen. I 1974 kom han og kona Margrethe 
flyttende til Glomfjord. Finn-Åge hadde da «lommefag-
brev» innen mekaniske fag, samt utdanning innen 
verkstedledelse fra forsvaret. Han begynte sin karriere 
i Fullgjødselfabrikken. Gjennom jobb med kartlegging 
av de ansattes kompetanse i HIAF, fikk han verdifull 
erfaring som etterhvert førte til jobb i teknisk avdeling 
med like oppgaver. I 2000 ble disse tjeneste sjaltet ut 
av Hydro og Finn-Åge var én av fire som var med og 
startet opplæringskontoret som egen avdeling i MBS. 
Opplæringskontoret har i dag det administrative og 
juridiske ansvaret for rundt 100 lærlinger til enhver tid. 
De formidler lærlinger til hele landet og har en svært høy 
formidlingsprosent. Finn-Åge og Margrethe har tre barn, 
Vibeke (43), Remi Frode (41) og Marius (33). De har også 
tre barnebarn.

I 2006 mottok Renée Lihall fra Glomfjord fagbrevet som kokk, og Finn-Åge gratulerer. I midten kollega Bente Christen-
sen. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Der rakk jeg få med meg 
«lommefagbrev» innen 
mekanikerfaget.
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>>>fortsettelse 
fra forrige side
- Noen ungdommer 
sklir alltid rett gjennom 
utdanningssystemet uten 
nevneverdige problemer. 
Så er det enkelte som faller 
utenfor som vi klarer å 
«hale» inn igjen. Når vi får dét til, ja da er det kjem-
peartig! Vi kan tilrettelegge veldig mye. 
- En dårlig dag da?
- Det er når vi mister en ut av systemet. Dessverre er 
det alltid noen som er uhelbredelig og umulig å hjel-
pe, det er uansett aldri en god følelse når det skjer.
- Fortell…hvordan er Finn-Åge som leder?
- Jeg er nok ganske åpen for å finne de enkle løsnin-
gene. Målet er fleksibilitet og å inngi tillit. Det er ikke 
min stil å være firkantet eller en paragrafrytter. Men 
det viktigste av alt er god kommunikasjon. Har man 
dét, kan mye rot og misforståelser unngås.

TO ÅR TIL PENSJON
- Jeg vurderer å kaste inn 
håndkleet når jeg blir 67. 
Men….jeg regner med 
at det kan bli aktuelt å 
tilby konsulenttjenester, 
i en overgangsfase, i det 
minste.
Han strekker på lange bein, 
det milde smilet er aldri 
langt unna.

- Så du ser altså for deg et 
liv utenom jobben?
- Ja, absolutt - foto er én av mine store interesser. Det 
håper jeg å kunne bruke mer tid på den dagen jeg blir 
pensjonist. 
Ut på tur er alltid fotosekken med, Finn-Åge innrøm-
mer at det er investert en del kroner i utstyr de siste 
årene. 
- I fjor kjøpte vi oss et gammelt hus i Lofoten. Det var 
nesten ferdig restaurert, men litt småpusk står igjen. 

Der skal vi bruke store 
deler av sommerferien. Å 
sitte ei sommernatt i fjæra i 
Lofoten med fotoapparatet 
og en termos med kaffe 
som eneste selskap, dét er 
noe av det fineste jeg vet.
I mange år har Finn-Åge 

og Margrethe hatt bobil - nå skal den kanskje selges.
- Å være turist i eget land er fantastisk flott!
Finn-Åge er ikke bare sjef, pappa og ektemann. Han 
er også bestefar til tre. Nylig hadde han og bestemor 
besøk av tvillingene til datteren Vibeke (43).
- I Oslo har de ikke den friheten de får her nord. Du 
kan si det sånn at de svir av noe mer energi her enn 
«søraførr». Ny runde med besøk kommer snart, de 
blir med til Lofoten i år.
- Hverken du eller Margrete er fra Glomfjord - blir 
dere bofaste i bygda den dagen begge er pensjonister?
- Først må jeg si at jeg aldri har angret på at vi bosatte 
oss her, ungene har hatt en flott oppvekst mellom 

fjellene. Når det er sagt - 
Lofoten frister. Kanskje 
med en base i Bodø. Men 
ingenting er bestemt, det er 
slett ikke alltid at gresset er 
grønnere på andre siden av 
gjerdet!

