industrifolk
mono-kake
- Gratulerer,
Øyvind! sier Roar
Karlsen (t.h.) når
Øyvind Tvedt
spretter kaka.
Med en enkel
markering innviet
de to REC-lederne
parkens største
investering,
den nye Monofabrikken. Karlsen
gir Tvedt mye av
æren – Tvedt er
glad for å slutte.
SIDE 6, 7 og 14
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GO’ KJAKE:
fra May-Helen og
SiC til ordføreren.
Hvorfor?

SIDE 10-13

KAMPANJE:
Line V. Bang vil
ha mer orden i
parken.
SIDE 4-5

MED EINAR:
Meløy-elever på
Stortinget.
SIDE 19
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gratulerer
Så er det på tide å gratulere nye
jubilanter i industriparken. Denne
gangen dekker lista inn perioden fra
16. oktober til 19. november.

Tung lærling-satsing videreføres

55 år
Linda Jørgensen, MBS, 19. oktober
50 år
Knut Erik Fygle, REC Wafer Mono, 29. oktober
Ove Simonsen, Yara Glomfjord, 1. november
45 år
Roar Nygård, BIS, 12. oktober
Bengt Sandberg, Yara Glomfjord, 25. oktober
Geir Dagfinnsen, Yara Glomfjord, 29. oktober
Kenneth Myrvang, Yara Glomfjord, 18. november
35 år
Viola Johannessen, BIS, 27. oktober
Steffen Mikalsen, REC Wafer Mono, 19. november
- Lærlinger skal fortsatt være en veldig
viktig del av rekrutteringen vår, fastslår
opplæringskoordinator Terry Whittall i REC
Wafer.

30 år
Agnethe Jensen, REC Wafer Multi, 20. oktober
25 år
Joakim Rygg Flesvik, REC Wafer Mono, 23. oktober
Rainer Halvorsen, REC Wafer Mono, 31. oktober
Nina Vindvik, MBS, 13. november

Her er 14 av de 35 lærlingene som i
høst er lærlinger REC Wafer i Glomfjord.
Foran fra venstre: Kevin Kvalfors (Vefsn),
Håvard Thomassen (Svolvær), Maiken S.
Antonsen (Lurøy), Ole-Christian Kristensen
(Engavågen) og Alexander Ursin (Rana).
Midten fra venstre: Mette Lian (Rana), Robin
Myrvang (Neverdal), Tina Olsen (Ørnes),
Christine Olsen (Ørnes), Ann Torill Hillestad
(Glomfjord). Bak fra venstre: Marius Johnsen
(Neverdal), Pål André Meløysund (Halsa),
Øystein Hanssen (Sømna) og Martin Bjørnvik
(Sømna). Alexander Frøyseth (Bodø) var ikke
tilstede da bildet ble tatt.

Industrifolk
Utgiver: Mediehuset Meløy AS
Ansvarlig redaktør: Edmund Ulsnæs
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
Layout: Ellinor Ann Skaret
Trykk: Forretningstrykk AS
Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Kontor Glomfjord Industripark:
Schalthuset, 3. etg.
Tlf: 75 75 06 00 Mob: 99 29 99 08
E-post: edmundul@online.no

Når REC samordner sine
to fabrikker, videreføres
den tunge satsingen på
lærlinger. Nå går hele 35 i
waferlære, og de er kommet
fra både nord og sør for å
jobbe i Glomfjord.
- Også i fortsettelsen skal lærlinger være
en veldig viktig del av rekrutteringen
vår. Historisk sett har jo også de aller
fleste fått jobb her etter endt læretid,
forteller opplæringskoordinator Terry

Whittall i REC Wafer Glomfjord.

Fra hele Nordland

Og når Industrifolk samler et knippe på
14 ferske fjes til fotografering, merker
vi oss ved mer som er hyggelig, enn at
lærlingene er unge. De kommer nemlig
også fra både nord og sør for å jobbe
i Glomfjord. Fra Sømna, fra Svolvær,
fra Mosjøen, Mo og Ørnes. Og Bodø.
- For tiden har vi i alt 35 lærlinger på
plass i de to fabrikkene. ”Normalen”
skal være 34 fra nå, pluss 1-2 på
vedlikeholdsavdelingen. Målet er nå to
lærlinger på hvert skift både i Mono og

Multi, opplyser Terry.
Hovedsakelig dekker lærlingene inn
produksjonsteknikkfaget, men REC Wafer
huser også industrimekaniker, automasjonsog elektrikerlærlinger, samt to på kontor og
administrasjon.

Felles intro

Egen introduksjonsuke var første post for
lærlingene da de startet opp nå i september.
Fem ukedager, dagtid. Møte med ledelsen,
informasjon om bedriften, oppmøte,
arbeidstid, reglementer, lønn og velferd var
av innholdet.
- Dette er folk som er relativt nye

i arbeidslivet, og en slik samlet
introduksjonsuke er veldig bra at vi har fått
til, mener han.
Mono har kjørt et slikt opplegg i tre år
allerede – nå er også Multi med.
- Ungdommer på 18-19 år er jo veldig
forskjellige, men dette er flotte folk – vi ser
allerede at mange er midt i blinken for oss.
Om de senere får fast ansettelse, ja, det vil
de få avklart i god tid før læretiden er over,
forteller Terry.

Etterspurte folk

REC-nytt av året er at det er han selv,
som opplæringskoordinator, som er faglig

ansvarlig for alle lærlingene i produksjonen.
Dette innebærer blant annet halvårssamtale
med hver enkelt, der lærlingens instruktør i
produksjonen deltar. Multi-skiftene har én
instruktør hver – Mono-skiftene to.
- REC Wafer-lærlingene har et høyt snitt
på fagprøvene, og vi vet at dette blir veldig
flinke folk.
- Det siste bekreftes når vi ser på bruken av
dem når de blir andreårslærlinger – da er de
svært etterspurt, fastslår Terry Whittall.
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Joda, litt bedring har det vært,
siden Yaras Line Voll Bang
startet sin ”ordenskampanje” i
vår. Paller er et problem.
Viktig for trivselen, viktig for sikkerheten,
viktig for inntrykket omverdenen har av oss.
- Etter mange år med utbygging ønsker vi
nå å heve standarden for orden utendørs i
industriparken, forteller Line Voll Bang.
Og dermed har vi i noen setninger beskrevet
bakgrunnen for ”prosjekt ryddigere park”.
Siden Yaras egen HMS-koordinator, med
industriparken som arbeidsfelt, tiltrådte
tidligere i år, har hun vært på flere runder
utstyrt med kamera.

pen park og ryddighet, bærer industriparken i
Glomfjord fortsatt preg av fem år med intens
utbyggingsaktivitet.
- Nå er det laget nye veier med asfalt, og
det er kommet nye skilter overalt. Da vil vi
appellere til alle bedrifter om å rydde rundt
sine produksjonsanlegg.
Hun har som mål å etablere en god standard
for ute-orden, og at det kan bli gjenstand for

avviksmeldinger når denne sklir ut. Nå ser
hun et spesielt innsatsområde som trenger
fokus.

Palle-slappe

- Paller. Det er veldig mange paller av ulike
størrelser som ligger rundt omkring. Dette
kan jo ha forskjellige forklaringer, men kan
hende det er litt slapphet? At man henter det

som står på, men lar selve pallen stå igjen?
Det er jo også litt endring på det med paller
– tidligere ble de brent i steinbruddet, men nå
gjøres vel ikke det lenger.
- Uansett skal dette med håndtering av paller
bli et eget tema når lederne i industriparken
har sitt neste møte, opplyser Line, som håper
de enkelte bedriftene nå skal skjerpe egne
rutiner på orden rundt sine bygg.

Et forbilde….

- Det er store forskjeller, og dette har nok
med rutiner i den enkelte bedriften å gjøre.
SiC Processing er rett og slett et forbilde, der
har det vært strøkent fra første stund – striglet
og ordentlig. REC har nå også tatt tak etter
at utbyggingene er ferdig, og Yara jobber
jevnt over bra, sier Line om tre av de største
produksjonsbedriftene.
- Men er det blitt bedring siden ”kampanjen”
din startet?
- Ikke stor bedring, men litt. Dette har også
å gjøre med at det i enkelte soner er uavklart
hvem som har ansvaret for å holde orden, og
dét skal vi nå få på plass. I enkelte tilfeller
dreier dette seg også om at det er innleide
entreprenører som ikke har fjernet utstyr etter
jobber som er utført.

