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Line V. 
Bang: 
gründeren 
blir HMS-
sjef i 
parken
Side 22

RicHaRd 
LoRentSen: 
hjem til noe 
helt annet. 

Profilen på 
Side 11

Hanne 
HiLLeStad: 
fra kantine-
blid til 
produksjonen-
blid.
Side 5

nå skal ”sammensmeltingen” av Mono og Multi skyte fart, 
forteller logistikksjef trond trana (t.v.), administrasjonssjef 
Bjørn Pedersen og personalsjef Vivian Svendsgård.
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smeltes sammen

Etter å ha brukt nær 2,5 milliarder 
kroner på to fabrikkutbygginger i 
Glomfjord, har REC Wafer begynt den 
store ”sammensmeltingen”. For nå skal 
Mono (tidl. SiTech) og Multi (tidl. ScanWafer) 
bli én bedrift, og gevinsten blir store 
kostnadsreduksjoner. Side 12-13
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du husker den rekordlange 
sommerstansen hos Yara i fjor? Fordi 
markedet sviktet ble bare vel 60 prosent 
av fabrikkens årskapasitet utnyttet. Nå 
er markedet bedre enn Yara-budsjettene 
fra i fjor høst, og dermed får Glomfjord-
fabrikken lov til å øke produksjonen 
betydelig. 
- denne nyheten er selvfølgelig blitt 
godt mottatt blant de ansatte – det er en 
fordel for oss at fabrikken går så mye 
som mulig, og dette er et positivt signal! 
fastslår Yara-driftssjef Arve Jordal.
- Folk er lettet og fornøyd. en 
konsekvens av dette er at vi skal ta inn 

Yara skrur opp produksjonen
•	 Ja	til	sommervikarer
•	 ”Normal”	revisjonsstans
•	 Full	kapasitetsutnyttelse

Yara utnyttet bare 60 prosent av sin produksjonskapasitet i glomfjord i fjor. Slik blir det ikke i år.

- Vi skal ikke avblåse alle faresignaler, men 
etterspørselen er veldig bra nå, opplyser driftssjef 
arve Jordal.

sommervikarer igjen, slik vi ikke gjorde 
i fjor, og dét er positivt for mange, mener 
fabrikksjef Jyri Rantanen.

2009: kun 60 PRoSent
den rekordlange sommerstansen i fjor 
bidro til at Yara-fabrikken i Glomfjord 
bare produserte om lag 60 prosent av sin 
årskapasitet i 2009. ”Bare” 459.000 tonn 
totalt av NPK-gjødsel og KS, mot om lag 
750.000 som er fabrikkens kapasitet.
- Og i budsjettet for i år la vi opp til nok 
en lang sommerstans – 1 måned. Men 
slik blir det ikke, for markedssituasjonen 
har endret seg siden budsjettet ble laget, 
det ser en del lysere ut nå, sier Jyri. 
- Revisjonsstansen blir riktignok på to 
uker, altså litt lengre enn vanlig, men 
likevel ligger vi an til å kunne ta ut så 
godt som 100 prosent av fabrikkens 

kapasitet i år, forteller Arve.

FaRen oVeR?
Tilbake til normalen etter et tøft fjorår, 
altså. Selv om staben i Glomfjord neppe 
har følt grunn til virkelig utrygghet, siden 
verden som kjent trenger gjødsel for å 
kunne produsere tilstrekkelig med mat.
- Nå skal man ikke avblåse alle 
faresignaler – markedet er ikke helt 
tilbake til normalen ennå – men vi ser 
masse positive tegn selv om enkelte 
markeder ser ut til å ha blitt mindre i 
den situasjonen verdensmarkedet har 
vært. Og det er fortsatt viktig å ha streng 
kontroll på produksjon og kostnader, 
mener Arve.
Han forteller at også Yara lokalt har sterk 
fokus på prosessikkerhet og trygghet 
i fabrikkene, etter stygge hendelser 

på andre steder med blant annet 
eksplosjoner og fall fra stor høyde.

VanSkeLig i Mai/Juni
- Nå jobber vi for å ruste oss før mai og 
juni, som vanligvis er en tøff periode – 
markedene våre i Skandinavia og europa 
svikter litt da.
- Hvorfor?
- Fordi da er våren ferdig og 
etterspørselen etter gjødsel faller i de 
markedene – dette har med sesonger å 
gjøre.
- Så nå jobbes det en del med å få 
større båter inn til kai i Glomfjord i 
den perioden – båter som går til de 
oversjøiske markedene, for eksempel 
Sør-Amerika og Latin-Amerika. Kan vi 
komme oss inn der, blir vi mer fleksible 
på å kunne få jevnt uttak hele året

- dermed er det åpning for å ansatte 
sommervikarer i år, forteller fabrikksjef Jyri 
Rantanen.
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55 år
Mona Olsen, MBS, 9. april

50 år
Wenche Andreassen, Yara Glomfjord, 7. april

40 år
Siri eidet Fygle, Si Pro, 9. april
Lena Lorentzen, ReC Wafer Multi, 18. april
Stian Baardsen, ReC Wafer Multi, 27. april

35 år
Øyvind Pettersen, ReC Wafer Multi, 7. april

30 år
Tom erik Olsen, ReC Wafer Mono, 10. april

25 år
Henrik Krogh, ReC Wafer Multi, 18. april

20 år
Tor-Petter Uhrenfeldt, ReC Wafer Mono, 25. april
Thomas elnan, ReC Wafer Multi, 1. april

55 år: Mona olsen

40 år: Lena Lorentzen

40 år: Siri e. Fygle

35 år: Øyvind Pettersen - Ja, dette blir en helt annen hverdag, 
kan man si! Joda, jeg skal være blid 
på skift, også – skiftgåing blir ikke 
noe problem. Jeg gleder meg til å 
jobbe sammen med de andre på Skift 
3 og ha det sosialt! smiler og ler 
Hanne Hillestad på den Hanne-måten 
som Multi-staben er blitt så vant til 
gjennom 12 ½ år.

ViLLe ikke BYtte
For så lenge er det faktisk siden hun 
begynte. i 60 prosent stilling, med 
kantinedrift og rengjøring, samt 
klesvask for staben i daværende 
ScanWafer. Men den gangen, tilbake 
i 1997, var det matstell for 25 hver 
dag – nå er det over 60.
- i forbindelsen med samordningen i 
vinter mellom Multi og Mono, fikk 
jeg tilbud om å gå over til iSS, som 
skal drive kantina vår. Og hadde jeg 
vært 25 år, hadde jeg nok slått til. 
Men, jeg har passert 40, og måtte 
tenke nøye på dette.
- etter hvert fant jeg ut at det ville 
bli for usikkert for meg – hva om jeg 
plutselig måtte flytte til et helt annet 
sted? i ReC har jeg hatt det bra, så 
her ville jeg bli. Så da tenkte jeg: 
hvorfor ikke jobbe i produksjonen 

Hannes nYe liv
Hanne	Hillestad	(42)	er	ikke	
lenger	blid	kantinevert	på	
REC	Wafer	Multi.	Nå	er	hun	
blid	prosessoperatør!

kantine-Hanne blir ikke mer å se på Rec Wafer Multi-kantina. nå blir hun operatør på skift 3.

Så	da	tenkte	jeg:	
hvorfor	ikke	jobbe	i	

produksjonen	–	det	er	jo	
wafere	vi	egentlig	lager	i	
denne	bedriften?!

Hanne Hillestad

– det er jo wafere vi egentlig 
lager i denne bedriften?!

SkiFt MeR SoSiaLt
- Men det blir en stor 
overgang?
- Klart det blir, men forandring 
fryder, og det var på tide å 
gjøre noe nytt nå. Jeg har vært 
med på å bygge opp kantina fra 
bunnen, nå kjenner jeg at jeg 
ikke har mer å bidra med, nå 
kan andre overta.
- Og jeg gleder meg til å 
komme på skift fordi det blir 
sosialt – da får jeg folk rundt 
meg hele tiden som jeg jobber 
sammen med. På kantina har 
jeg sånn sett ikke hatt noen 
sammen med meg. dessuten 
er ungene blitt 10, 16 og 19 år 
nå, så skiftarbeid er ikke noe 
problem.
- dessuten kommer du til å 
tjene bedre?
- Hehe, ja det gjør jeg, men 
det går nok i det samme sluket 
uansett, jeg skal vel klare å bli 
kvitt pengene, ler Hanne.

25 år: Henrik krogh

i sitt femtiende år er nemlig 
glomfjordingen blitt leder for innkjøp 
og logistikk i SiC Processing. Først på 
utleie fra MBS – fast fra 1. mai. Og 
når han selv mener at det er logistikk 
som egentlig er hans fag, tenker han 

ringen sluttet for jan robert
-	Det	er	jo	dette	som	egentlig	
er	faget	mitt!	sier	Jan	Robert	
Skaland,	som	har	byttet	
arbeidsgiver.