Tekst: Ingunn Dahle

Typisk scene: Finn-Åge gjør en ny «signering» – her med Joakim Dahl fra Glomfjord som signerte lærekontrakt for å jobbe hos tidligere REC.

Finn Åge sammen med gode kolleger i MBS – daglig leder Ma-
ry-Ann Selfors (i midten) og Lill Andersen. 

Sjefen for opplæring: Finn Åge leder ordet under den tradisjonelle 
fagbrevutdelingen, her i 2013.

Vi skiller oss nok ut hvis 
vi blir sammenlignet med 
andre opplæringskontorer.

Å sitte ei sommernatt 
i fjæra i Lofoten med 
fotoapparatet og en 
termos med kaffe som 
eneste selskap, dét er noe 
av det fineste jeg vet.

Profilen: 
Elin-Beate Knutsen
Alder: 32 år 
Bosted: Glomfjord 
Yrke: Prosessoperatør 
Bedrift: Yara Glomfjord

- Hvordan er det å ha permisjon fra jobben?
- Jeg nyter dagene mine hjemme med lille Liam- August, som ble 
født 1. februar. Nå har jeg en ny sjef å forholde meg til. Jeg har nå 
vært hjemme i snart 5 måneder, og jeg må si at jeg savner av og til 
folkene på skiftet mitt i Fullgjødsla. Vi er så mange på skiftet og 
de er jo blitt til min nærmeste omgangskrets. Men på samme tid 
er det godt å få mere kvalitetstid med familie og venner som bor 
lengre unna. 

- Hvorfor valgte du å bli prosessoperatør?
- Vel, etter å ha studert helse- og sosialfag i to år, ønsket jeg å prø-
ve noe helt nytt og annerledes. Og siden jeg ønsket å fortsette og 
bo i Glomfjord, var det derfor lett å gå videre til kjemi og prosess. 
Et helt nytt fagfelt som gjorde meg nysgjerrig, og som jeg i dag er 
svært glad for at jeg valgte. 
Høsten 2001 startet jeg som lærling hos Yara, her jeg også tok  
kjemi og prosessfagbrevet to år etterpå. Først etter 3 år som vikar 
i Fullgjødsla fikk jeg meg fast jobb. Da jeg begynte var jeg den 
eneste dama på skiftet, og det var svært få i Ferdigvareområdet, 
også. Så det var det ikke så mange damer som tok denne utdannel-
sen den gangen. I dag er vi flere damer på skiftet, det er generelt 
blitt flere damer. Og jeg er faktisk den på skiftet som har vært der 
tredje lengst. 

- Du og mannen din, Martin, jobber på samme skift. Hvordan 
er egentlig det?
- Helt fantastisk! Mange spør meg om hvordan det er, og mange 
tror det må være helt grusomt å jobbe sammen og være sammen 
hele tiden. Men det synes ikke vi. Vi har forskjellige arbeidsopp-
gaver på skiftet vårt. Hvis jeg må jobbe samens med noe, og kan 
velge, ja, da velger jeg gjerne mannen min. Jeg trives godt med å 
jobbe med han. Etter permisjonen med Liam- August skal vi jobbe 
på forskjellige skift og se hvordan dét går. Så får eventuelt en av 
oss få seg dagtidjobb dersom det blir vanskelig å gå omvendt. 
Men vi tror det blir svært vanskelig å finne en slik jobb som vi har 
i dag og trives så godt i.

- Hva gjør Elin Beate når hun skal koble av?
- Jeg er veldig glad i å trene. Å gå i fjellet rundt om kring i Meløy 
syns jeg også er kjempeflott. Fjelltrimpostene er en flott måte å 
komme seg ut på. Ellers er jeg ei skikkelig håndarbeidsjente. Jeg 
elsker å strikke, hekle og brodere. Vi er en gjeng med glomfjord-
damer som pleier å treffes over en kopp kaffe og gjøre håndar-
beid sammen. Jeg er jo svært sosial av meg, så jeg liker best å ha 
mennesker som jeg er glad i rundt meg. 

Tekst: Ingebjørg Sandaa. Foto: Edmund Ulsnæs

Etter å ha jobbet sju år 
hos Yara i Glomfjord ble 
det helt ny hverdag for 
Roy Thomas Ødegård.
 