Vil ha standard

Det er parkens sikkerhetsgruppe, koordinert
av Line, som har satt orden på dagsordenen.
Mens Herøya Industripark er et eksempel på
Parkens HMS-koordinator Line V. Bang vil heve standarden på orden innenfor portene, og går jevnlige runder for å dokumentere ståa.
Hennes egen bildeserie viser at spesielt paller skal bli et tema på kommende møte for industriparklederne.
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SiTech Extension sluttført

SiTech Extension sluttført

Forsiktig ferdig-markering
- Det har vært noen motbakker
underveis, og vi har
utfordringer foran oss, men de
skal vi klare!
Med disse få ordene markerte Roar
Karlsen at den nye Mono-fabrikken nå er
overlevert fra prosjekt SiTech extension

til drift. Fabrikkdirektøren spanderte
ekstra flott lunsj og kaker den første
dagen i oktober.
- Velkommen skal dere være til denne
markeringen. Utbyggingen har tatt lang
tid, og det har vært noen motbakker
underveis. De fleste utfordringene er nå
løst – vi har til og med fått lysmaster ute!
Smilte han.
Foran om lag 70 ansatte i den flotte

Mono-kantina understreket han at mye
krevende arbeid gjenstår, men også at
dette jobbes det hardt med av mange.
Glad-meldingen om at SiTech skulle
bygges ut for 1,350 milliarder kroner,
ble gitt til de den gang nær 90 ansatte
den 17. juli 2007. I dag teller staben
over 200, og fabrikkarealet er om lag
femdoblet siden den gang. Utbyggingen
ble også preget av den voldsomme

kostnadssprekken på om lag ½ milliard
kroner, og forsinkelse på nesten ett år.
- Vi har markert slike anledninger
med mer brask og bram tidligere,
vedgår Bjørn Pedersen, RECs
administrasjonssjef i Glomfjord.
- Men med overskridelsen i prosjektet,
og med den markedssituasjonen vi er i,
ville det ikke tatt seg ut med en voldsom
markering, mener han.

Han bød på en forsiktig markering, fabrikkdirektør Roar Karlsen. Anledningen var at den
svært påkostede Mono-fabrikken er ferdig og skulle innvies. De ansatte fikk varm MBS-lunsj
og kaker.

Industrifolk
februar 2010

Industrifolk
august 2007

uar 2009

Industrifolk febr

ril 2010
Industrifolk ap

…og så flott tar Mono-fabrikken seg ut i dag, sett fra innkjøringen til Glomfjord.
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- Det går bra!
- Kanskje greit å få inn noen
utenfra som vet at dette faktisk
kommer til å gå bra?
Spør Ragnhild Heen Andersen (34), tilbake
i REC etter to år, nå som produksjonsleder i
Mono og klar for tøffe forbedringskrav.
- Tja, så er det kanskje det man liker, at det
er litt tøffe tak? Men jeg har vært der før, og
dette er ikke noe vi ikke kommer over – det
er bare å stå på til det løsner!

- Det går bra!

- Fra tiden i Multi husker jeg liknende
situasjoner, og når staben her på Mono
kanskje er litt slitne og usikre på
situasjonen, kan det jo være greit å få inn
noen som kommer utenfra og vet at det går
bra? For dét gjør det! slår hun fast, Monos
tiende skiftleder.
Ragnhild er altså tilbake i REC Wafer, to år
etter at hun forlot Multi til fordel for jobb i
renseanlegget som ble bygget som en del av
SiTech Extension, og drives av BioTek.
- Jeg tror jeg er en god motivator, og
det trenges nok nå. Hvis vi alle går i oss
selv, er det kanskje en 10-prosent eller en
20-prosent som ikke er i bruk. Min jobb er å
bidra til at hver enkelt får tatt ut dette.

Nyttig erfaring

Etter gjennomført grunnopplæring som
produksjonsleder er altså Ragnhild for
alvor i gang med å lede sitt Mono-skift. I
ryggsekken har hun: kjemi- og prosessfag,
fagbrev og fast jobb fra 2000 i REC Wafer
Multi, før nytt fagbrev i kjemisk teknisk,
fagansvar for lærlinger og områdeleder på
wafersagene.
- Så var det nyttig å få erfaring i oppstart av
et nytt anlegg, altså renseanlegget. Jobben
i BioTech valgte jeg dessuten for å kunne
gå dagtid. Men så passet ikke dagtid oss så
godt som ungene og jeg trodde, så nå er det
greit å være tilbake på skift!

Kjempesterk tro

Sier Ragnhild, som nå altså er den ene av
i alt ti produksjonsledere i den splitter nye
Mono-fabrikken i Glomfjord.
- Det er tøffe tak nå, men jeg husker fra
Multi da vi fikk nye krav til produksjon
presentert for oss. Mange mente at det aldri
ville gå bra, men så viste det seg gang etter
gang at det gikk jo bra – det dreier seg om
standardisering og bruken av verktøy som
5S!
- Jeg har kjempesterk tro på at dette skal gå
bra – det MÅ gå bra – denne virksomheten
er kjempeviktig for hele Meløy!

Ragnhild Heen Andersen – ny
produksjonsleder ved REC Wafer Mono.

Veteraner gikk til Mono
REC Wafer Mono har sikret seg
to veteraner til to ledige poster
som produksjonsledere. Den
ene har nyttig Multi-erfaring,
den andre er i skarp rute mot
park-rekord.
- Sykefraværet er for høyt. Måten vi to
er på, kan motivere folkene på skiftet til
å være mest mulig på jobb, mener Bjørn
Leonhardsen (51).
- Jeg har vært tillitsvalgt stort sett
sammenhengende i 35 år, og tror jeg vet en
del om hva som må til for at folk skal trives
på jobb, sier Wiktor Karlsen (54).

Wiktor koser seg

Veteranene er to av de tre siste
produksjonslederne som nå er på plass i REC
Wafer Mono. Den tredje er Ragnhild Heen
Andersen, og fra mai-utgaven husker du at

Industrifolk presenterte de sju første, nemlig
Roger Endresen, Frode Olsen, Åge Lyng,
Jan-Erik Magnussen, Elin Ovesen, Safet
Omercevic og Harald Berg.
- E moillkosa meg på jobb, og håper dét kan
smitte over på de som er på skiftet mitt – det
viktige er å få folk med og at vi drar i samme
retning, mener Wiktor.
Siden 2. august er han REC Wafer-mann,
etter seks år i resirk-behandlingen for Si Pro/
MBS. Fortsatt er han i rute til å bli ”tidenes”
industriarbeider i Glomfjord.

Går mot rekord?

- Ja, det kan fort blir 50 år til sammen, før jeg
slutter, smiler han.
For: i disse dager har Wiktor jobbet 38
år i Glomfjord Industripark – til tross for
at han ”bare” er 54 år! Neverdalingen
tro nemlig sine første skritt som bud for
Hydro som 16-åring, og siden har han
ikke vært utenfor portene. Plateverkstedet,

Ammoniakkfabrikken, Fullgjødselfabrikken,
Promeks (nedlagt), Yara’s PKL, MBS og Si
Pro. Etter det vi kjenner til, er det neppe noen
som har mer enn 50 års tjeneste i Glomfjordindustrien. Wiktor går for rekord.
- Skift 5 her på Mono er et stabilt skift med
lite fravær, og jeg håper at jeg kan være en
god motivator. Denne jobben er krevende på
en annen måte enn den jeg hadde på Si Pro.
Veteran Wiktor ser fordelen med
mindre manuelt arbeid enn på sin
forrige arbeidsplass, men slår fast at
produksjonslederjobben er utfordrende nok,
bare på en annen måte.