Jan Robert Skaland

på sine opprinnelige funksjoner i det som 
etter hvert er blitt en lang industripark-
karrière: 
- Ja, det begynte som transportoperatør 
på kaia til Hydro. Så jobbet jeg på 
lager og innkjøp der, og i 1997 var det 
jeg som hadde ansvaret for å etablere 
agentkontoret for skip – det som fortsatt 
er i Nordtrafikk-bygget, forteller 
Jan Robert, som i ungdommen ble 
industrimann etter tre år på Ørnes på 

gymnaset, som allmenne fag den gang 
ble kalt.
Siden millennium-skiftet husker vi ham 
som leder for Meløy BedriftsService i 
oppstartårene, og senere som sjef for 
resirkproduksjonen, som i 2006 ble skilt 
ut i eget selskap, nemlig Si Pro. Nå har 
han altså fått jobb i den andre typiske 
spinoff-bedriften av waferproduksjonen, 
nemlig SiC Processing, som lager og 
resirkulerer slurry.

Industrifolk	gratulerer	parkansatte	
som	har	runddag	i	april.

gratulerer

Litt	på	etterskudd,	da,	men	
gratulasjoner	blir	det	jo	aldri	for	
mange	av:	
Si Pros operatør Ziad Saleh er blitt pappa 
i vinter! 26. januar ble Ziad stolt far til sin 
andre gutt. Vi gratulerer!

glad pappa: Ziad Saleh.
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Rune Jacobsen viser oss bilder fra 
Singapore og ReCs gigantiske alt-i-
ett-installasjoner rett ved grensen til 

glomfjord ”eksporterer” kompetanse
-	Det	er	klart	det	kjennes	litt	
godt	at	vi,	innerst	i	en	fjord	
i	Nord-Norge,	har	kunnskap	
som	er	viktig	for	å	lykkes	
med	en	gigantisk	utbygging	i	
Singapore!

Malaysia. 
- Jeg har jobbet i ReC i 9 år. Hadde 
noen sagt at jeg i 2010 skulle reise til 
Singapore for å hjelpe under etableringen 
av store fabrikker der, så hadde jeg 
nok flirt godt! smiler Rune, som er 
prosjektingeniør og konstituert teknisk 
sjef i ReC Wafer Multi i Glomfjord.
Tidligere i vinter dro han på langtur 
sammen med kollega Jostein Solheim for 
å bidra med Glomfjord-erfaring i ReCs 

etablering av fabrikker for både wafer, 
solcelle og modul på rekke og rad på det 
gigantiske industriområdet Tuas på øy-
republikken i sørøst-Asia.

kan BidRa
- de to waferlinjene vi monterte i 
Glomfjord i 2001 var generasjon A. 
det som monteres i Singapore nå, 
er generasjon F – den teknologiske 
utviklingen i ReC har vært helt 

fantastisk!
- Her oppe har vi i løpet av 10-12 år 
utviklet oss fra å ha en veldig god idé til 
å bli blant de største i verden på det vi 
gjør. Så da er det klart vi har noe å bidra 
med!
Nå er Rune klar for ny Singapore-tur i 
slutten av i mai. 
- Vi har en erfaring som gjør at vi kan 
se om ting går som de skal i driften 
der nede, og hva som kan forbedres. i 

tillegg kjenner vi leverandørene godt, 
for eksempel Tronrud engineering, som 
vi på waferlinjer har samarbeidet med i 
mange år, forklarer Rune.

- Vi HengeR Med
i Singapore møtte han også Paul Hjemås, 
som vi husker som prosjektingeniør ved 
Multi i Glomfjord. etter et opphold hos 
ReC Wafer i Porsgrunn, er Paul nå aktiv 
som leder for Teknologi og Utvikling i 

Singapore. Som vi ser av det ene bildet, 
deltok han aktivt under den høytidelige 
snorklippingen for ny waferfabrikk.
- ReC satser stort på Singapore. da er 
det godt å se at vi i Glomfjord fortsatt 
henger med på en slik måte at de vil 
bruke kompetanse fra oss for å bidra til 
forbedringer der nede, mener Rune.

under den høytidelige åpningen av waferfabrikken i Singapore deltok to som er kjente fjes for Rec 
Wafer Multi-staben i glomfjord: Paul Hjemås (nr. 2 fra venstre) og Roar karlsen (i midten).

det gigantiske Rec-anlegget i Singapore, med waferfabrikk til venstre, cellefabrikk i midten og modulfabrikk til høyre. alle bildene: Privat. 

- glomfjord henger med, og det kjennes bra at vi kan bidra med viktig kompetanse i en ny utbygging i 
Singapore, sier Rune Jacobsen (t.h.), her sammen med Jostein Solheim.
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og nå: kronen på verket
Over	1	kilometer	med	ny,	svart	
asfalt	skal	fra	i	sommer	krone	
”nye”	Glomfjord	Industripark.	
For	etter	sluttføringen	av	tre	
fabrikkutbygginger	verdt	3	
milliarder	kroner,	er	det	nå	
det	nye	veisystemet	som	skal	
ferdigstilles.	

- Veisystemet skal være ferdig 1. juli i år, og 
da skal det være pyntet og se bra ut, forteller 
prosjektleder torleif Rommetveit.

i fem år har tre gigantiske 
byggeprosjekter satt Glomfjord 
industripark på hodet. Om lag 3 
milliarder norske kroner er investert, 
Øvre Område har vært én eneste 
stor anleggsplass. Men, når nå ReC 
ScanWafer extension er ferdig, 
slurryfabrikken er ferdig og ReC 
SiTech extension er så godt som ferdig, 
har prosjektlederen for parkens nye 
veisystem også nyheter:

tiL FeLLeSFeRien
- Ja, veisystemet skal være ferdigstillet 1. 
juli i år. Og med ferdigstillet mener jeg 
altså også kosmetisk, at det skal se bra 
ut, forteller Torleif Rommetveit.
BiS-ingeniøren er leid inn av Yara for 
å lede i havn prosjektet som både er 
omfattende og svært viktig for parkens 
infrastruktur.
- i dag er det jo veier ”overalt”, men 
denne tegningen viser hvordan det 
varige veisystemet skal være, forteller 
Torleif, og lar oss benytte tegningen her i 
industrifolk.

Slik er det nye veisystemet i glomfjord industripark, 
og vi har markert enkeltelementer med tall: 1. 
Meløy Fritidsbad. 2. Sic Processing. 3. Rec Wafer 
Mono. 4. Rec Wafer Multi. 5. Si Pro. 6. Syre c-tomta. 
7. t. Halsan lagerbygg. 8. Brakkerigger. 9. Viadukten. 
10. Biotech renseanlegg. 11. Vei til nedre område 
med Marine Harvest og Meløy Havnebygg (tidl. PQ). 
12. til Ørnes/Halsa
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- Hvordan er en typisk dag på jobben?
- den er ikke typisk! Arbeidsdagene er veldig 
variert, og siden vi er i en oppstartfase, kan det 
veksle fra at alt er veldig rolig og greit, til et 
veldig trøkk med mange utfordringer. Jeg lærer 
noe nytt hver dag! Vi kjører produksjon på to 
linjer, og min jobb som linjeoperatør er å ha 
oversikt over den linja jeg kjører.

- egentlig skulle du bli kokk?
- det stemmer, og derfor gikk jeg hotell- 
og næringsmiddelfag i Bodø før det ble 
fiskeindustrien. Tja, det var vel tilfeldig at det ble 
SiC, men jeg hadde bodd utenbygds lenge, og 
savnet Meløy, familie og gamle venner. Så da jeg 
plukket opp at de trengte folk her, fant jeg ut at 
det ville være spennende å prøve noe nytt!

- Stor forskjell fra forrige arbeidsplass?
- Ja, det kan man si! Ved fiskemottaket jeg 
nettopp jobbet i Hammerfest, var for eksempel 
gjennomsnittsalderen nesten 50 år. Nå er jeg 
faktisk blant de eldre – det er ganske unge folk 
her på SiC. Jeg er blitt veldig godt tatt i mot, her 
er det lov å spørre om alt uten at du blir flirt av. 
ellers er jo dette en varm og tørr arbeidsplass med 
en del støving, mens jeg har vært vant til å ha det 
kaldt og vått på jobb. Nå foretrekker jeg dette!

- Planer for fortsettelsen, da?
- ingen andre planer enn å bli her, i hvert fall. 
Forhåpentligvis blir jeg for godt, og at dette blir 
en stabil og god arbeidsplass. etter hvert kunne 
jeg tenke meg å ta fagbrev som operatør, det 
kunne vært greit å ha.

- Richard på fritiden?
- Jeg er mer sommer- enn vintermenneske, og 
har flest fritidssysler i den tiden som kommer 
nå. For eksempel liker jeg friluftsliv med jakt og 
ikke minst fiske, og jeg spiller fotball for Ørnes. 
Og så er jeg singel, så det blir en pubtur av og til, 
hehe. ellers går jeg jo skift for første gang i mitt 
liv, og det liker jeg godt, men jeg ser at jeg ikke 
bestandig klarer å komme meg opp for å gjøre noe 
fornuftig ut av dagen når jeg er kommet av eller 
skal på ettermiddag eller natt.

Richard Lorentsen (35) har jobbet mange år i fiskeindustrien før han fra 4. januar i år 
er ansatt som operatør ved Sic Processing.