1. juni ble 24-åringen nemlig over-
flyttet til et nytt og spennende anlegg, 
langt unna Glomfjord…

GØY MED NYTT
Og anlegget, det er i praksis det som 
tidligere var Yara-terminalen på Sjurs-
øya i Oslo sentrum. Som på grunn av 
alder og beliggenhet ble besluttet flyt-
tet til…Porsgrunn. Det er investert om 
lag 90 millioner i den nye terminalen, 
som altså er Yaras lager for det norske 
gjødselmarkedet, samt pakkeri for 
storsekk. Nærmest vegg-i-vegg med 

Herøya-fabrikken, og hit sender også 
Glomfjord gjødsel. Her er Roy Thomas 
den ene i staben på fem personer, og 
oppstart er nå i månedsskiftet.
- Jeg ønsket å prøve noe nytt, noe som 
gir meg utfordringer, så da var jeg ikke 
tung å flytte på når denne jobben sto 
klar til meg, forteller Roy Thomas.
- Jeg synes det er utrolig gøy å lære 
noe helt nytt. Det er spennende å få 
være med og programmere et nytt 
anlegg, se hvordan alt henger sammen, 
forteller Roy Thomas
- Det er også helt nytt for meg å jobbe 
dagtid, det har jeg faktisk aldri prøvd.

SÅ FÅR MAN SE
Ørnes-gutten har tidligere studert 
elektro ved Meløy videregående skole 
i Glomfjord, deretter transport og 

logistikk i Bodø før han i 2007 ble 
lærling i PKL. Her fikk han også sitt 
fagbrev i materialadministrasjonsfaget 
to år senere.
- Kommer du nordover igjen, Roy 
Thomas? 
- Det er tidlig å si, planen er at vi blir 
her en stund, så får vi se hva som skjer, 
forteller han. 
Sammen med seg på flyttelasset til Ski-
en har han samboeren Sunniva Sørskår 
og parets lille datter Angelica, som 
snart er 2 år. 
Roy Thomas er opprinnelig fra Ørnes 
og er sønn av Torstein og Wenche 
Ødegård.

Tekst: Ingebjørg Sandaa
Foto: Privat

NY ADRESSE FOR ROY THOMAS
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Jobbe mindre, være mer i 
Thailand. Lothar Maruhn 
har bestemt sluttdatoen sin 
i Meløy Næringsutvikling. 

Det var i juni-styremøtet at Lothar Franz 
Karl Maruhn orienterte sin styreleder Leif 
Kristiansen og de andre. Han vil fratre som 
daglig leder, og Meløy Næringsutvikling 
må begynne prosessen for å finne hans 
erstatter.

HØYT TRYKK, LENGE
- Jeg ønsker å jobbe mindre. Jeg vil ha 
mer fritid, og den fritiden vil jeg tilbringe i 
Thailand, der jeg har hus. Så. Dét er grun-
nen – jeg vil over i en roligere arbeidssitu-
asjon der jeg jobber 4-5 måneder hvert år, 
og resten av tiden skal jeg være i Thailand, 
forklarer Lothar.
Dette ønsket lar seg ikke kombinere med 
å være daglig leder i Meløy Næringsutvik-
ling, og dermed har han laget sin nedtrap-
pingsplan.
- Arbeidstrykket har vært høyt i mange år, 
og nå ønsker jeg meg bort fra ansvaret som 
daglig leder har for daglig drift av selska-
pet. Jeg vil konsentrere meg om å jobbe 
med prosjekter. Det er dét jeg har lyst til, 

det er dét jeg kan best, og da er det lettere å 
regulere arbeidstiden slik jeg vil ha den fra 
nå, forklarer 63-åringen som opprinnelig 
er fra Narvik, men har bodd i Meløy siden 
1986.