Bjørn har erfaring

- Mono er i en fase der vi må øke
produksjonen sterkt. Jeg har delvis samme
erfaring fra tiden i Multi, og håper jeg kan
bidra med nyttig erfaring, forteller Bjørn
Leonhardsen.
Han kommer nemlig fra vegg-i-vegg, der

Veteranene Wiktor Karlsen (t.v.) og Bjørn Leonhardsen mener at det å skape
trygghet og trivsel på jobb er deres viktigste oppgaver når de nå er blitt
produksjonsledere ved REC Wafer Mono.
han siden 2001 har skaffet seg fagbrev, vært
operatør og senere områdeleder på ovnene.
Foruten førsteoperatør, altså avløser for
produksjonsleder. Før REC-karrieren begynte,
jobbet Bjørn i en årrekke på ringnotsnurper

I mai presente
rte Industrifolk
de første sju
produksjonsle
derne ved REC
Wafer Mono.

i Nordsjøen, han bygget bruer for Astrup
Høyer, og han var snekker. Opprinnelig
er han fra Havøysund i Finnmark, men er
etablert i Glomfjord med kone og tre voksne
sønner.

- Allerede for 25 år siden, da jeg kom
til Glomfjord for første gang, syntes jeg
industriparken var spennende, og hadde lyst
til å jobbe her!
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SiC er offisielt åpnet

SiC er offisielt åpnet

SiC-bygget er 21 meter høyt, og
ruver kraftig selv om tomta ble
sprengt ned i Setvikhaugen. Nå
er den splitter nye slurryfabrikken
offisielt åpnet.

På åpningsdagen var Lars Kåre Øijord sentral som guide. Han geleidet de besøkende gjennom fabrikken
og forklarte slurryproduksjonen.

Mye ros, mange gratulanter
Ros for byggeprosess, ros for
rask driftsstart, ros for høy
kompetanse. Gratulantene stod
i kø da ”mønsterbruket” SiC
Processing ble offisielt åpnet.
Etter å ha investert 35 millioner Euro i
flunkende nytt produksjonsanlegg, vegg
i vegg med REC, kunne tyske og norske
ansatte i SiC Processing nylig feire sin
offisielle åpning. Med utendørs musikk,
bespisning, omvisning i fabrikken og ikke
minst festmiddag og –forestilling på kvelden,
ble slurryfabrikken feiret. I ettertid vil
dette gigantsamarbeidet mellom regionale,
nasjonale og internasjonale selskaper

trolig bli husket som et mønster både for
planlegging, bygging og oppkjøring av
produksjonslinjer.
- Men den tragiske fallulykken der en
byggarbeider mistet livet underveis i
prosjektet, påvirket oss alle, og minner oss
på hvor sårbar grensen mellom suksess
og tragedie kan være, minnet fabrikksjef
Wenche Olsen om, da hun holdt sin tale under
kveldsarrangementet.
Det var 49-årige Asbjørn Halvard Pedersen
fra Troms som mistet livet i en fallulykke ved
SiC-bygget i oktober i 2008.

Tar av seg hatten

To år senere, nærmere bestemt 16.
september i år, kunne flere titalls ansatte

og gjester likevel markere at et usedvanlig
strømlinjeformet utbyggingsprosjekt er
gjennomført. Grunnearbeidene ved M3
Anlegg, byggearbeidene ledet av Gunvald
Johansen AS og samarbeidspartnere, og
installasjonen av fabrikken ved tyske AKW,
har i praksis gått som på skinner siden første
spadestikk i tomta i april 2008.
- Markedssituasjonen har endret seg
dramatisk underveis, men til tross for
utfordringer har dere vært et mønsterbruk
hele veien. På kort tid oppnådde dere bedre
produksjonstall pr. linje enn anleggene våre
på Herøya! roste administrerende direktør
Trym Hansen i SiC Processing i Norge.
- Jeg tar hatten av for dere, og er stolt
av å rapportere om driften deres til vår

toppledelse!

Må hjelpe hverandre

SiCs toppsjef i Tyskland, Dr. Lothar Jacob,
oppsummerte også prosjektet, og ga ros til
de Glomfjord-ansatte, den lokale ledelsen
og viktige samarbeidspartnere som REC
og Meløy Næringsutvikling. Wenche Olsen
takket også enkeltpersoner i byggingen, samt
kunde REC.
- Dere har utfordret oss på kvalitetsfokus,
og alle møtene våre har ikke vært like
hyggelige, men dette har vi lært mye av. Og
siden vi begge driver produksjon i Norge, i
konkurranse med lavkostland i Asia, kan vi
kun overleve ved å finne de beste løsningene i
driften. Her kan vi utfordre hverandre og lære

Driftstavla i slurryfabrikken er interessant for fabrikkdirektør Hilde Rolandsen og
produksjonssjef Børge Selstad hos hovedkunde REC Wafer Multi.

av hverandre, sa hun foran festkledde ansatte
og besøkende.

Åpning og fest

Den store SiC-dagen var for det første satt
sammen av et utearrangement med lett
bespisning ved fabrikken og omvisning
for alle besøkende. Dernest inviterte
arrangementskomitéen (Jan Robert Skaland,
Aleksander Myrvang, Roy Hoff og May
Helen Sørsandmo) til kveldsarrangement som
i tillegg til festmiddag inneholdt kulturinnslag
og show. Her viste konferansier Truls
Svendsen, kjent fra TV2, seg fra en minst
like…..skal vi si spesiell side som på TVskjermen.
- Tilbakemeldingene fra gjestene har vært

strålende! smiler May Helen.
- Både kveldens meny og underholdning syntes
å treffe blink og alle koste seg. Vi i komitéen
vil gjerne rose Meløy BedriftsService for
fantastisk nordnorsk mat og vel utført jobb,
Sandaa Gartneri for nydelig pynting av lokalene
og artistene for strålende underholdning. Tusen
takk til alle, egne ansatte og innleide, som sto
på og bidro til en svært vellykket dag og kveld!

Lokalt er bedre

Byggingen av slurryfabrikken i Glomfjord har
hatt spektakulære elementer, både ved at tomten
for bygget måtte sprenges ut av Setvikhaugen…
- En mengde som tilsvarer 20 fotballbaner med

fortsetter side 12-13
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SiC er offisielt åpnet

SiC er offisielt åpnet

- Vi satte linjene i drift på rekordtid
fordi alle dere ansatte har tatt
stort ansvar for å lære raskt, var
av innholdet i fabrikksjef Wenche
Olsens kveldstale.
Ordfører Arild Kjerpeseth klippet snora for den nye fabrikken, og fikk snorhjelp av de SiC-ansatte Roy Hoff (t.v.) og Aleksander Myrvang.

Administrasjonsleder May Helen Sørsandmo (t.h.) koordinerte
åpningsarrangementet, og tar her en rask pep-talk underveis med
fabrikksjef Wenche Olsen.

Parklederne Hilde Rolandsen (REC) og Jyri Rantanen (Yara) troppet
opp for å feire sammen med sine kolleger i SiC.

et 1 meter tykt lag med stein, opplyser SiCdirektør Trym Hansen.
….og ved at bygget er hele 21 meter høyt, og
dermed ruver godt mot Glomfjordfjellene,
til tross for at det står ”inni fjellet”. Meløyordfører Arild Kjerpeseth forestod den

Toppsjefen i tyske SiC Processing, Dr.
Lothar Jacob, var tilstede, og benyttet
anledningen til å gi spesiell takk til lokale
samarbeidspartnere.

En sentral aktør i etableringen har vært Lasse Nilsen (i midten) i
M3 Anlegg, selskapet som gjorde de omfattende grunnarbeidene
for fabrikken. Her slår han av en prat med Carl Christiansen, som er
styreleder i SiC Processing AS.

MBS-maten var fabrikkåpningen verdig. Her er det fabrikksjefens
partner som forsyner seg, nemlig Sture Karlsen (t.v.).

offisielle åpningen av giganten.
- At slurryen nå produseres lokalt i Glomfjord,
framfor å bli fraktet langs landeveien, er
viktig både for oss i Meløy og for miljøet. At
man slipper trailertransport gir også større
forutsigbarhet i produksjonen, sa Kjerpeseth,

som i sin tale framhevet det unike samarbeidet
mellom regionale, nasjonale og internasjonale
aktører.
- Men aller viktigst nå er den meget høye
kompetansen som dere ansatte har. Gratulerer
med dagen! Sa ordføreren, og klippet snora.