BakgRunn:
Richard Lorentsen er opprinnelig fra Ørnes, og etter grunnskolen 
tok han hotell- og næringsmiddelfag i Bodø, før videregående 
kurs i fiskeindustri på Gravdal. Læretiden gikk han på Måløy i 
Sogn og Fjordane, og avsluttet den i Båtsfjord i Finnmark. Her 
jobbet Richard videre i fire år i fiskeindustrien, før et år som 
fisker sammen med sin far Asbjørn i Meløy. Så gikk turen til 
Hammerfest, Aker Seafoods og mer fiskeindustri og fiskemottak, 
før han flyttet hjem til Ørnes sist jul. Nå er han fast som 
prosessoperatør på SiC Processing, som lager og gjenvinner slurry 
for ReC Wafer.

og her, fra Sic Processing, kan hvermannsen fra i sommer krysse over til Viadukten og Johs. Høegsvei.

Parken får ny innfartsåre ved Meløy Fritidsbad som blir åpen for fri ferdsel.

….men for å komme inn til bedriftene på Øvre område, for eksempel Si Pro midt i bildet, må du ha 
adgangskort. Her kommer det bom.

ÅPen PaRk
den virkelig store endringen er som 
kjent den helt nye transportåren for gods 
og personell, den med innkjørsel før 
man kommer inn til Glomfjord, altså på 
vestsiden av Meløy Fritidsbad. Traséen 
videre er spesiell på den måten at det 
nå åpnes for fri ferdsel forbi store deler 
av virksomheten på øvre område av 
Glomfjord industripark. Forbi Mono-
fabrikken og SiC Processing blir det 
nemlig åpen vei ned til fjorden, eller 
man kan krysse over til Viadukten og til 
boligområdene i i Johs. Høegsvei. den 
andre ”tverrgata”, fra hjørnet av Mono-
fabrikken og over til dagens ”hovedgate” 
i parken, vil imidlertid bli stengt med 
bom. Hver enkelt bedrift vil avgrense 
innkomst, men den nye veiens plassering 
mellom nye fabrikker vil gjøre parken 
mer ”åpen” enn før.

aSFaLt tiL SLutt
- Sprengingen av den nye traséen bak 
badet pågår fortsatt, men bortsett fra 
dette og nedkjørselen til ReC Wafer 
Mono, er kjørebanen oppgruset og 
sånn sett ferdig. Nå gjenstår å legge 
overløpsrør for vann, trekke rør for 
belysning, legge kantstein og sette opp 
gatelys. Og til slutt skal veien asfalteres, 
forklarer Torleif Rommetveit.
investeringen i dette nye veisystemet 
gjøres i regi av Yara, som industripark-
eier, i fellesskap med ReC-bedriftene og 
SiC Processing. Meløy kommune har i 
tillegg bidratt med 3 millioner kroner i 
regnestykket på om lag 16 millioner.

BodØ-entRePRenØReR
Mellom 5 og 7 personer hos M3 anlegg 
er for tiden opptatt med veiarbeidet. 
Bodø-entreprenøren har nemlig hatt 
oppdraget med å grave, sprenge og flytte 
masser helt siden BodøGruppen bestemte 
seg for å sprenge ut av Setvikhaugen 
for å gi plass til slurryfabrikk for SiC 
Processing.
- i forbindelse med veitraséen er det 
fraktet ut løsmasser tilsvarende 20.000 
kubikkmeter, og de 10.000 av disse som 
Yara fikk disponere, er blant annet brukt 
til å fylle opp på Syre C-tomta, altså 
nedenfor Si Pro-fabrikken, opplyser 
Torleif.
Oppdrag i veiprosjektet har også 
entreprenør Gunvald Johansen 
hatt, som flyttet Yara-beredskapens 
øvingsrigg ovenfor fritidsbadet, 
da ny trasé skulle sprenges. Og til 
sommeren er det Nordasfalt som får en 
betydelig asfalteringsjobb i Glomfjord 
industripark.

profilen: Richard Lorentsen

Alder:	30	
Bosted:	Ørnes	
Yrke:	prosessoperatør	SiC	Processing
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fra 2 til 1 i reC 

ScanWafer	Extension	stod	
ferdig	2008	-	SiTech	Extension	
er	ferdig	i	år.	Etter	investeringer	
på	nær	2,5	milliarder	kroner	
i	Glomfjord,	har	REC	for	alvor	
begynt	samordningen	av	Mono	
og	Multi.	Først	ut	var	logistikk,	
personal	og	administrasjon.

- For et selskap som må være 
kostnadsbevisst, er det helt unaturlig å ha 
to parallelle organisasjoner. dette er alle 
nivåer i ReC i Glomfjord enig i, fastslår 
Bjørn Magne Pedersen.
Med få ord forklarer han bakgrunnen for 
at 2010 blir det store samordningsåret 
for ReC i Glomfjord. Selv er han ikke 
lenger administrasjonssjef for Multi, men 
for Mono og Multi.

nÅ PaSSeR det
Tilbake i 2007 trengte man vel ikke være 
spåmann, akkurat. Altså for å se at 1,3 
milliarder-investeringen som skulle gjøre 
også ReC SiTech til waferprodusent, 
etter hvert måtte bety betydelig 
samordning av de da to bedriftene.
- Vi så allerede da flere muligheter for 
fellesfunksjoner. Men den nye Mono-
fabrikken måtte opprampes først. Nå 
passer det bedre, forklarer Bjørn.
- etter de store utbyggingene er det nå 
en ekstrem fokus på kostnader, og det er 
såpass enkelt som at våre kostnader for 
hver produserte wafer må være lavest 
mulig.
Og samordningen av Mono og Multi, den 
er allerede kommet langt. Fra februar i 
år har fabrikkene felles avdelinger for 
logistikk, personal og administrasjon/iT.

StoRdRiFtSFoRdeLeR
- På logistikk, altså innkjøp og lager, 
er det mange gode eksempler på hva 
vi kan spare ved å samordne, forteller 
logistikksjef Trond Trana.
- ett eksempel er wire, der vi til i dag 
har hatt hver vår loop, og hver vår 
transportløsning. Andre eksempler er 
noe så enkelt som innkjøp av papp, 
emballasje, såpe og slike ting. Og på 
lagersiden ligger det store besparelser i 
å ha ett stort lager istedenfor to mindre, 
som vi har hatt til nå.
Som sjef for Multi-logistikken har Trond 
hatt 4 ansatte på lager, 4 på innkjøp og 1 
på salg. Mono: 3 på innkjøp, 4 på lager. 
Nå blir alle disse til ett faglig fellesskap 
som inkluderer salg og håndtering av 
slurry.
- Fordi flere da vil mestre ulike oppgaver, 
blir vi også mindre sårbare ved for 
eksempel ferie og sykdom, mener Trond.

oRganiSaSJonSBYgging
For noen år siden var Vivian 
Svendsgård personalsjef for en håndfull 
medarbeidere – fra 15. februar i år er 
staben på over 350.
- To ulike kulturer skal bli én, og det er 
en utfordring. Felles AMU er vedtatt 
opprettet, vi oppfordrer velferdsgruppene 
til dialog, og nå etter påske møtes 
trivselsgruppa og iA-utvalget for å 
diskutere dette, opplyser Vivian.
- Hva blir viktigst for den nye 
personalsjefen?
- Organisasjonsbygging. Mono er i 
ferd med å ansette produksjonsledere, 
etter en prosess med evaluering av 
organisasjonsstrukturen. det blir 
viktig å tenke ReC Glomfjord som 
helhet. i tillegg er stabil bemanning og 

kompetanseutvikling viktige stikkord i 
tiden som kommer, mener hun.
Og personalsjefen innrømmer at en 
gangbru mellom Mono og Multi kunne 
vært kjekt – det blir mange spaserturer 
mellom fabrikkene…

ikke ”de”, Men ”Vi”
- det blir en stor og viktig jobb for oss 
å få alle ansatte til å snakke om ReC 
i Glomfjord som 1 enhet. At det ikke 
lenger heter ”de der borte”, men ”vi” og 
”oss”, understreker Bjørn Pedersen.
Selv skal han lede administrasjonen 
i bedriften, der Anne Haugberg, 
Rita Jensen, Tor Harald Jensen og 
resepsjonslærling Maiken Hansen er 
”stasjonert”. Kantine-Hanne (Hillestad) 
på Multi er over i produksjonen (se egen 
artikkel). Anne-Mari Bernhoff og Laila 
Heløy sorterer under HR og Vivian 
Svendsgård, sammen med Terry Whittall, 
Stina Brattøy og resepsjonslærling Anne 
Line Bruvold. 

MYe Å LæRe
- det er kun fordeler ved å samordne det 
som før var to bedrifter. Mange på Mono 
har hatt sin opplæring i Multi, og dette er 
noe vi må dra nytte av, forteller Bjørn.
- Men forskjellene er store?
- Ja, det er de. Organisasjonene har 
også vært veldig ulike – Mono har for 
eksempel hatt en flatere struktur uten 
produksjonsledere, men med en nokså 
stor ledergruppe.
- Men det viktige er at vi har mye å lære 
av hverandre begge veier, og det er et 
poeng å benytte seg av dette i arbeidet 
for å oppnå beste praksis på ulike 
områder, mener administrasjonssjefen.