OG DATOEN?
- Når slutter du?
- Jeg har avtalt med styret at den siste 
arbeidsdagen formelt blir 30. april neste år. 
I praksis er jeg ute fra 1. februar, for da tar 
jeg ferie i to måneder, og etter dette er jeg 
over i et annet engasjement og funksjon, 
opplyser han.
Dermed nærmer 
han seg raskt en 
milepæl etter 28 
år i arbeid med 
hovedsakelig 
næringsutvikling 
for Meløy kom-
mune. Fra 1986 
til 2000 som 
næringssjef med 
base rådhuset, 
og de siste 14 
årene som daglig leder i aksjeselskapet som 
Meløy kommune eier sammen med Yara 
Norge, DNB Bank ASA og SpareBank1 
Nord-Norge Invest. Altså Meløy Nærings-

utvikling, som holder til på toppen av 
Schalthuset i Glomfjord Industripark. Om-
stridt har han nok vært, tidvis utskjelt for 
sin arbeidsmåte og -stil, men også respek-
tert for stor arbeidskapasitet og uomtviste-
lige resultater. Ikke minst i industriparken 
har MNU-Maruhn hatt en liten eller stor 
finger med i en rekke prosjekter som har 
resultert i arbeidsplass for mange.

MEDVIRKENDE ÅRSAK
- Den situasjonen MNU er i i dag, der vi 
ikke lenger har fast finansiering fra Meløy 

kommune, er 
en med-årsak 
til beslutningen 
min. Vi skal 
jobbe med å 
skape nye indus-
triarbeidsplasser, 
men vi får ikke 
den økonomien 
vi trenger for 
å kunne jobbe 
med dette. I dag 
må vi lete etter 

penger til den daglige driften hver dag, og 
vurdere hver krone vi bruker. 
- Er dette den egentlige årsaken til at du 
slutter?

- Nei, det er det ikke. Jeg ville nok ikke 
ønsket å stå lengre i denne jobben, uansett.
- Hva skal du jobbe med fra 1. mai neste 
år, da?
- Da skal jeg jobbe med industriprosjekter 
der det er behov for min kompetanse og 
nettverk. Nå for tiden jobber jeg stort sett 
fulltid med å få realisert magnesiumfa-
brikk, og tanken er at jeg fortsatt skal lede 
etableringen av ScanMag, men da gjennom 
mitt eget selskap. 

LOTHAR MÅ VÆRE MED
- Hvor viktig er det for deg å være med helt 
til magnesiumfabrikken er realisert?
- Det er sånn sett ikke viktig for meg, men 
det er viktig for prosjektet. De som begynte 
dette sammen med oss, og investorene, er 
veldig opptatt av å ha kontinuitet fram til 
fabrikken er på plass og utstyret er oppe 
og går. De vil ikke at nøkkelpersoner skal 
erstattes før dét, derfor blir jeg med som 
arbeidende styreleder, og daglig leder inntil 
videre.
- Når er fabrikken oppe og går, da?
- I løpet av ett-par år.
- Og det tror du fortsatt like sterkt på?
- Ja, det gjør jeg.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Vi ønsker å rekruttere en ny daglig 
leder så raskt som mulig, og har alle-
rede gode kandidater i sikte, opply-
ser MNUs styreleder.

For Leif Kristiansen og resten av styret i Meløy Næringsut-
vikling kommer ikke Lothar Maruhns kommende fratre-
delse som en overraskelse. Dette har vært tema de siste 
to årene, og styret har diskutert dette parallelt med den 
usikkerheten som har vært rundt finansier-
ingen av MNU-driften.

UTVALG I GANG
- Vi har satt ned et lite rekrutteringsutvalg 
med meg selv, Line Voll Bang og Lothar 
selv. Vi kommer nok til å bruke nettverke-
ne våre og kontakte gode kandidater, og 
mer dét enn å annonsere. Selvsagt skal vi 
lyse ut stillingen, men dette koster nokså 
mye, og erfaringen min er at det ikke nød-
vendigvis gir den responsen man håper, 
sier styrelederen, som også er nestsjef hos 
Yara Glomfjord.

- Slik vi ser det, står og faller selskapets videre suksess på 
at man får inn en person med de rette personlige egen-
skapene. Allerede har vi noen navn på blokka – personer 
vi ønsker å kontakte. Men det er selvsagt viktig å ha et 
bredest mulig utvalg å lete i.