Det var vindfullt, men disse spillerne fra Ørnes ILs
småjentelag klarte brasene i uteserveringen. Inger Fygle
(bak f.v.), Marte B. Andreassen, Julie Olsen, Ingrid Karlsen
(foran f.v.) og Rikke Kristensen.

Stå-på-viljen

Søkningen til SiC Processing var svært
god, og den lokale ledelsen har underveis
vært tilfreds med muligheten til å velge
”fra øverste hylle”, hva kompetanse angår.
Wenche Olsen benyttet også anledningen til å

Og: - Jeg tar hatten av for dere, og
er stolt av å rapportere om driften
deres til vår toppledelse! roste
administrerende direktør i SiC
Processing i Norge, Trym Hansen.

…..og hvis du synes Truls Svendsen er morsom på TV, skulle du opplevd ham live
i kulturhuset…..

rose sine ansatte.
- Vi satte linjene i drift på rekordtid fordi dere
alle har tatt stort ansvar for å lære raskt, og
dere har hatt stor fokus på å jobbe sikkert, sa
Wenche.
- Det er også godt å se at når det ikke går

på skinner, så er det en enorm stå-på-vilje
og innsats for å løse problemene. Vi er godt
rustet til å håndtere et større volum enn vi har
i dag! fastslo fabrikkesjefen.
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Om helter, historie og mot
Skoleelever fikk en leksjon
Operasjon Muskedunder. Og
skulle gruble på hva det vil si å
vise mot.
Det var som en del av den nasjonale
satsingen ”Den kulturelle skolesekken” at
elevene ved Meløy videregående skole fikk
historieundervisning, filmframvisning og
etikkdiskusjon i ett og samme arrangement.
Sentral aktør: Emil Hansen, opprinnelig fra
Bjærangfjord.

Debatt-forestilling

Øyvind Tvedt var sentral i produksjonsøkningen i SiTech, som igjen dannet grunnlaget for stor-utbyggingen av REC Wafer Mono. Nå forlater
han Glomfjord til fordel for jobb nærmere hjemstedet Fauske.

Øyvind forlater
etter tunge år
- På godt og vondt har jeg nå
erfaring som kan bli nyttig i min
nye jobb, sier Øyvind Tvedt. Han
forlater Glomfjord etter seks år
som fabrikkdirektør, der de siste
ble de tyngste.
- Ja, det blir godt å bytte jobb nå. Det har
jo vært mye tyngre de siste årene, enn de
første jeg var her. Så jeg er sliten, og dette
kombinert med reisingen til og fra gjør at
jeg gleder meg til å være ferdig, innrømmer
Øyvind Tvedt.

Sliten av reiser

50-åringen fra Fauske sier i høst farvel
til Glomfjord, etter om lag seks år som
fabrikkdirektør ved REC Wafer Mono, til han
i sommer ble erstattet av Roar Karlsen og
siden da har fungert som produksjonssjef på
ovnsområdet.
- Prosessen der jeg ønsker en jobb nærmere
Fauske begynte lenge før jeg gikk av som
fabrikkdirektør. Dette har med å ha et liv å

gjøre – jeg er ukependler, og nå som ungene
begynner å bli voksne, blir kona mi sittende
alene på Fauske mens jeg er i Glomfjord.
Nå ønsker jeg rett og slett å bo hjemme,
og all reisingen har selvsagt vært en ekstra
belastning, forklarer Øyvind.
Nå skal han lede byggingen av Salten
Stamfisks rognfabrikk på 3.000 kvadratmeter
i Sørfold. Kostnad om lag 50 millioner, stab
på 7-8.

Redningsmann

Industrilederen med bakgrunn fra blant annet
Stabburet ble hentet til Glomfjord i 2004.
Han skulle lede oppbyggingen av SiTech,
etter konkursen ved SiNor. Fra nåværende
Mono-direktør Roar Karlsen får han følgende
skussmål:
- Øyvind Tvedt reddet i praksis gamle SiTech,
og hadde ansvar for nærmest å revolusjonere
oppfatningen av hva man kunne få ut av en
mono-trekker, også internasjonalt.
Øyvind selv:
- Det vesentlige var at vi endret på
ovnsteknologien, og vi fikk til en
produksjonsvekst som dannet grunnlaget

For, med utgangspunkt i sin egen, sterke
interesse for Operasjon Muskedunder har
Hansen laget film til dette formålet, sammen
med vennen og filmskaperen Knut Jordfald.
Nylig tok de Knut Joner med til Glomfjord
– den 23-årige skuespilleren som spilte
Gunnar Sønsteby i filmen ”Max Manus”, og
for øvrig er barnebarn av skuespiller Rolf

Søder. I Meløy kulturhus ble de tre koblet
inn i en ”forestilling” der lokal Operasjon
Muskedunder-ekspert Håvard Nilsen fra
Salten Museum også deltok, mens faglærer
John-Howard Bottolfsen ved Meløy
videregående var vert og etter hvert ivrig
debattleder og innpisker.

meg til i dag, fortalte Knut Joner, som delte
opplevelsene han hadde under innspillingen
av ”Max Manus”.
- Ville vi gjort det de gjorde, ville vi hatt det
samme motet? Jeg håper det, men vet det
ikke, sa han.

Modige tyskere?

Det var 15. september 1942 at 12 allierte
soldater fra tre nasjoner, deriblant Norge,
gikk i land i Bjærangen, klatret over til
Fykan og sprengte rørgatene til Glomfjord
kraftverk. Dermed ble også tyskernes
aluminiumproduksjon ved Haugvik
Aluminiumsverk lammet.
- Det har irritert meg i alle år at denne svært
viktige hendelsen nærmest ikke er nevnt
engang, i en del sentrale verker som beskriver
krigstiden, mener Emil Hansen.
- Denne heltedåden, dramatikken og naturen
bør kunne være et minst like spennende
utgangspunkt for en spillefilm som mange
andre krigshendelser, slår han fast.

Tanken med filmsnutter og snakk om både
Operasjon Muskedunder og krigshelt Max
Manus var å utfordre elevene til å snakke om
mot. Mot i ulike situasjoner i livet.
- Det er lett å se svart/hvitt på krigen – vi var
de snille, de var de slemme. Men de tyske
soldatene var også enkeltindivider som var
redde og handlet på kommando. Viste ikke de
også mot? utfordret Håvard Nilsen.
Og oppnådde debatt og engasjement fra salen,
slik hensikten var. Mange tok ordet, godt
kusket av Bottolfsen.
- De karene vi spilte i filmen viste et mot
som det er vanskelig for meg å forholde

Irritert Emil

for nyfabrikken som vi nå sitter i. Jeg hadde
sikkert mye å bidra med i den prosessen, men
dét var det mange andre som også hadde.

På godt og vondt

Salten Stamfisk har nå sikret seg en leder uten
erfaring med fisk, men som kan industriell
produksjon og oppbygging av fabrikk.
- Oppstarten av SiTech fra 0 er nyttig for meg
i den nye jobben. Dessuten erfaringene fra
REC SiTech Extension, på godt og vondt,
mener han.
Mono-utbyggingen i Glomfjord sprakk med
om lag ½ milliard kroner og ble nært året
forsinket, med Øyvind som fabrikkdirektør.
- Selv om utbyggingen og bedriften i Sørfold
er langt mindre, er det sammenlignbart som
prosjekt. I dag vet jeg en del om feil som
bør unngås, og om hvor viktig kompetanse
på planlegging, prosjektering og utstyr er,
forklarer han.
Fra Glomfjord-tiden vil han i ettertid
huske med glede det tette og gode miljøet i
byggingen av SiTech.
- Og så selve utbyggingsvedtaket i 2007, da,
det var en stor dag! smiler han.