- nå når Mono-fabrikken på det nærmeste er 
ferdig opprampet, har det vært naturlig å starte 
samordningen av Mono og Multi, forteller Recs nye 
administrasjonssjef Bjørn Magne Pedersen (i midten), 
logistikksjef trond trana og personalsjef Vivian 
Svendsgård. Vårt bilde fra fjellet er tatt 24. mars, og 
fasadebildet av Mono er knipset 17. mars.
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Ja, fra årsskiftet var Stine estensen 
tilbake i Meløy og Meløy 
Næringsutvikling, etter et opphold på 8 
måneder. Bakgrunn: Arnhild Johansen 
er ute i permisjon i forbindelse med 
svangerskap, og der var Stine, lett 
tilgjengelig som ”supervikar”!

HJeLPeR Å etaBLeRe
- det var inspirerende å være her sist, 
spesielt arbeidet med de kvinnerettede 
prosjektene som vi lyktes veldig bra 
med. Så da er det hyggelig å komme 
tilbake!
Og de kvinnerettede prosjektene, det 

stine ”supervikar”
-	Det	var	inspirerende	å	være	
her	sist,	og	da	er	det	bare	
hyggelig	å	komme	tilbake!	
sier	MNU-vikar	Stine	Estensen.	
Siden	sist	har	hun	også	gjort	
endringer	i	egen	jobbstatus.

- nå har vi kapasitet til å hjelpe deg som vil 
etablere selv, det er bare å ta kontakt, sier Mnu-
rådgiver Stine estensen.

var blant andre det vellykkede Tøtte Til 
Topps i fjor vinter, samt etableringen av 
Kvinnenettverket i Meløy.
- Nå hjelper jeg først og fremst dem som 
ønsker å starte egen bedrift, og det er 
flere spennende etableringer på gang, 
forteller Stine, som jobber tre ukedager i 
Meløy.
Blant etablererne hun har hjulpet, er 
for eksempel ReC Wafer Multi-karene 
Johnny Hansen og Tor-erik Værang, som 
har startet bedriften Rhino-Nord AS, som 
igjen leverer og legger slitebelegg av 
polyurethan. 

PÅ egne Ben
Vikarposten som rådgiver i MNU er ikke 
det eneste nye i Stines jobbliv. Mens hun 
i den forrige Meløy-perioden var utleid 
fra Bodø-selskapet Næringsutvikling AS, 
står hun nå på egne ben.
- det stemmer. 60 prosent av tiden min 
brukes i Meløy Næringsutvikling, mens 

resten brukes i mitt nye foretak, der jeg 
jobber med ulike prosjekter, forteller 
hun.

- denne investeringen gir oss et mer 
stabilt luftnett og bedre kvalitet, 
bekrefter Yaras Håkon Taraldsen og Leif 
Kristiansen.
- Og: det gir oss kapasitet til å levere til 
flere fabrikker, dersom det skulle komme 
enda flere.

Rec aktuaLiSeRte
etter ett år med planlegging og 
gjennomføring er altså Yaras 
trykkluftprosjekt fullført. 3 nye 

bedre trYkkluft. mer trYkkluft.
Nær	12	millioner	kroner	
er	investert,	og	nå	tar	
parkeier	Yara	i	bruk	sitt	nye	
kompressoranlegg.	Bedre	
kvalitet	på	trykkluft,	ja,	men	
også	kapasitet	for	nye	fabrikker.

3 nye kompressorer med separate tørker, og større og renovert kompressorhall: - da Rec besluttet å bygge ut Mono-fabrikken, ble vi enig om at det beste for 
alle parter i parken var at Yara utvidet sin kapasitet, slik vi nå har gjort, forteller Håkon taraldsen (t.v.) og Leif kristiansen. 

- dette gir mer og bedre trykkluft til glomfjord industripark, forteller Håkon og Leif - Yara-karer som har 
vært sentrale i prosjektet.

kompressorer er på plass med separate 
tørker, og kompressorbygget er renovert 
både inn- og utvendig, samt utvidet i 
størrelse med om lag 100 kvadratmeter.
- Kompressorene her på Øvre var 
fra 80-tallet, og begynte uansett å bli 
ustabile og modne for utskifting. Men 
det som virkelig aktualiserte dette, var 
ReCs vedtak om å bygge ut Mono-
fabrikken, noe som ville sprenge 
trykkluftkapasiteten. istedenfor at de 
bygget eget anlegg, ble vi enig om at det 
var en fordel for alle at vi oppgraderte 
Yaras anlegg, forklarer Leif.
investeringen i nye kompressorer og 
tørker er på nær 7 millioner, der enova 
har bidratt med en femdel. Montering, 
rør og renovering og utvidelse av 
bygget i tillegg har gitt en sluttregning 
på mellom 11 og 12 millioner kroner. 
Kompressorbygget ligger mellom Si Pro 
og klekkeriet til Marine Harvest.

kVaLitet og kaPaSitet
Kompressoranlegget betjente opprinnelig 
gjødselproduksjonen til Hydro, men i dag 
er flere andre produksjonsbedrifter også 
faste kunder: Si Pro, ReC Wafer Mono 
og Multi og Scan Crucible. Trykkluft 
brukes i alle typer styringsinstrumenter.
- instrumentluftkvalitet er svært viktig 
– det skal være lav forurensning, lavt 
duggpunkt og ikke forekomst av olje, 
opplyser Håkon.
- Med det anlegget som nå er tatt i bruk, 
sikrer vi høy kvalitet på trykkluft.  i 
tillegg har vi med dette samme type 
kompressorer på hele linja, noe som 
forenkler og gir besparelser på service og 
vedlikehold, bekrefter han.

FLeRe LokaLe
11 millioner kroner er kanskje ikke 
en stor investering, sammenliknet 
med rekken av parksatsinger som er 

gjennomført de senere år. Men viktig på 
flere måter, altså, for eksempel for lokale 
leverandører, som med dette har fått nok 
et viktig oppdrag.
- Ja, vi har for eksempel brukt 
industrivisualisering (invis) på tegninger 
av det mekaniske, mens BiS har tatt rør 
og elektro. Så er det Moldjord Bygg og 
Anlegg som har hatt anbudet på bygget, 
men de har for eksempel kjøpt tjenester 
fra Nordland Betongsagservice på Reipå.
Nye kompressorer er levert av Nessco, 
en av Norges ledende leverandører av 
trykkluft-  og vakuumutstyr.
- Og nå har man trykkluftkapasitet også 
til nye fabrikker?
- det har vi, men den dagen alle tre 
kompressorene er i drift samtidig, må vi 
skaffe oss mer kapasitet, for det er viktig 
å ha en maskin stående i reserve i tilfelle 
havari, mener Leif.
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- Men i tøffe tider er 
produksjonsbedriftene opptatt av 
oppetid på maskiner og utstyr og 
lavere vedlikeholdskostnader. Nå 
skal vi vise at vi er flinke til å bidra i 
forbedringsprosjekter for våre kunder!
Sture Karlsen (45) smaker på følelsen 
av å være daglig leder i BiS Production 
Partner. For første gang blir han 
intervjuet av industrifolk uten at 
antrekket hans er arbeidstøy.
- Joda, jeg har vel kanskje tenkt 
underveis at jeg ikke skulle være 
elektriker til jeg ble 60. Men jeg har aldri 
planlagt at jeg skulle ha denne jobben en 
dag.
- Klart at dette gir meg mange nye 
utfordringer. Nå har jeg riktignok vært i 
ledergruppa lenge, da, og siden jeg har 
vært delvis stedfortreder for Arnstein 
Jensen, har jeg hatt en følelse av hvordan 
denne jobben er. Men overgangen er stor, 
dét er den.

godt RuStet
Riktignok har han fungert i fem måneder 
allerede, siden Arnstein Jensen siden 
september har hatt ansvaret for BiS-
overtakelsen av vedlikeholdet for 
Alcoa i Mosjøen. Men fra 1. februar 
er det altså formelt: den nye sjefen for 
BiS Production Partner i Glomfjord 
heter Sture Karlsen. Opprinnelig fra 
Sulitjelma, men tobarnsfaren som er 
gift med Wenche Olsen (fabrikksjef SiC 
Processing) har vært bosatt i Glomfjord 
siden tidlig 90-tall.
- Jeg føler meg klar til jobben, og har fått 
tilliten som trenges, men jeg er langt fra 
utlært! fastslår Sture.
- Fra tidligere jobber har jeg 
tilbakemeldinger på at jeg er god på å 
behandle folk, som leder er det viktig 
med god folkeskikk. Og det er nedfelt 
i BiS sin forretningsstrategi at vi skal 
ha en arbeidsform som er åpen, ærlig 
og ordentlig. Jeg er nok en person som 

sture Har overtatt bis
Han	innser	at	”gullalderen”	kan	
være	over,	Sture	Karlsen,	når	
han	nå	har	overtatt	ledelsen	
av	BIS	etter	fem	eventyrlige	
år	med	store	utbygginger	i	
industriparken.