VIKTIGE AVKLARINGER
Den framtidige finansieringen av aksjeselskapet Meløy 
Næringsutvikling har lenge vært usikker. Omstillingsar-
beidet, og de 100 millioner kronene i omstillingsmidler, 
administreres nemlig av det kommunale foretaket Meløy 

Utvikling. Det tidligere, årlige driftstilskud-
det på om lag fire millioner kroner til Meløy 
Næringsutvikling er «inndratt» til omstil-
lingspotten. Dermed må MNU finansieres av 
prosjektmidler.
- Derfor er det viktig, det gjennomslaget vi 
nå har fått overfor Meløy kommune. For det 
første er det vedtatt at MNU igjen skal ut-
gjøre virkemiddelapparatet innen næringsut-
vikling etter at omstillingsperioden er ferdig 
i 2017. Da blir det årlige driftstilskuddet 
gjenopprettet, konstaterer Leif.
- For det andre har omstillingsstyret nå 
vedtatt at kostnaden til ny daglig leder i 

MNU skal finansieres av omstillingsmidler fram til Lothar 
Maruhn fratrer 1. mai. Avklaring rundt finansiering av sel-
skapet er viktig å ha på plass når vi skal rekruttere ny leder.

DYKTIG LOTHAR
En prosess som altså begynner umiddelbart, selv om det 
fortsatt er nesten ett år til dagens leder fratrer formelt. Hva 
sier så styrelederen om han som skal slutte?
- Lothar har utrolig mange gode egenskaper, og med årene 
har han også blitt litt rundere i kantene. Han er svært 
dyktig til å finne de rette nettverkene, nye løsninger og 
er veldig uredd. Han og Finn Nordmo har jo også utfylt 
hverandre på en veldig god måte, der Finn har den tekniske 
innsikten mens Lothar er dyktig til å finne finansiering og 
etablere selskaper.
- I arbeidet med magnesiumfabrikken har innsatsen deres 
hele tiden vært langt ut over det man kan forvente, og her 
har Lothar på kort tid klart å reise kapital på mange millio-
ner kroner i et marked som er nokså vanskelig. Hans evne 
til å ikke gi opp, selv om det først kommer et nei, har vært 
helt avgjørende.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Siden 1986 har Lothar Maruhn vært svært sentral i Meløy kommunes innsats for næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser. Dette har gjort ham til fotoobjekt i mange 
og ulike sammenhenger. Nå har han annonsert sin sluttdato som daglig leder i Meløy Næringsutvikling AS.

LOTHAR SKAL LEGGE OPP

LETINGEN ER I GANG

Leif Kristiansen, styreleder i 
Meløy Næringsutvikling AS.

Siden 2004 har IndustriFolk laget 
spennende lesestoff om folk, prosjekter og 
utviklingsarbeid i næringslivet i Meløy, ikke 

minst i Glomfjord Industripark. 

Fra i sommer distribueres bladet både til alle 
ansatte i samarbeidsbedriftene 

og til hele Meløy gjennom ukeavisen Framtia.

Vil din bedrift delta i 
IndustriFolk-samarbeidet? 

Vil du annonsere i IndustriFolk?

Kontakt:
Mediehuset Meløy AS
Tlf. 75750600
Markedsansvarlig Ida L. Dybvik: tlf. 95 20 22 39
Ansvarlig redaktør Edmund Ulsnæs:  tlf. 99 29 99 08

Jeg vil konsentrere 
meg om å jobbe med 
prosjekter. Det er dét jeg 
har lyst til, det er dét jeg 
kan best
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Yaras revisjonsstans skapte ekstra støy for 
Glomfjords befolkning. Fabrikksjef Arve Jordal 
ønsker å beklage til folket, og dét gjør han ved 
å gi 30.000 kroner til Glomfjord Grendeutvalg!

- Dette er veldig positivt - det vises at Yara er en seriøs bedrift, smiler 
fungerende leder i grendeutvalget Randi Tinnan.

KJØRTE VIDERE
Yaras ukelange revisjonsstans innebærer normalt at alle fabrikkene er 
stoppet for vedlikehold. I år var første gang at en av fabrikkene produser-
te videre, mens de andre var stoppet.
- At vi valgte å gjøre dette i år, er fordi det er planlagt en lengre stopp av 
syrefabrikk B allerede neste år. Da skal det nemlig inn en del nytt utstyr, 
så da passer det at vi tar vedlikeholdet samtidig, forteller Arve Jordal. 