Debattleder John-Howard Bottolfsen utfordrer elevene til å delta i diskusjonen om hva mot innebærer.
- Operasjon
Muskedunder fortjener
langt mer nasjonal
oppmerksomhet enn
den har fått, mener
Emil Hansen (i midten)
fra Bjærangfjord.
Nylig tok han med seg
filmskaper Knut Jorfald
(t.v.) og skuespiller
Knut Joner (Gunnar
Sønsteby i ”Max
Manus”) til Glomfjord
for å diskutere mot
med elever ved den
videregående skolen.

- Viste ikke
også de tyske
soldatene
mot? spurte
Håvard Nilsen
ved Salten
Museum. Og
provoserte
med dét
enkelte i
forsamlingen.
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Dis, men ikke farlig

”Federal Rhine” ruvet godt i Glomfjord havn da den ankom 7. september. Lørdag den 11. klokka 17 måtte den forlate – da var det lavvann og
for grunt for den ved kaia.

Yara har fått flere henvendelser fra lokalbefolkningen om disen som i perioder på tidlig-høsten har ligget over Glomfjord.

Nitrogenutslipp som
tiltrekker seg vannpartikler
i lufta, og værforhold. Det er
bakgrunnnen for sensommerdisen i Glomfjord. Ikke
helsefarlig.
Mange har på tidlig-høsten lagt merke til
det som fortoner seg som dis, spesielt over
Glomfjorden.

Værforhold gir dis

- Vi har hatt en del henvendelser angående
denne disen. Bakgrunnen er at våre utslipp
til luft av nitrogen, altså ammoniumnitratholdige dråper, tiltrekker seg vannpartikler i
lufta. Visuelt vil dette fortone seg som tåke,
eller dis, forklarer Oddmund Storaker, som er
sjef for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet hos
Yara Glomfjord.
- Med værforhold som vi har hatt i september,
stille og lagdelt, kan denne disen legge seg
som et slags lokk over Glomfjord.
Han understreker at gjødselprodusenten
tar denne typen utslipp alvorlig, likeså
henvendelsene fra lokalbefolkningen.

Åpent forhold

Denne typen nitrogenutslipp er på ingen
måte farlig. Likevel har Yara gjennom de
siste årene jobbet systematisk for å redusere
utslippene betydelig, og problemet er
vesentlig mindre nå enn for noen år siden.
- For Yara er det svært viktig å ha et godt
og åpent forhold til lokalsamfunnet som vi
er en del av. Vi har gjennom år utført flere
betydelige tiltak for å bidra til at støy eller
utslipp fra fabrikkene ikke skal oppleves for
sjenerende, forteller Storaker.
- Vi har gjennom systematisk arbeid,
utvikling av ny teknologi og investeringer
lykkes med å redusere utslippene fra
fabrikken betydelig. I de senere årene kan
eksempelvis nevnes reduksjon av lystgass
med 75 prosent og også betydelig reduksjon
av støynivået. Målene våre og resultatene er
publisert i Miljørapporten som alle husstander
i Glomfjord får tilsendt i begynnelsen av året.

Betydelige tiltak

Yara jobber i henhold til konsesjon fra Klimaog forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). I
miljørapporten for 2009, som alle husstander
i Glomfjord altså har fått, utgjorde utslippene
av nitrogen til luft fra Fullgjødselfabrikken

Både operatør Bjørn Terje Selstad (i gult) og 1.200-kilossekkene med
Calcinit blir nokså små i lasterommet til ”Federal Rhine”, som er 200
meter lang og 24 meter bred.

Tidligere PKL-sjef og nå HMSK-sjef Oddmund Storaker var blant
dem som brettet opp ermene da PKL trengte ekstra hjelp til å laste
storingen.

Lagarbeid under storbesøk
Av og til utfordres PKL litt
ekstra. Som da ”Federal Rhine”
kom i september.

- Men disen er ikke farlig, forsikrer HMSK-sjef
Oddmund Storaker.
mindre enn 50 prosent av det man har
konsesjon for. Slik har det også vært så
langt i 2010. Yara har redusert sitt utslipp
av lystgass med 75 prosent, og utslippene
av NOx og støv er redusert betydelig, etter
at titalls millioner kroner er investert i ulike
renseanlegg og forbedringer.

- ”Federal Rhine” ankom Glomfjord tirsdag
7. september på kvelden og måtte gå fra
Glomfjord lørdag den 11. klokka 17. 00.
Dette siste hang sammen med dybde og
lavvann, skriver PKLs Egil Kolvik til oss.

Short på dybde

Og i dette lå selve utfordringen. ”Federal
Rhine” er nemlig ingen smågutt, akkurat:
- Båten er 200 meter lang og 24 meter bred.
Den kom halvlastet fra Brunsbuttel i Tyskland
(der Pål Hestad er fabrikksjef, red.anm.), og

siden den med totallast veier om lag 24.000
tonn, måtte det tas noen grep, ettersom vi er
litt short på dybde langs kaia, forklarer Egil.
Løsningen? Ja, aller først hjalp entreprenør
Terje Halsan AS til med å legge ut tre fendere
bestående av fire store hjullasterdekk. Disse
skulle i teorien få båten om lag to meter ut fra
kaia og altså sikre nok dybde. Deretter ble det
lastet 3.750 Big Bags, hver med 1.200 kilo
Calsinit (KS) fordelt på to lasterom. I tillegg
3.980 tonn Calsinit bulk i ett rom.

Fra flere avdelinger

- Lastingen gikk greit, og været var
perfekt. Men en slik jobb er veldig
mannskapskrevende, og derfor var det
”tigget” folk fra flere avdelinger her på Yara.

Folk viste seg som vanlig villig til å trå til når
slike utfordringer oppstår, og dét var til stor
hjelp. Den eneste begrensningen er lovverket,
men med stor forståelse fra fagforeningen her
på bruket, løste også dette seg, fastslår han.
Foruten overtid fra PKL’s faste mannskaper,
fikk han hjelp fra avdelingene Autel, HMS og
ferdigvareområde. Blant dem som brettet opp
ermene var HMSK-sjef Oddmund Storaker,
som tidligere var driftssjef i PKL.
- Vi må bare få takke alle for hjelpen! Roser
Egil Kolvik.

Tekst: Edmund Ulsnæs og Egil Kolvik.
Foto: Egil Kolvik
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Pendler og leder
Per David Borenstein ukependler
fra i sommer til Glomfjord for å
lede REC Wafer Monos omfattende
forbedringsprosjekt ”U20”.
- Jeg begynte i REC i 2008 i forbindelse
med selskapets ekspansjonsprogram med
utvidelser og nye fabrikker i Glomfjord,
Herøya, Singapore og USA, forteller han.
- Min første oppgave var å være
prosjektleder for byggingen av
Modulfabrikken i Singapore, sier
50-åringen, som er etablert på Kolsås
utenfor Oslo med kone og tre barn på 10,
15 og 17 år.
Per David er opprinnelig maskiningeniør
fra NTNU i Trondheim, og har underveis i
yrkeskarrieren jobbet mye med prosjekter
innen olje- og gassutbygging, både for
Saga Petroleum, Hydro og Statoil. Siden
prosjektene var internasjonale, ble det ble
i perioder flere lengre utenlandsopphold,
blant annet i Singapore og England.
Han har også i tre år vært teknisk sjef/
fabrikksjef for Scancem International sin
sementfabrikk i Ghana i Vest-Afrika.

Benedikte Høgseth er én av i alt om lag 100 elever ved Meløy
videregående skole som nå har fått oppleve et nyttig og lærerikt
besøk i Stortinget.

Glad gjeng foran bygningen til Norges nasjonalforsamling, etter
grytidlig start fra Meløy.

Ulrikke Antonsen og Tora Larsen sikrer seg en ridetur på den ene
av landets mest berømte løver.