- etter fem eventyrlige utbyggingsår i parken skal vi vise at vi er flinke til å bidra i forbedringsprosjekter 
for våre kunder! mener den nye BiS-sjefen.

pusher på for å få ting gjort. Jeg tror jeg er 
fair – kan si fra når det trenges – og mener 
det er viktig å bidra til godt lagspill, dette 
er ingen solojobb.

kJenneR PaRken
Beskriver han seg selv, altså, når han nå 
skal styre én av Meløys største bedrifter 
både på omsetning og stab. Sture begynte 
sitt utdanningsløp som elektrikerlærling 
i Bodø elektro i 1982 og fortsatte med 
flere år som elektriker for Fjeldseth i 
Trondheim. deretter teknisk fagskole og 
elkraft-linja, før det ble elektro på nytt, 
nå som elektriker og bas i bodøbedriftens 
avdeling i Glomfjord. Viktige oppdrag 
var Akzo PQ, Sentrumsgården på 
Ørnes og waferfabrikker fra den spede 
begynnelse. Senere: overgang til dagens 
arbeidsgiver, som har byttet både 
navn og eiere underveis: arbeidsleder 
automasjon og elektro på Nedre område, 
vedlikeholdsingeniør automasjon, 
prosjektingeniør, elektroinstallatør og 
senest avdelingsleder automasjon/elektro, 
samt ledelse av vedlikeholdssenteret i 
bedriften.

nÅ: FoRBedRing
- de siste 5-6 årene har det vært et enormt 
trøkk på prosjektsiden i industriparken, 
men nå er produksjonsbedriftene ferdig 
med de store investeringene. Nå er det 
drift, oppetid og forbedring som gjelder for 
alle. Og det å delta i forbedringsprosjekter 
og gjøre våre kunder enda bedre, det er en 
del av vårt konsept.
- Men det er tøffe tider for dere akkurat nå, 
med fare for permitteringer?
- det stemmer, vi som mange andre 
har fått følelsen med et tøffere 
marked og mindre aktivitet. Når det 
gjelder permitteringer så jobber hele 
organisasjonen nå hardt for å unngå at vi 
må iverksette slike tiltak.
Mens hans forgjenger Arnstein Jensen nå 
jobber mer overordnet, med byggingen av 
BiS Production Partner i region nord, er 
Sture opptatt av det lokale grunnlaget for 
BiS i Meløy-regionen.
- 2/3 av vår portefølje skal være 
langsiktige avtaler, det er målet. det er 
helt klart viktig for oss å tegne flere slike 
avtaler med ulike kunder i regionen, slår 
han fast, den nye BiS-lederen.

- Jeg føler meg klar til jobben, og har fått tilliten som trenges, men jeg er langt fra utlært! fastslår Sture, 
som fra februar er øverste sjef i BiS Production Partner i glomfjord.

dermed er Stein tilbake der han var 
da han for ganske nøyaktig to år 
siden ble fabrikksjef for første gang.
- Ja, nå skal jeg i første omgang 
ukependle til jobb i Bodø, og så får 
vi se hvordan det blir etter hvert, 
forteller han.

PRoSJektkoMPetanSe
Gunvald Johansen betyr at Stein 
skal tilbake til oppgaver som han 
har jobbet med i store deler av 
sitt yrkesliv, altså prosjekter og 
prosjektledelse innenfor bygg 
og anlegg. Og tilbake til samme 
arbeidsgiver som før han ble ansatt 
som fabrikksjef i Scan Crucible. 
Tilbake i tid deltok han både under 
byggingen av Bodø Lufthavn og 
Statkrafts utbygginger av Svartisen 
og Kobbelv.
- Jeg har jobbet med prosjekter på 
mange ulike felter innenfor bygg og 

stein tilbake i bodø
Stein	Evensen	har	gjort	
retur	til	Bodø	og	til	jobben	
som	prosjektleder	hos	
entreprenør	Gunvald	
Johansen.	56-åringen	
sluttet	nylig	som	fabrikksjef	
i	Scan	Crucible.

anlegg. Akkurat hvilke prosjekter jeg 
nå skal inn i, er foreløpig ikke avklart.

nÅ: utBYgging MÅ tiL
Scan Crucible forlater han etter å ha 
ledet bedriften gjennom etableringen 
av pilotanlegg, prekvalifisering i 
forhold til kunder og fram til i dag 
der kvartskrukkene er godkjent på 
kvalitet, og det som produseres kjøpes 
av de to kundene ReC Wafer Mono i 
Glomfjord og Norsun i Årdal.
- For å oppnå vekst og lønnsom drift 
fra nå, må det en fullskala utbygging 
til. etter å ha vurdert hvem som skal 
ha hvilke roller i dette arbeidet videre, 
er styret og jeg enig om at jeg skal 
søke nye utfordringer, opplyser Stein 
om fratredelsen.

Stein evensen

ute av bis

- Nå jobber jeg fast for Technical 
Support, som leier ut fagfolk 
til offshore-jobber, opplyser 
Jørgen, som for tiden er inne i et 
halvårs engasjement på Oseberg 
C-plattformen.
Jørgen fikk fagbrev som elektriker i 
2008, og han har også fagbrev som 
energimontør. Før 3 år som elektriker 
i BiS jobbet han blant annet 4 år 
i Forsvaret, nærmere bestemt i 
kystovervåkningen på Reitan ved 
Bodø.
en annen som har takket for seg hos 
BiS: 
- Nå har vi bygget hus bare 1 

Jørgen	Saksen	Hammer	(30)	
har	byttet	beite,	etter	at	
kontrakten	med	BIS	gikk	ut	i	
februar.

kilometer unna jobben, og det passer 
meg flott, forteller elisabeth Ringstad 
Olsen (39).
Og den nye jobben, den er hos 
fôrprodusent eWOS på elisabeths 
bosted Halsa.
- Og nå går jeg i halv stilling og 
jobber annenhver uke – det var det 
jeg ønsket meg, sier hun.
elisabeth har fagbrev som elektriker 
og automatiker, og sluttet 1. februar 
hos BiS etter om lag 9 år i bedriften.
- eWOS kjenner jeg godt, for da jeg 
i sin tid var lærling i Meløy elektro, 
var jeg stasjonært her hele tiden!

Jørgen Saksen Hammer anno 2008.
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- Vi er fryktelig stolt av dere og den 
jobben dere har klart å gjøre som elever 
ved skolen vår! roste rektor Roar Jensen 
da Glomfjord Ting Service (GTS) nylig 
inviterte til pressekonferanse.
i konkurransen Gründeridol og deretter 
på Gründercamp har ungdomsbedriften 
høstet mye rosende omtale for sitt 
hovedprodukt, som er en sandstrøer til 
for eksempel gåstoler. Både bedriftens 
logo og produktets design og funksjon 
er blitt premiert. Og nå er GTS klar for 
norgesmesterskapet på Lillestrøm!

unge gründere i park-samarbeid 

-	Norge	mangler	ingeniører,	
og	dette	lover	godt	for	
rekrutteringen!	mener	Invis-
gründer	Bjørn-Wiggo	Eriksen.	
Han	er	mektig	imponert	over	
sine	samarbeidspartnere	i	
ungdomsbedriften	Glomfjord	
Ting	Service.	Nå	er	den	
nyskapende	sandstrøeren	klar	
for	norgesmesterskapet…

og her er gtS-laget med elever som får trene på å starte bedrift. Bakre rad fra venstre: Julianne Jonassen, christoffer Jensen, Håkon-arne Volden, kristoffer 
t ovesen, tobias F. Jonassen, Bjørn-Wiggo eriksen og tor cristian kristiansen. Midten fra venstre: Sander n. olsen, Pedro H. B. Johansen, kim-Willy kildal, 
Henrik S. Larsen, Joachim andreassen, Werner a. Haugen og chatrine Fagerli. Foran fra venstre: dagfinn Halvorsen, alfon Johansen, Jonas torissen, Silje isabell 
utheim, Vegard Fallmyr, Silje olsen og Malin eriksen.

iMPoneRt gRündeR
- Jeg er mektig imponert - dere 
presenterer dere på en flott og 
profesjonell måte! Og når dere kommer 
ut i bedriftene i industriparken, kan 
vi lære mye av dere! sier Bjørn-
Wiggo eriksen – etablerer og leder av 
engineeringbedriften invis, som tidligere 
har vunnet egne priser for nyskapende 
virksomhet.
invis-staben har hjulpet 
ungdomsbedriften med tredimensjonalt 
tegningsgrunnlag for sandstrøeren, og 
Bjørn-Wiggo er svært bevisst sin rolle 
overfor ungdommene:
- De fleste av våre ansatte har vært elever 
nettopp her, og slike prosjekter kan lyse 
opp i skolehverdagen, og kanskje øke 
den tekniske interessen hos elevene. det 
mangler i dag ingeniører i Norge, og 
dette kan hjelpe på rekrutteringen, mener 
han.

den prisvinnende sandstrøeren er et godt eksempel på fruktbart samarbeid mellom skole og bedrift 
– invis i industriparken har hjulpet ungdomsbedriften med tredimensjonale tegninger. nå fortsetter 
arbeidet fram mot norgesmesterskapet for (f.v.) dagfinn Halvorsen, Julianne Jonassen, tor-christian 
kristiansen, Bjørn-Wiggo eriksen og Sander n. olsen.

- Vi har 
samarbeidet 
lenge med 
industripark-
bedriftene, og at 
invis nå er med i 
utformingen av 
sandstrøeren, er 
motiverende og 
engasjerende 
for elevene, 
mener MVS-
rektor Roar 
Jensen (t.v.). 
– Viktig å 
gi elevene 
utfordringer i 
skolehverdagen, 
sier Bjørn-Wiggo 
eriksen.