REDUSERT STØY
Dermed ble det en uke med mye bråk fra Yara. Og ekstra mye støy de to 
dagene  der dampen måtte blåses over tak, siden fullgjødselsfabrikken 
var stoppet og ikke kunne ta imot dampen som vanlig. 
- Det ble montert ei nye pipe i syrefabrikken under stansen som vi håper 
vil være med å minke den normale støyen fra fabrikkene våre, forteller 
Arve videre. 
- Det skal bli tatt nye støymålinger igjen nå i august, som vi er spente på 
resultatet fra. 

ØREMERKES
- Vi ble selvfølgelig kjempeglade for gaven, smiler grendeutvalgets 
Randi Tinnan. 
- Jeg ble skikkelig overasket da Arve ringte og beklaget. Siden vi bor i ei 
industribygd, så tenker jo de fleste at dette må vi da tåle, sier hun.
Grendeutvalget har sommerferie nå, men styret har allerede snakket litt 
om at de ønsker å øremerke pengegaven til noe som hele Glomfjord-sam-
funnet kan få gleden av.

Tekst og foto: Ingebjørg Sandaa

- Beklager bråket, Glomfjord! Fabrikksjef Arve Jordal gir Glomfjord-sam-
funnet pengegave fordi årets revisjonsstans medførte ekstra mye støy. 

NÅ FIKK PIPEN 
EN ANNEN LYD!

Du har vært i ingeni-
ørkontorene til Bil-
finger, sant? Tro meg: 
når INVIS er ferdig 
med sin ombygging, 
vil du ikke kjenne 
deg igjen!

- Mer dagslys inn, store glass-fel-
ter som slipper lys gjennom, 
store, luftige arealer og høyt 
under taket på kontorene, ramser 
han opp, Brian Brun.
Prosjektlederen setter fra seg 
trillebåra etter ei hektisk arbeids-
økt. Betongbilen fra Myrvang 
Maskin er tømt, og Brian og hans 
innleide menn kan tørke svetten 
av panna. Nå skal den tørke, 
sementen som legges som ny 
gulvflate i førsteetasjen av «inge-
niørbygget» etter Bilfinger. 

FORVANDLING, JA
- August måned går nok med før 
vi er ferdig, vedgår prosjektle-
deren. 
Etter bare et halvt år i INVIS 
har han altså en sentral rolle når 
splitter ny «kommandosentral» 
for den raskt-voksende engi-
neeringbedriften skal bygges. 
Bjørn-Wiggo Eriksen & Co. 
har kjøpt de to etasjene med 
lokaler fra Bilfinger, og begynte 

bygg-forvandlingen med å få 
revet det meste av vegger på 
grunnplanet. Og når IndustriFolk 
er på besøk, legges sementen 
som skal avrette gulvet på de 
fleste av de drøyt 400 kvadrat-
meterne. 
- Vi gjør en ganske stor oppgra-
dering, for eksempel i venti-
lasjonssystemet. Så en del av 
arbeidet består i å forsikre oss om 
at verken Meløy kommune eller 
Arbeidstilsynet har innsigelser 
mot endringene. Derfor er dette 
en prosess som tar litt tid, forkla-
rer den tidligere heismontøren.

STIIIILIG BYGG
To millioner kroner, faktisk. Ja, 
det er investeringen INVIS gjør 
for å omskolere de lokalene som 
til nå har hatt en nokså lukket og 
celledelt planløsning.
- Dette er jo et utrolig flott bygg, 
arkitekttegnet og ganske stilig, 
og jeg er opptatt av å løfte det 
fram. Utvendig skal vi også 
gjøre en del etter hvert, i hvert 
fall på maling og belysning, sier 
Bjørn-Wiggo Eriksen.
Han forteller oss om en bedrift 
som vil vise for seg selv og 
omverdenen at den skal vokse. 
Og som har sterk vilje og store 
muligheter til å lykkes i sin bran-
sje. INVIS henter i dag om lag 
60 prosent av sin årsomsetning 

fra oppdrag i olje- og offsho-
renæringen, men har fortsatt 
Yara i Glomfjord som særdeles 
viktig kunde. Mange av de andre 
finner vi i annen prosessindustri 
og kraftverksbransjen. Gründer 
Eriksens visjon er 40 ansatte med 
base i Glomfjord. 