…..og sannelig rakk ikke Meløy-delegasjonen også en tur til Tøyen og,
selvsagt, Munch-muséet. Alle bildene: Meløy videregående skole

Per David Borenstein

SiC øker
SiC Processing styrker staben – fra Ørnes kom 8. september fra
jobb i Scan Crucible til operatørnå har bedriften 59 ansatte.
Seks nye fjes er på plass i
slurryfabrikken før og etter den
offisielle åpningen, som fant sted
16. september. Og Industrifolk har
oversikten:
Stine Mevik Edvardsen (19) begynte
1. september som operatør på skift
4 og vikar på laboratoriet. Stine er
fra Leirfjord, men har gått i lære hos
Yara Glomfjord og tatt fagbrev i kjemi
og prosess. Robin Johansen (21)
begynte 6. september som operatør
på skift 1. Robin er fra Røkland, har
fagbrev i kjemisk teknisk og har gått
i lære ved Nexans på Rognan, samt
har jobbet for Biobag International
samme sted. Ronny Johnson (41)

stilling på skift 6. Hjalmar
Holtleite (36) fra Ørnes begynte
20. september som operatør på
skift 5, etter blant annet jobb på Ica
og deltakelse under NAV-kurset i
produksjonsteknikk. Pål Christian
Hansen (25) fra Ågskardet har
fagbrev som bilmekaniker og
bakgrunn fra verksteder i Bodø.
Fra 4. oktober er han operatør
på SiC-skift 2. I august tiltrådte
dessuten Jørn-Are Pedersen (31)
fra Glomfjord som mekaniker i
vedlikeholdsavdelingen, etter blant
annet jobb for XL BYGG Solhaug.
Slutter i SiC gjør Bjørn Moen,
Reidar Wenberg og Runar
Bævre Nyhus, som alle forlater 1.
desember.

Nye i Yara,
nye i lære
På side 2-3 har du sett et
knippe av de mange lærlingene
i REC-bedriftene. Også Yara
melder nå inn navn på unge
rekrutter. Fra 1. september
er de lærlinger i henholdsvis
Fullgjødselfabrikken/
ferdigvareområdet
(FVO), Syrefabrikken/
salpetersyreområdet (SSO)
og Pakkeri-kai-lager (PKL).
Navnene er: Lene V. Mathisen
og Sigurd I. Omnes (begge
SSO), Tony Sætermo, OleThomas Larsen, Inger Lise
Bruvold, Mark M. Nymo og
Andreas Bang (alle FVO).
Mens Remi A. Johansen, han
er stasjonert i PKL.

Politikk og kultur i Oslo
Parlamentarisme og full
opplevelsespakke for MVSelever i hovedstaden.
- Elevene var utrolig flotte
representanter for Meløy, med
stort engasjement og upåklagelig
oppførsel. Vi fikk ros alle stedene
vi var, skryter faglærer Johanne
Rasmussen, som fulgte elevene på
hele turen.
- Jeg tror dette var veldig lærerikt og
engasjerende for elevene. Forståelse
av hva parlamentarisk arbeid faktisk
er, og hva arbeidet med å få flertall
for saker innebærer, oppsummerer
John-Howard Bottolfsen ved Meløy
videregående skole i Glomfjord.

Læreplan-perfekt
For, da 16 elever fra skolen kom tilbake fra sin
nylige dagstur til Oslo, var det med ryggsekken
full av opplevelser som passer som hånd i
hanske med læreplanene i både norsk, engelsk
og ikke minst samfunnsfag.
- Ja, for hoveddelen av besøket bestod jo i et
besøk i Stortinget, og undervisningsopplegget
Minitinget. Men i tillegg rakk elevene en
teaterforestilling på engelsk på Black Box, og
et besøk ved Munch-muséet, forteller JohnHoward.
….og retter stor takk til fagforbundet
IndustriEnergi, som spanderte lunsj på elevene
på Peppes Pizza, og til Fremskrittpartiets
stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen
fra Fauske, som til tross for sommerstengt i
Stortinget stilte opp som guide for Meløyelevene.

Stortinget betaler
Stortinget som institusjon gir et
sterkt bidrag til at en slik tur kan
gjennomføres, ved å gi 1.500 kroner
pr. elev i tilskudd. Sammen med
en egenandel, bidrag fra skolen og
fra det såkalte Comenius-prosjektet
(som kunne linkes til kjent nasjonal
kunstner, altså Munch), utgjorde dette
finansieringen av turen, som begynte
med å ta første Oslo-fly fra Bodø for å
kunne begynne opplegget i Stortinget
klokka 10 på formiddagen.
- Dette betyr faktisk at hele 100 elever
fra Meløy videregående skole på Ørnes
og i Glomfjord har vært på slik tur til
Minitinget i løpet av ett år, dersom vi
regner fra denne tiden i fjor og fram til
nå, opplyser John-Howard.
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Prosjekt

i Mono

Prosjekt

i Mono

Tøffe tak for forbedring
Det dramatiske prisfallet
på wafere gir Mono-staben
en knallhard start i sin
splitter nye fabrikk. Med
streng framdriftsplan for
hele 34 aktiviteter skal
produksjonskostnadene kuttes
betydelig. ”Prosjekt U20”.
- Folk er åpne, og forstår alvoret. REC er en
hjørnesteinsbedrift i Meløy, og det er viktig
for veldig mange at vi nå klarer å gjøre
Mono-fabrikken lønnsom, sier prosjektleder
Per David Borenstein.
- Men vi er etter skjemaet så langt. Det må
jobbes enda mer systematisk, mener den
tidligere waferdivisjonens Mono-sjef Jon
André Løkke.
Han har nå ansvaret for alt wafersalg i
divisjonen, og de to karene forteller oss om
bakgrunnen for Mono-storsatsingen ”U20”.

Dramatisk fall

Sommeren 2007: etterspørselen etter wafere
er enorm, og prisene deretter. REC Wafer
legger 1,3 milliarder kroner på bordet og
bestiller giga-utbygging av Mono-fabrikken i
Glomfjord.
- Siden den gang har finanskrisen kuttet

”Prosjekt U20” i REC Wafer Mono skal redusere
produksjonskostnadene betydelig, og da er optimalt
vedlikehold av ovnene helt avgjørende. Her er det
vedlikeholdsingeniør Vidar Breivik (t.h.) som gir opplæring
til operatørene Christian Karlsen og Lill-Elisabeth Jensen.

- Vi har definert i alt 34 ulike aktiviteter
der det skal jobbes systematisk med
forbedringer – fordelt på drift, teknologi
og innkjøp, forklarer U20-prosjektleder Per
David Borenstein.

prisene i sluttmarkedet med 60-80 prosent,
og vi har en splitter ny fabrikk som ble svært
mye dyrere en planlagt. I tillegg har vi en helt
annen markedssituasjon enn det vi trodde,
og vi må forbedre oss mer, og raskere, enn vi
trodde, for å kunne ha konkurransekraft til å
overleve.
…er Jon André Løkkes kortversjon av
hvorfor REC Wafer nå setter alle kluter til
for å få den svært påkostede Mono-fabrikken
i Glomfjord på rett kjøl. Den erfarne
”ryddegutten” Roar Karlsen er hentet opp
som fabrikkdirektør, og prosjektkompetente
Per David Borenstein er hentet opp for å lede
et svært omfattende forbedringsprosjekt som
skal prege resten av dette året og hele neste.

Større ingoter

- Vi har definert i alt 34 ulike aktiviteter der
det skal jobbes systematisk med forbedringer
– fordelt på drift, teknologi og innkjøp,
forklarer Per David.
Eksempel drift: mer systematikk i kjøringen
av produksjonsutstyret, bedre prosedyrer,
bedre orden. Eksempel innkjøp: reforhandle
alle dagens avtaler. Eksempel teknologi:
- Å utnytte ovnskapasiteten bedre. Dette er
et omfattende arbeid som kort fortalt skal
resultere i større ingoter, som igjen gir flere
wafere.
Nå er det laget strenge framdriftsplaner
for hver av de 34 aktivitetene. Og,

- Vi er etter skjemaet så langt, og det må
jobbes enda mer systematisk fra nå, mener
waferdivisjonens Mono-sjef Jon André
Løkke.

forbedringsprosjektet henger selvsagt
tett sammen med det mer overordnede
programmet REC Business System, der
sentrale stikkord er å eliminere sløsing, få
optimal flyt og 0 feil.