- Og vi som har jobbet en del år, kan ha 
stor nytte av at det kommer nye inn og 
stiller spørsmål som gjør at vi må tenke 
to ganger på hvorfor vi gjør ting sånn 
og sånn. Jeg synes det er viktig å huske 
hvordan man selv følte seg da man kom 
inn i en bedrift for aller første gang, og 
ikke kunne så mye.

ViL Vinne MeR
Nå får altså hans egen bedrift profilering 
gjennom samarbeidet med den 
videregående skolen. invis har sin del 
av æren for at Glomfjord Ting Service 
i Nordlands GründerIdol fikk 3. plass i 
konkurransen om beste logo, og 2. plass 
for mest innovative produkt.
- Nå skal vi til norgesmesterskapet, og da 
er selvsagt målet å vinne der også, smiler 
faglærer Alfon Johansen.
- Ja, vi har en hard jobb foran oss, men vi 
håper å fortsette samarbeidet både med 

invis og andre industriparkbedrifter. 
For dette er vi avhengig av – vi kan 
riktignok ha en god idé, men kan ikke 
gjøre hele jobben uten samarbeid 
med dem, mener faglærer Dagfinn 
Halvorsen.

Viktig FoR nYSkaPing
Under den nylige pressekonferansen 
presenterte GTS-leder Julianne Jonassen 
sandstrøer-framdriften spesielt og det 
lærerike arbeidet med ungdomsbedrift 
generelt. Sammen med seg hadde hun 
kollega Sander N. Olsen, som blant 
annet står bak en musikkvideo som 
bedriften har laget fra arbeidet og 
deltakelsen i ulike konkurranser.
- i arbeidet med ungdomsbedrift lærer 
vi å ta ansvar, å etablere bedrift og å 
tjene penger, forklarer Julianne, og 
presenterer detaljerte tegninger for 
sandstrøeren, den som skal være en 

spydspiss under norgesmesterskapet 
senere denne måneden.
- Vi ser at dette arbeidet er veldig 
motiverende for elevene. det satses på 

entreprenørskap på alle alderstrinn i 
skoleverket nå, og dette er viktig for å få 
til mer nyskaping, forteller rektor Roar 
Jensen.
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Yara-endringer:
hos gjødselprodusenten er Finn 
Nystadnes fortsatt arkivar, men har 
flyttet seg fra Arkiv til Vedlikehold. 
Hans kollega Stig Olsen har på sin 
side flyttet fra PKL-avsnittet til 
Vedlikehold og jobb som mekaniker. 
disse endringene trådte i kraft 
ved årsskiftet. Ved utgangen av 
februar utløp også lærekontraktene 
til herrene Christian Johansen og 
Alexander Johansen (begge PKL), 
og det samme gjelder Roy-Thomas 
Ødegård, som sluttet 31. desember.

Finn nystadnes

- Har du lært mye om 
waferproduksjon, Hilde?
- Ja, visst har jeg dét! Jeg har 
lært mye om å forstå våre 
kunders behov og hva som er 
kvalitet for dem. Og jeg har lært 
at wafermarkedet utvikler seg 
absolutt hele tiden. dessuten har 
jeg fått bekreftet det jeg sa til deg 

da jeg tiltrådte, nemlig at staben her er 
på hugget, og ikke nøler.
- Hva er ståa, da?
- At i 2010 dreier det seg om kvalitet. 
Vi må vite hva det er med våre wafere 
som gjør at kundene skal foretrekke 
dem. Og stabilitet: kundene våre må få 
det samme produktet hver gang, gang 
etter gang. Og logistikk: produktet 
må fram til kundene uten brekkasje. i 
tillegg må vi være profesjonelle med 
å følge opp produktene våre når de 
er kommet ut i markedet. Alle disse 
tingene krever at vi har stålkontroll på 
prosessene internt.
- Og markedet, det har endret seg, kan 
man si?
- Totalt! inntil i fjor kunne vi selge 
”lort og langhalm” - vi fikk samme 
pris uansett om det var A- eller 
B-wafere, det spilte ingen rolle! i 
andre halvår i fjor snudde dette totalt 
– det som var selgers marked ble 
plutselig kjøpers marked.
- Hva skjedde?
- Blant annet at det er kommet svært 
mange nye waferprodusenter inn 
i markedet, ikke minst i Kina og 
india. Og det kan ikke være tvil om 
ReC har gått opp løypa for mange 
andre. det vi gjennom årene har tatt 
av kapitalkostnader ved å utvikle ny 
teknologi, kan andre nå nyte godt av. 
Mange nye aktører kan i dag flytte inn 
i nøkkelklare waferfabrikker.
- Har Norge og Glomfjord noen sjanse 
til å konkurrere med Kina og india, 
da?
- Ja, helt klart. Selv om konkurransen 
er blitt sterkere, tror vi det blir plass til 
alle som klarer å møte de nye kravene 
til kvalitet og enhetskostnader. 
etterspørselen etter solenergi er 
fortsatt sterk, og vi tror den bare vil 
øke i årene som kommer.
- Likevel er hverdagen er en annen nå, 
også i Glomfjord?
- det er den, og det som blir min 
viktigste rolle er å lede an slik at vi 
blir enda bedre på forbedringsarbeid. 
Og for å klare dette, må vi gjøre ting 
likt, slik at vi forstår hvordan vi kan 
forbedre. For en organisasjon som 
allerede har vært gjennom så sterk 
utvikling, kan det være lett å lene seg 
litt tilbake, men jeg ser at staben her 
fortsatt er veldig på høgget.

i vår samles Rec-ansatte fra både Mono og Multi til gruppearbeid – to bedriftskulturer skal bli til én. 
Hilde er svært synlig i dette arbeidet.

Selv	om	konkurransen	
er	blitt	sterkere,	tror	

vi	det	blir	plass	til	alle	
som	klarer	å	møte	de	
nye	kravene	til	kvalitet	
og	enhetskostnader.	
Etterspørselen	etter	
solenergi	er	fortsatt	sterk,	
og	vi	tror	den	bare	vil	øke	i	
årene	som	kommer.	

Hilde Rolandsen

- For en organisasjon som allerede har vært gjennom så sterk utvikling, kan det være lett å lene seg litt 
tilbake, men jeg ser at staben her i glomfjord fortsatt er veldig på høgget, mener Hilde Rolandsen.

Hilde skal lede an i forbedringsarbeidet i Rec i glomfjord. - Forbedringsarbeid handler ofte om å ha 
fokus på at detaljer betyr enormt mye! Mener hun.

- Men kan bli enda flinkere?
- Glem nå ikke at Glomfjord har utviklet 
ekstremt mye, for eksempel på teknologi! 
Men i alle organisasjoner er det viktig å 
sette seg nye mål. Forbedringsarbeid tar 
aldri slutt.
- du snakker om detaljer, nå?
- Nettopp, forbedringsarbeid handler ofte 
om å ha fokus på at detaljer betyr enormt 
mye! Jeg observerer at det fortsatt finnes 
variasjoner i produksjonen og en god 
del nedetid. Ved å heve gjennomsnittet 
vårt vil vi kunne oppnå tildels store 
forbedringer. i årene med kraftig 
utbygging av fabrikkene har man ikke 
kunnet ha fokus på dette, men nå er den 
tiden kommet.
- Og midt oppe i dette skal dere ha svært 
sterk fokus på å kutte kostnader?
- Ja, og dét er staben fullt ut med på 
– vi innser alle sammen at vi har et 
stort potensiale. et eksempel er den 
sammensmeltingen vi nå gjør mellom 
Mono og Multi – det er ingen tvil om 
at vi har svært mye å hente på å støtte 
oss på hverandre og samordne deler av 
virksomheten vår.
- Så den prosessen vil bare fortsette 
framover?
- Ja – det tror jeg. Men la oss først høste 
erfaringene med de funksjonene som vi 
nå har slått sammen – vi tror det er lurt å 
gjøre dette steg for steg.
- Hva med bemanningen, da, ReC har nå 
over 350 ansatte i Glomfjord?
- det er klart at samordning mellom 
fabrikkene kan bety endringer, men dette 
må komme som en naturlig prosess. 
Og når endringene kommer, skal vi 
finne andre løsninger for de ansatte som 
berøres.

- kvalitet, stabilitet og profesjonalitet
-	Kina	og	India	gir	oss	sterk	
konkurranse,	men	det	er	plass	til	
oss	alle,	for	vi	tror	etterspørselen	
etter	solenergi	bare	vil	øke,	fastslår	
Hilde	Rolandsen.	Ferdig	”oppvarmet”	
etter	fem	måneder	som	sjef	i	REC	
Wafer	Multi,	skal	hun	lede	an	i	
forbedringsarbeidet.
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Gründer	og	bedriftsleder	Line	
Voll	Bang	ville	ha	mer	tid	til	å	
jobbe	som	fagperson.	Jobben	
som	HMS-leder	i	Glomfjord	
Industripark	var	midt	i	blinken.

- Ja, jeg har gått mange runder med meg 
selv, innrømmer Line.
- Men jeg bare måtte søke! det er en slik 
jobb utdanningen min var direkte rettet 
mot. Og dessuten synes jeg ikke det har 
vært nok tid til å jobbe med faget mitt 
de siste årene, og det kan jeg få mer tid 
til nå.