BEDRE ARBEIDSMILJØ
Dagens stab teller 14 ansatte. 
Som inntil videre sitter fordelt på 
litt for få kontorer i etasjene over 
Yaras innkjøpsavdeling. Nå kan 
de imidlertid glede seg til flytting 
på tidlig-høsten. Før den tid skal 
entreprenører som Bilfinger, 
Ørnes Blikk, Rørlegger Otting 
og Nilssen Bygginnredning sørge 
for å sette i stand lokaler som er 
perfekt tilpasset kunnskaps- og 
teknologivirksomheten til INVIS. 
Først i prosessen gjorde Bilfin-
gers menn en stor jobb i rivingen 
av vegger og tidligere inventar. 
- Vi innreder 14 kontorer, med 
møterom midt i – nå vil man 
kunne se tvers gjennom bygget. 
Vi kunne selvsagt tatt lokalene 
i bruk slik de var, men det er 
viktig å ha det ordentlig og tri-
velig på jobb. Dette vil gi staben 
mye bedre arbeidsmiljø, fastslår 
Bjørn-Wiggo.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Navnet ingeniørbygget er av 
nyere dato. Egentlig navn: 
Driftskontrollen.

Bygget som INVIS i sommer totalrenoverer 
innvendig, har historie tilbake til 1970-tallet, 
opplyser Terje Kolberg.
Molab-veteranen har base vegg-i-vegg og egen 
fartstid først fra ammoniakkfabrikken, deretter 
Hydro-laboratoriet.
- Ja, dette var driftskontrollen til Hydro, og her 
i første etasje var det automasjonsverksted. Her 
jobbet en blanding av mekanikere og elektrikere, 
og de drev med finmekanikk.

FØRST FIN-MEKANIKK
Terje Kolberg henter fra sin utmerkede hukom-
melse. Selv er han i dag den ene i staben på fem 
i Molab i Glomfjord, som har Yara som største 
kunde. Det er i disse dager 11 år siden nettopp 
Molab overtok laboratoriedriften for Hydro Agri, 
altså i nabolokalene til dem INVIS nå har overtatt 
og renoverer.
- Driftskontrollen justerte måleinstrumenter, og 
her stod fine dreiebenker og verktøy for å lage 
små ting, finmekanikk. Senere ble dette flyttet og 
slått sammen med elektroavdelingen, derav navnet 

Autel, som brukes i dag, forteller Terje.
Laboratorium-forlengelsen av bygget kom midt på 
1980-tallet, men også i «ingeniør-delen» har det 
pågått slik kjemisk virksomhet – først ved Hydro 
selv, som analyserte jordprøver fra bønder i lands-
delen. Så, i produksjonen av såkalt amorf silica, 
brukte Promeks et lite laboratorium her de første 
årene etter årstusenskiftet.

INGENIØR-BASEN
Ingeniørkontorer har det imidlertid vært hele 
veien, på Viadukt-siden av bygget. Og, etter at en 
del av lokalene var benyttet under Hydros store 
IKT-prosjekt SAP tidlig 90-tall, ble også delen 
mot verkstedene kontorer for først HG Service, 
senere Hydro Production Partner, BIS og Bil-
finger. Så er det altså i vinter at INVIS har kjøpt 
bygget, siden Bilfinger nå har kjøpt det tidligere 
multiwafer-bygget etter REC og sålangt har flyttet 
administrasjonen sin dit.
- He, he, humrer Terje til slutt:
- Per Isaksen var jo en kar som var flink til å lage 
oppnavn på det meste, også på dette bygget, hvor 
alle ingeniørene var samlet. Så da han skulle kjøre 
folk nedover, spurte han: «Skal du til verkstedene, 
eller skal du ned på Hjemmet?»

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Driftskontrollen og automasjonsverkstedet til Hydro hadde base i dette bygget før det ble slått 
sammen med elektroavdelingen. Senere ble det base for ingeniørene. Nå bygges lokalene kraftig 
om, men skal huse liknende aktivitet, nemlig engineeringbedriften INVIS.

INGENIØR-BYGGET, JA

INVIS FORVANDLER
- Her blir det store, luftige arealer og 
høyt under taket! lover Brian Brun. 
Men først skal gulvet avrettes, og 
prosjektlederen tar i både ett og to 
tak med trillebøra når INVIS setter i 
stand sine nye lokaler i ingeniørbyg-
get etter Bilfinger.