Ekstreme Singapore

- Og 5S-satsingen er selvsagt, det skal være
shainet og ryddig! fastslår Per David.
5S er metoden for orden og renhold som
japanske bilfabrikker utviklet på 1970-tallet
for å effektivisere. Sortere, Systematisere,
Stelle/rydde, Standardisere og Sikre.
- Multi har et slikt system, og her på Mono er
det blitt mye bedre enn da jeg kom i juni – da
så det nesten ikke ut – det er jo ikke enkelt å
tenke orden når det foregår utbygging midt i
produksjonen!
- Og da kom du fra Singapore?
- Ja, jeg ledet byggingen av modulfabrikken
vår der, og Singapore er på et vis et ytterpunkt
på dette. De som ble rekruttert dit, kom
fra semiconductor (halvleder)-industrien
eller farmasi, der kravene til systematikk er
ekstreme. Sammenliknet med dette ligger vår
fabrikk bak, sier Per David.

Må være klarere

Det 34-punkts forbedringsprosjektet i Monofabrikken skal pågå i 18 måneder og resultere
i at produksjonskostnaden for hver enkelt
wafer reduseres til dels betydelig.
- Vi har jo tro på at vi skal klare det, hvis ikke
hadde vi gitt opp for lenge siden. Men det er
en generell bekymring at forbedringsarbeidet
ikke går fort nok, oppsummerer Jon André
Løkke.
- Hvorfor?
- Så langt har mange kunnet skylde på utstyr,
men nå og fremover er det viktigste rutiner,
prosedyrer og systematikk. Det må jobbes
svært systematisk slik at utstyret får høy
oppetid og lav feilfrekvens. Alle må være
villig til å lære og søke mer kunnskap, slik at
vi kan bli bedre. Dette gjelder drift og ikke
minst vedlikehold. Slurv funker ikke. Vi har
ikke råd til flere feil på grunn av at ansatte
ikke er nøyaktige nok.
- Med en ung organisasjon i en krevende
periode er ikke dette bestandig lett å få til,
men vi MÅ greie det.
- Så hva nå?
- Vi må få enda tøffere fokus på det som
ikke er bra nok, og vi må øke kompetansen
hos staben der det er nødvendig. Det er også
aktuelt å styrke oss på ressurssiden, men dette
har først og fremst med klarere prosedyrer
og sterkere fokus å gjøre, mener Jon André
Løkke.

AKAN møtte unge REC
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- Vi sier dette for at dere skal
bli flinkere til å si i fra når en
kollega har rusproblemer!
Sa Hans Ole Berg til et utvalg av de
aller yngste REC-ansatte, da temaet
var rus på arbeidsplassen. Berg er
sosionom og har jobbet 20 år i AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk. Nylig var han i
Glomfjord, og møtte de unge arbeidstakerne
sammen med Greta Solfall fra RECs eget
lokale AKAN-utvalg.

Sliter på kollegene

- Det går ofte både 8 og 10 år før en persons
rusproblemer virkelig blir synlig på jobb, og
da har det allerede slitt på kollegene i flere
- Dere er unge og kan møte
eldre kolleger som har
utviklet et rusproblem over
mange år. Det er viktig at
dere sier fra, fortalte Hans
Ole Berg fra AKAN da han
møtte unge REC-ansatte i
Glomfjord Industripark.
år. Da er personen, som gjerne er en mann,
gjerne 40-45 år og har hatt rusproblemer
siden 20-årsalderen. Det er dere som skal
jobbe sammen med ham, og det er viktig at
dere sier i fra. Det er slitsomt å jobbe sammen
med folk som er fyllesyke, og det har med
trygghet på arbeidsplassen din å gjøre, sa
Berg og Solfall.
14 unge ansatte fra waferfabrikken lyttet
aktivt.

Ikke positivt å tåle

Nasjonale undersøkelser viser at de som
drikker mye, er mer borte fra jobb enn de som
har et lavt alkoholforbruk. Fravær kan altså
skyldes rusbruk – ja, faktisk kan trolig 1/3 av
korttidsfraværet skyldes ”fyllesyke”.
- Egne rusproblemer, eller varsling om
andres, kan tas opp med meg eller nærmeste
leder uten risiko for at andre skal få vite noe,
presiserte Greta.
- Når det sies om en person at han tåler mye
alkohol, høres det nærmest positivt ut. Men at
en person tåler mye når han drikker, kan være
et tegn på overdreven rusbruk, fortalte Hans
Ole Berg til de REC-ansatte.
- …og ingenting dere sier
til meg og nærmeste leder
kommer videre til noen
andre, forsikret AKANkontakt Greta Solfall (t.v.).

Til Glomfjord
via Narvik
- Det er nytt for meg å være
med i driftsledelsen. Dét
liker jeg, for jeg ønsker
større ansvar etter hvert.
Huê Thai Nguyen er fornøyd med sitt
første halvår i SiC Processing. Nå inngår
prosessingeniøren i driftsledelsen i den
ferske fabrikken som ble offisielt åpnet
16. september.
- Det er mange erfarne folk her, og mye
å lære. Det er nytt for meg å være i
driftsledelsen, men Wenche Olsen har
satt sammen et godt team som jobber
godt sammen.

Fornybar interesse

Født opp oppvokst i Askim i Østfold er
han. Interessen for ny teknologi førte
ham etter videregående til Trondheim, og
fem år med studier i materialteknologi

ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet. Koblet med interesse for fornybar
energi.
- Så da jeg skulle velge masteroppgave i
studiet, ble temaet kortslutning i solceller, og
jeg gjennomførte oppgaven i samarbeid med
REC Scancell i Narvik, opplyser 27-åringen,
som er nummer tre i en søskenflokk på fem.

En bra start

Samarbeidet med Scancell resulterte i jobb
som prosessingeniør ved en produksjonslinje
der Huê Thai var involvert i oppkjøring
og prosessoptimalisering, blant annet ved
implementering av 5S-systemet.
- Jeg har i grove trekk de samme oppgavene
her, og jobber i tillegg med kvalitet og
kundekontakt, forklarer han.
- Siden jeg ønsker meg større ansvar etter
hvert, er dette en bra start for meg. SiC
Processing er i ekspansjon, og dette gir
mulighet for å lære mye og få nye oppgaver
etter hvert.
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Marine Harvest investerer 100 millioner

Bare uker igjen

Takk til Åge

Bare fem uker til yngelen
er ferdig og kommer
ned. Marine Harvestutbyggingen fosser videre.

Snart er det ikke skiftplanen
som styrer hvordan Åge
Jenssen disponerer sine uker
og måneder. Yara-veteranen
er AFP-pensjonist fra
desember.

- Ja, den yngelen som nå produseres
i klekkeriet, skal inn i karene her
nede i uke 47, altså den siste uken i
neste måned, opplyser daglig leder
André Spigseth.

- Jeg har jo trivdes i Hydro og Yara,
ellers ville jeg jo ikke blitt der i 40
år! fastslår 62-årige Åge Jenssen fra
Reipå.
Endringsgrunner
Men alt har en ende, også en
yrkeskarriere i gjødselproduksjonen.
Og for Åge nærmer denne enden seg
med stormskritt – 30. november er
siste arbeidsdag.
- Jeg har hatt det veldig bra i bedriften,

Ferdig hall
Ingen tid å miste altså, i
prosjektet der Marine Harvest
investerer om lag 100 millioner
i om- og utbygging i Glomfjord.
Anlegget dobler med dette sin
produksjonskapasitet, og skal bli
det største i sitt slag i verden.
- Denne første yngelen skal
plasseres i karene i vår eksisterende
hall, og vi jobber nå for å få på
plass vanntilførsel dit, opplyser
André.
Før dette, om 3-4 uker, skal den
splitter nye hallen være ferdig. Som
vårt bilde viser, er taket nå kommet
på, samt etasjeskiller og trapp.
Nå skal det støpes gulv, og de 18
karene skal males i lys grå farge.
Fykan for fullt
- Men så gjenstår det jo montering
av lys, interiør, pumper og annet
teknisk utstyr, da, så november
og desember går nok før alt
produksjonsutstyr er på plass.
Parallelt med arbeidet på denne
siden, arbeides det for fullt på
Fykan. Der skal pumpehuset gjøres
klart, etter at de to gigantiske
sjøkablene i sommer ble senket på
havbunnen mellom der og Marine
Harvest-anlegget.
- Pumpekjelleren er nå støpt,
og det gjøres klart for at
pumpeleverandøren kan levere sitt
utstyr. Så skal Statkraft gjøre den
nødvendige stansen i forbindelse
med at vi går inn i turbintunnelen
for å gjøre koblingsarbeidet,
forklarer André.

og at jeg velger å gå av akkurat nå, har
litt med endringer i pensjonsordninga
å gjøre, altså vekslinga med denne
reformen. Hadde det ikke vært for dét,
hadde jeg nok muligens trukket meg litt
lengre, mener han.
40 år på post
Åge har jobbet som operatør ved verdens
nordligste gjødselfabrikk siden 1979.
Han begynte ved pakkeri, kai og lager,
og var der til 2000, da han meldte
overgang til Fullgjødselfabrikken. Som
man med rask hoderegning skjønner,
begynte karrieren hans i daværende
Hydro en del tidligere, nærmere bestemt
i Porsgrunn, der Åge begynte i jobb ved
den såkalte PVC-fabrikken i 1971. I enda
yngre år reiste herr Jenssen både til sjøs i
utenriksfart, og arbeidet som maskinfører
i Sverige.