BYtteR LedeR
For nå er Line tilsatt i engasjement som 
HMS-leder for Glomfjord industripark, 
med Yara som arbeidsgiver. Foreløpig 
i 40 prosent, men trapper opp i løpet 
av dette året. Hun forlater dermed ikke 
Polarsirkelen HMS, som hun eier og har 
bygget opp siden 1997.
- Nå skal andre overta administrasjonen 
av bedriften, mens jeg skal ivareta 
de yrkeshygieniske og vernetekniske 
oppgavene som bedriftene etterspør. det 
er viktig at jeg er ryddig og åpen på disse 
to rollene. Uansett kan og vil jeg ikke 
forlate Polarsirkelen HMS, slår hun fast.
Bedriften hennes har 4 ansatte, 
omsetning på om lag 2 millioner 
kroner og en kundekrets på om lag 
40 bedrifter, først og fremst i Meløy. 
industriparkbedriftene utgjør en god del 
av disse.

FeLLeS PoLicY
- Hva HMS-stillingen i parken skal 
inneholde, er litt åpent – det å definere 
stillingen blir én av oppgavene. Men, det 
å få på plass en felles sikkerhetspolicy 

Satser sammen på sikkerhet

utad, er et hovedmål. At det stilles like 
sikkerhetskrav til innleide bedrifter, 
uansett hvem de jobber for. Og at 
reaksjoner på overtredelser er like. i dag 
er det ikke god nok praksis på dette, 
forteller Line.
Selv skal hun rapportere til Leif 
Kristiansen i Yara, men siden HMS-
jobben også skal utføres for bedrifter 
som BiS, ReC, SiC, Si Pro og Marine 
Harvest, får hun mye å gjøre med 
parkens ledergruppe, som samles jevnlig.
- Signalene ledelsen sender ut er helt 
avgjørende. derfor er det viktig at 
lederne i de ulike bedriftene signerer og 
står bak de ulike satsingene vi skal gjøre, 
mener Line.

HeLHeten eR BRa
- Jobbes det for dårlig med HMS i 
parken?
- i de bedriftene jeg kjenner til fra før, 
jobbes det godt. Helheten er bra – man 
har fokus på helse, miljø og sikkerhet. 
Utfordringen er å beholde fokuset, når 
man for alvor har det travelt i den daglige 
produksjonen.
- Hva gjør du nå?
- Nå skal vi som sagt først få laget en 
stillingsbeskrivelse og handlingsplan for 
stillingen. Men, jeg ser for meg et tidlig 
møte med den felles sikkerhetsgruppa 
som har fungert en god stund – der skal 
jeg inngå som sekretariat. På samme 
måte kan det være aktuelt å opprette et 
forum for hovedverneombudene.

- ikke uPRoBLeMatiSk
- ingen enkel jobb du får, kanskje – her 
er jo mange bedriftskulturer og ulike 
tilnærminger til dette med sikkerhet?
- Helt klart, og det kan nok bli vanskelig 
å få til nøyaktig samme holdning til 

line skal 
Hms-lede

- det kan nok bli vanskelig å få til nøyaktig samme 
holdning til HMS i alle bedrifter. Men det er viktig 
med felles signaler fra bedriftene til kunder 
og parkansatte, mener Line Voll Bang, som er 
nyansett som HMS-leder i glomfjord industripark.

- For å få til ny framdrift i fellessatsingen på 
sikkerhet, trenger vi en tydelig leder for arbeidet, 
mener Leif kristiansen, og mener Line Voll Bang er 
rette person for jobben.

HMS i alle bedrifter. Men det er viktig 
at signalene som gis fra bedriftene til 
kunder, ansatte og befolkning er de 
samme.
- Bedriften din har, og skal ha, viktige 
oppdrag i industriparken. er dette 
problematisk i din nye jobb?
- Jeg påstår ikke at det er uproblematisk, 
men jeg kommer altså til å ha to stillinger 
framover. det viktigste er at jeg er 
bevisst hvilke roller jeg har, og er veldig 
tydelig på dette. i det daglige er det for 
eksempel viktig med faste dager på hvert 
sted, og at det er synlig når jeg er hvor.

-	Dette	gir	en	ny	giv	for	
felles	satsing	på	sikkerhet	
i	industriparken.	For	å	få	
framdrift	i	dette	arbeidet	
trenger	vi	en	tydelig	leder!

skal lære av Hverandre

Leif Kristiansen i Yara er svært fornøyd 
med ansettelsen av Line Voll Bang i den 
ferske stillingen som HMS-leder.
- Med den kompetansen hun har, var hun 
helt klart den vi mener passer best for 
jobben, og det talte med i vurderingen 
at hun kunne begynne i jobben raskt, og 
levere fra dag 1. i dagens arbeidsmarked, 

og siden dette i første omgang er et 
engasjement, kunne vi ikke fått en bedre 
løsning. Så får vi evaluere satsingen etter 
en stund, og se om ressursen kan trappes 
opp, kanskje til 60-70 prosent, mener 
han.

tRengeR tYdeLig LedeR
At bedriftene i parken kan lære av 
hverandre og finne en beste praksis 
på forskjellige HMS-områder. dette 
mener Leif er et viktig mål for den felles 

Satser sammen på sikkerhet
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liker jobben – 
pendler gjerne

viktig besøk til parken:

- Og det vil innovasjon Norge også være i fortsettelsen, når 
vi skal utvikle parken ytterligere og etablere enda flere nye 
bedrifter, mener administrerende direktør Lothar Maruhn i 
Meløy Næringsutvikling.
dermed var det et viktig besøk da regiondirektør Karsten 
Næstvold (i midten) nylig kom på besøk for å knytte 
kontakter og få mer informasjon om hvordan det for tiden 
jobbes i industrikommunen. Sammen med seg hadde han sin 
seniorrådgiver Roger Hatling (t.v.) og espen Rikter-Svendsen 
fra Utenriksdepartementet. Under besøket fikk de generell 
informasjon om Meløy, samt omvisning i industribedriftene 
Scan Crucible, Si Pro og ReC Wafer Multi. 

Når	industrivirksomheten	i	Glomfjord	har	utviklet	
seg	fra	stort	sett	bare	gjødsel	til	et	spekter	av	ulik	
produksjon	for	verdensmarkedet,	har	Innovasjon	
Norge	vært	en	viktig	samarbeidspartner.

- idiotisk nok sklei jeg på glatta og brakk 
foten tre dager etter at jeg begynte, så 
jeg har vært sykemeldt en god stund! 
forteller Kristian, halvveis fortvilt på 
telefon fra heimhusan i byen.
- Men det jeg har sett av bedriften så 
langt, virker veldig spennende, og jeg 
gleder meg stort til å komme i gang!

MeR ReLeVant
det var i 2005 at Kristian fra Bodø 
søkte seg til Glomfjord. etter grunnkurs 
på Fauske, gikk turen til Meløy 
for videregående kurs i kjemi og 
prosess. deretter ble det læreplass i 
Fullgjødselfabrikken til Yara, og deretter 
vikarjobb samme sted.
- På den tiden var det ikke rom for fast 
jobb der, så i fjor fikk jeg fast jobb hos 
ReC Wafer Mono. Når jeg nå bytter til 

SiC, er det rett og slett fordi utdanningen 
min er mer rettet inn mot denne typen 
prosess, forklarer Kristian.
- i jobbperioder bor jeg på hybel hos en 
arbeidskamerat på SiC, og så reiser jeg 
hjem til Bodø når jeg har friperioder. 
For oss fungerer denne ordningen greit, 
og jeg har ingen planer om annet enn å 
jobbe for SiC – dette gleder jeg meg til!

i LedeRkaBaLen
Mer nytt i SiC-staben siden sist: Thomas 
Maruhn har fått jobb som skiftleder i 
slurryfabrikken, og meldte overgang fra 
ReC Wafer Multi 1. april. Mer ledelse: 
Jan Robert Skaland leies foreløpig 
inn i stillingen, men er fra 1. mai SiCs 
faste leder for logistikk og innkjøp (se 
egen artikkel). Mens Frode Hansen, 
som opprinnelig kom fra nå nedlagte 
PQ Norge Silicates, er bedriftens nye 
vedlikeholdskoordinator fra 1. februar. 
Fra før vet vi at Tomas Bringe (tidl. ReC 
Wafer Mono) er prosesskoordinator i 
SiC fra 1. februar. Andre nye: laborant 
Marius Skytterholm (begynte 1. 
februar), prosessingeniør Hue Thai 
Nguyen (mars) og laborant Marianne 
Johansen (1. juni). internt har ellers 

kristian klette, her under fagbrevutdelingen i 
2008, bor i Bodø men jobber i glomfjord.

Roald Krogh byttet funksjon fra å være 
prosessoperatør til å jobbe på logistikk/
lager. Svein-Helge Nesblom er vikar 
på laboratoriet det kommende året, og 
operatør Jostein Myrvang er nå lærling i 
automasjonsfaget.