Vrient å kjenne seg igjen? Til høyre ser vi inngangsdøra til de tidligere 
ingeniør-kontorene, men det meste av vegger er nå slått ned.

I andre etasje av INVIS-bygget står lokaler klare for utleie, etter at 
Tocircle har flyttet over til de tidligere ScanWafer-lokalene, der de er 
leietaker hos Bilfinger.

De nye og åpne kontorlokalene til INVIS er i overkant av 400 kvadratmeter store, og etter veggeriving 
måtte gulvet avrettes. Her ser vi Brian sammen med Robert Myrvang fra Myrvang Maskin.



B
SISTE SIDEN SIDEN SIST

Parkeringsareal sprengt ut inne i fjellet er ikke hverdagskost i Meløy. Men Fjellhallen på nedre område i Glomfjord Industripark kunne nok raskt romme noe sånt som 100 per-
sonbiler, dersom behovet var der. Da den ble bygget for noen tiår tilbake, var det i en tid der skiftbusser ble avløst av privat transport i egne biler. Og opphopningen av privatbiler 
i alle kriker og kroker rundt fabrikken ble etter hvert et parkeringsproblem, derav etableringen av Fjellhallen. I perioder er også den store grotta blitt brukt til lager, blant annet 
mellomlagring av gjødsel. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Det er kvalifikasjonene 
til ferievikarene som teller, 
sier personalmedarbeider 
Torunn Bjørklund.

Bjørklund har ansvar for inntak av rundt 30 
ferievikarer for å holde driften av gjødsel-
fabrikkene i gang.
- I dag er Yara i den heldige situasjon at det 
er rimelig god tilgang på ferievikarer med 
tidligere erfaring, forteller hun.
Ett krav er at ferievikarene må ha fylt 18 år. 
Yara har tilgang til tidligere lærlinger som 
har tatt fagbrev og nå er i gang med videre 
utdanningsløp. Lærlinger som har fått 
læreplass hos Yara fra høsten av, og som 
tidligere har vært utplassert i fabrikkene i 
skoletiden, får også jobb som ferievikar. 
Generelt prioriteres personer med erfaring 
fra fabrikkanleggene, så langt det er mulig 
å rekruttere.

SIKKERHET I FOKUS
- Kvalifikasjoner er viktig for å opprett-

holde stabil og sikker drift i fabrikkene, 
framhever Bjørklund. 
Bedriftens fokus på sikkerhet gjelder 
ikke minst ferievikarer som har begrenset 
erfaring i anleggene. Det faste driftsperso-
nellet har god tradisjon for å ta seg godt av 
ferievikarene og veilede dem både når det 
gjelder driftsmessige forhold og sikkerhet.
- Det er ingen ulempe i dag heller, å være 
barn av ansatte for å få feriejobb. Men kva-
lifikasjoner teller mer, fastslår hun. 
Tidligere, godt tilbake i Hydro-tiden da 
bedriften drev alt selv, var det adskillig en-
klere for ungdom å få feriejobb. Langt flere 
ble tatt inn, og da hadde barn av ansatte 
fortrinnsrett.

TRIVES SOM FERIEVIKAR
Vegard Henriksen fra Ørnes har ferievi-
karjobb i PKL på fjerde året. En allsidig 
arbeidsplass med truckkjøring, pakking, 
laste- og losseoperasjoner.
- Jeg har stortrivdes hvert år. Har vært på 
tre ulike skift. Arbeidsmiljøet er godt, med 
dyktige og trivelige arbeidskolleger. Lønna 

YARA VIL HA RUTINE

er gode penger for en sliten studentøkono-
mi, sier Henriksen, som nylig har avsluttet 
grunnskolelærerutdanning i Bodø. 
Mens han først er i gang skal han fortsette 
et studieår med engelsk. Henriksen har job-
bet litt som vikar på Saltvern skole i Bodø.

- Men, får jeg jobb i Meløy kommer jeg 
gjerne tilbake til hjemkommunen, avslutter 
Henriksen som er glad i Meløy og Ørnes.

Tekst og foto: Oddmund Storaker

- Ferievikarer velges i dag primært ut fra 
kvalifikasjoner og erfaring, sier Torunn 
Bjørklund.

I år blir fjerde året på rad som ferievikar i 
PKL for Vegard Henriksen fra Ørnes. Han 
roser kolleger og arbeidsmiljø.