Kristian	Klette	(30)	er	fra	Bodø,	
og	samboeren	og	de	to	barna	
bor	i	Bodø.	Men	5	år	etter	at	han	
jobb-flyttet	til	Glomfjord,	har	
han	ingen	andre	planer	enn	å	
jobbe	for	SiC	Processing!

glomfjord industripark satser sammen på 
sikkerhet. Målet er å få felles standarder og 
reaksjonsmønster for ulike områder, for eksempel 
trafikkavvikling.

satsningen på sikkerhet i parken.
- Kostnaden med denne stillingen 
fordeles på den måten at Yara og ReC 
dekker 60 prosent, mens Si Pro, SiC, BiS 
og Marine Harvest deler på de øvrige 
40 prosentene. det er rart med det – vi 
har alle fullt opp med det daglige i våre 
bedrifter, og for å få til ny framdrift i 
fellessatsingen på sikkerhet, trenger vi 
en tydelig leder for dette arbeidet, mener 
Leif.
Og arbeidet, det har vært i gang en 
god stund – for eksempel har flere 
fabrikksjefer gått vernerunder i andre 
bedrifter.
- Akkurat dette mener jeg selv er veldig 
viktig – involvere fabrikksjefene. Og det 
kan være svært nyttig å gå runder hos 
hverandre, for da oppdager man ofte ting 
man ikke selv ser.

uLYkkeR og tiLLØP
Tore Matre (ReC) og Pål Hestad (Yara) 
gikk nemlig vernerunder i henholdsvis 
Scan Crucible og ReC tidlig i fjor.
- dette ble gjort etter et viktig 
informasjonsmøte som Yara innkalte 
til, opplyser Halvard Amundsen, som 
er leder for helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet (HMSK) i BiS og inntil i fjor 

høst koordinerte arbeidet i en felles 
sikkerhetsgruppe for bedriftene.
- Utgangspunktet for dette møtet var 
arbeidsulykker som hadde skjedd, og 
tilløp til alvorlige hendelser – ting 
som ikke kan aksepteres. i møtet 
var det enighet om å gå vernerunder 
hos hverandre og å etablere en felles 
standard for sikkerhet, adferd og 
reaksjonsmønster. Og faste HMS-møter 
med representanter fra bedriftene, 
oppsummerer Halvard.

PRoBLeMet tRaFikk
Selv hadde han i en periode altså 
ansvaret for å koordinere disse møtene – 
et ansvar det nå ligger i kortene at Line 
Voll Bang skal overta.
- Ett viktig tema er trafikken av 
privatbiler i parken, som vi alle er enig 
om må reguleres på en annen måte. Mens 
vi tidligere hadde et tydelig regelverk - 
utformet av Yara og som ble overholdt, 
er det i dag opp til hver enkelt bedrift. På 
grunn av sterk trafikkøkning i parken har 
risikoen for ulykker økt dramatisk, sier 
Amundsen.
- ett forslag er å gå tilbake til ordningen 
der det blir slutt på privatkjøring 
innenfor portene, og at det etableres 1 

stor parkeringsplass på utsiden. dette 
forslaget er foreløpig lagt på is.

MÅ FÅ konSekVenSeR
de som til nå har deltatt i parkens HMS-
utvalg er Anita Seljeseth (ReC Wafer 
Mono), inger Østvik og Peter Mendis 
(ReC Wafer Multi), Sissel Myrvang (Si 
Pro), Marit Torsvik (SiC Processing), 
espen Maruhn (Scan Crucible), Yngve 
Krogh (Yara) og Halvard Amundsen 
(BiS).
- Når det gjelder dette med trafikk, tenker 
jeg også der at vi har mest å hente ved å 
ha et felles regelverk, og at overtredelser 
får konsekvenser. Vi har alle en tendens 
til å tenke ”det skjer ikke meg”, og 
dette kan føre til slurv. Alle som ferdes 
i parken må forstå at overtredelser av 
regelverk kan føre til alvorlige hendelser, 
noe som igjen i verste fall kan resultere i 
dødsfall. da er det viktig at overtredelser 
får konsekvenser for den eller de det 
gjelder! mener Halvard.

Satser sammen på sikkerhet
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Synnøve	liker	vennene,	liker	
jobben	og	liker	å	snakke	
engelsk.	Men	ikke	klimaet.
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- Nei, vet du hva! Når jeg står opp kan 
det være sol, når jeg spiser frokost regner 
det og når jeg drar på jobb snør det. det 
veksler absolutt hele tiden, så jeg liker 
ikke klimaet spesielt godt!

Bot FoR noRSk
8 uker er unnagjort av Synnøve Karlsens 
arbeidsopphold i irland – 5 uker gjenstår.
- Jeg liker meg godt og det er flott å 
kunne kommunisere bare på engelsk – 
det er nesten så jeg må tenke meg om 
når jeg skal snakke norsk igjen. Vi gir 
hverandre pengebot hvis vi glemmer 
oss og ikke snakker norsk! opplyser 
neverdaljenta.
- Men det var rart å være her i påsken, 
uten snø. Så det skal bli deilig å komme 
hjem igjen, også, mener hun.
20-åringen er en av de tre ungdommene 
fra Nordland som akkurat nå bor i den 
lille byen Bandon i Cork-regionen helt 
sør i irland. Sammen med isabell fra 
Brønnøysund og Ask fra Svolvær får hun 
en smak av utenlandsk kultur og arbeid. 
de tre bor i samme hus som er et slags 
flerkulturelt fellesskap med to tyske 
ungdommer, tre spanske, en italiensk og 
altså tre norske.

BeSt HJeMMe
det er ved hjelp av et såkalt Leonardo-
stipend at Synnøve, som til vanlig 

typisk irsk? i denne bygningen i Bandon 
bor Synnøve sammen med en rekke andre 
ungdommer fra flere andre land.

sYnnøve Halvveis i irland

det karakteristiske klippelandskapet the old head of kinsale fikk et tidlig besøk av Synnøve (t.h.) fra 
Meløy, isabell fra Brønnøysund og ask fra Svolvær. Begge bildene: privat

er lærling i helsesektoren i Meløy 
kommune, har fått anledning til å 
tilbringe en del av læretiden utenlands.
- Nå bytter jeg arbeidssted etter eget 
ønske, fordi det på det lille sykehuset jeg 
var ble lite å gjøre på ettermiddag- og 
kveldsvaktene. Så resten av tiden skal 
jeg jobbe på et aktivitetssenter for i alt 60 
psykisk utviklingshemmede i alderen 18-

64 år, forteller Synnøve, som med dét får 
arbeidserfaring på det området hun selv 
aller helst vil jobbe etter endt utdanning.
- det er billigere her borte enn i Norge, 
men så tjener de jo også dårligere. 
Jeg lurer på om dette kanskje er litt 
av hensikten med at vi får dra på slike 
opphold – at vi etterpå skal se hvor bra 
det er å bo i Norge!

Gjør din bedrift synliG

Mediehuset 
Meløy AS  
hjelper deg  
å gjøre din 
bedrift enda 
mer synlig. 

Vi bidrar med design 
og utforming. 

•	 Lokal forankring
•	 Bred erfaring
•	 Høy kompetanse

Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12
8150 Ørnes

75 75 06 00
ellinor@framtia.no
mette@framtia.no

Samarbeids-prosjekter 
i Glomfjord 
Industripark.
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siden sist siste siden

det ser fredelig ut i idyllisk vinterdrakt – men under alle disse 
takene syder det av aktivitet. det beregnes at bedriftene i 
Glomfjord industripark omsetter for over 4,5 milliarder kroner 

hvert år, og flere av selskapene her tilhører gigantene på Oslo 
Børs. Om lag 870 personer har for tiden sitt daglige virke i 
bedriftene i parken.

Finn Nordmo (68) har fortsatt dagene fulle med 
næringsutvikling, og ingen vet vel mer enn ham om hvorfor 
omstillingen i Glomfjord industripark har vært så vellykket. 
Så inviteres han da også hyppig til å holde foredrag om emnet. 
Under Vinterfestivalen tok en rekke pensjonister stolheisen opp 
for å høre ham på Skihytta. 

Flere bøker og filmer har beskrevet industrieventyret i 
Glomfjord, som regnes å ha begynt i 1898. Statkraft, i 
samarbeid med flere parkbedrifter, finansierer nå en oppdatert 
film som også favner de siste 15-20 års sterke utvikling. 
Filmskaper Inge Bergset (t.h) har oppdraget, og her filmer han i 
Yaras råstofflager sammen med Dagfinn Kolberg.

Han hadde et meget lydhørt publikum, Martin devor (t.h.) fra 
Statoil, da han nylig gjorde stopp hos Meløy videregående 
skole i Glomfjord på sin rekrutteringsturné i Nord-Norge. 
Olje- og gassgiganten rekrutterer nær 200 lærlinger hvert år, 
og satser spesielt på den nordlige landsdelen i år. i midten på 
bildet ser vi skolens rådgiver Kåre Jakobsen.

Samtlige ReC-ansatte drilles nå i LeAN-tenking, altså å 
forebygge sløsing med tid, materiell og ressurser. Og siden 
arbeidet faller sammen med betydelig samordning av Mono 
og Multi, inviterer Greta Solfall (stående) alle ReC-ansatte i 
Glomfjord til arbeid i grupper der forbedringsarbeid står på 
dagsorden.

siste siden siden sist