Ofte i Meløy
Den nye hallen ved Marine Harvest er ferdig om 3-4 uker. Den første yngelen til det ”nye”
smoltanlegget skal plasseres i eksisterende hall, altså under taket til høyre på dette bildet.

…og på Fykan pågår arbeidet for fullt med pumpehus og kommende tilkobling til Statkraft-turbinen.

Torild Nilsen er tilbake på gamle tomter
når hun i høst kurser nye Meløy-lærlinger
i Opplæringsboka. Torild ble i fjor sommer
avløst av Roar Jensen som rektor ved
Meløy videregående skole, og arbeider
nå ved Utdanningsavdelingen i Nordland
Fylkeskommune. Vårt bilde er tatt 9.
september under det første av i alt tre slike

dagskurs som om lag 50 nye lærlinger
skal gjennom, og der det siste avholdes
25. oktober. Opplæringsboka inneholder
læreplanen for faget, skjema for logg,
skjema for mappeprøver samt informasjon
om jobbe- og vurderingsformer i læretiden
og annen generell informasjon.
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Lederbytte i Mono

Lederbytte i Mono

Lars Jilkén er mannen
Svensken har lang erfaring
som fabrikksjef – senest i
produksjonen av komponenter
til Volvos anleggsmaskiner.
Nå overtar Lars Jilkén den
mest krevende lederjobben i
Glomfjord.
18. oktober kan de ansatte i REC Wafer
Mono hilse på sin nye sjef. Lars Jilkén
er Øyvind Tvedts etterfølger, etter en
”mellomfase” med Roar Karlsen ved
roret. Storutbyggingen fra 2007 gav
stygg overskridelse, og underveis har
sluttprisene i markedet punktert totalt.
- Det snakkes mye om Kina, og den
sterke konkurransen derfra. Men jeg
tror faktisk at vi svensker og nordmenn
har mye i vår kultur som kan utnyttes til
vår fordel. Det handler om hvordan vi
samarbeider, og hvis alle de fantastisk
flinke menneskene i Glomfjord spiller på
lag, så får vi en veldig kraft. Da kan vi
konkurrere med resten av verden, uansett
hva det handler om!
Godt lederskap
Lars Jilkén, altså. Bosatt i Norrköping
siden 2006, og Växjö før dét. Gift med
Ulla, og sammen har de barna Oskar
(25), Linnea (23) og Olle (18).
- Jeg gleder meg til å bo og jobbe i
Norge – prøve en annen kultur, selv
om Sverige og Norge ikke er veldig
ulikt. Så langt har jeg ingen erfaring fra
solcelleindustrien, men lang erfaring
som produksjonssjef og fabrikksjef i
prosessindustribedrifter.
- Jeg håper å bidra med godt lederskap.
Der jeg tidligere har vært sier de om meg
at jeg setter spor, at jeg er litt uvanlig, og
veldig engasjert, forteller Lars når vi ber
ham beskrive hva slags leder han er.

- De ansatte er de lokale ekspertene – jeg håper å bidra med godt lederskap, sier Lars Jilkén
fra Norrköping. 18. oktober tiltrer han som fabrikkdirektør ved REC Wafer Mono i Glomfjord.

Bildeler og meieri
Det er i hvert fall ingenting å si på
bakgrunnen. I dag er han toppsjef
ved Volvo Construction Equipment
i Hallsberg som lager komponenter
til flere av bilgigantens fabrikker
som igjen lager dumpere og andre
anleggsmaskiner. 480 ansatte. Tidligere:

produksjonssjefjobb ved én av de
nevnte fabrikkene, og samme jobb
ved Orkla-eide SAPA, som lager
aluminiumsprofiler, samt en lang karriere
i ulike lederposisjoner i Arlafoods, både
ved meieriene og i den administrative
ledelsen. Utdanningsmessig begynte
det med kjemiteknikklinjen innen mat
ved Lunds Tekniska Högskola, og
så meieriteknologi ved universitetet
i samme by. Senere har Lars en
sammensatt utdanning innen ledelse, og
har studert økonomi.
Lokale eksperter
- Du kommer til en tøff utfordring i
Glomfjord?
- Ja, men dét er jeg vant til, så det
blir utmerket! En ny fabrikk har ofte
barnesykdommer, og forhåpentligvis skal
det gå fort å kvitte seg med dem, mener
Lars.
- I jobben min er jeg opptatt av at de
som jobber i fabrikken er de lokale
ekspertene. Derfor er jeg nysgjerrig på
hva de tenker og hvordan de vil løse
små og store problemer. Folk ønsker jo
at problemer på jobb skal løses, for da
blir det artigere. Men det er viktig at
den enkelte ser den røde tråden – at den
enkelte forstår hvordan han eller hun kan
påvirke – det er da det begynner å skje
ting!
Fantastisk marked
Lars Jilkén har bred bakgrunn fra
forandring, forbedring og styrking av
konkurransekraften i bedrifter. De siste
årene i Volvo innbefatter dette innføring
av TPS (Toyota Production System) og
såkalt LEAN produksjon – begreper som
er godt kjent i Glomfjord Industripark.
- Det er mange konkurrenter der ute,
men: markedet for monowafere er ikke
mettet – markedet er faktisk fantastisk
bra, bare man får laget dem til rett
kostnad.
- Om alle hjelper til, tror jeg absolutt vi
kan få til mye spennende i Mono!
Sier svensken som med dette blir
den andre utenlandske fabrikksjefen
i Glomfjord Industripark. Finske Jyri
Rantanen er som kjent sjef for Yara.

- Å kjøre fabrikker er jo det jeg kan, og oppstartproblemene i Mono er nokså typiske, sier
Roar Karlsen, REC-lederen som siden i sommer har fungert som fabrikkdirektør i Glomfjord.

Veien fra 50 til 100
- Hadde vi allerede nå klart å
produsere de 50 prosentene
mer, ja, så ville vi fått solgt
det. For etterspørselen i
markedet er tilbake, og nå
har vi det travelt.

da skjønner alle at det er måten vi kjører
fabrikken på som må bli bedre. Mer
systematikk, mer kompetanse og å følge
prosedyrene både på drift og forebyggende
vedlikehold.

Bare 50 prosent
- Det er feil å kalle meg ryddegutt,
men å kjøre fabrikker er jo det jeg
kan. Jeg har vært gjennom dette
noen ganger før, og ser hva som er
kritisk og hva som ikke haster like
mye. Men det er ingen quick-fix
her, for selv om waferproduksjonen
sett utenfra kan virke enkel nok, er
det en ganske komplisert prosess å
kjøre maskinparken slik at man får ut
maksimalt hver eneste dag, uke, måned
hele året.
- Men, når fabrikken nå er komplett,
og vi fortsatt ikke utnytter mer enn
litt over 50 prosent av kapasiteten,

Markedet er tilbake
- Markedet, da?
- Etterspørselen etter wafere øker - det er
ikke markedet som begrenser oss nå. Vi
selger det vi lager, og hadde vi allerede
i dag klart å produsere de 50 prosentene
mer, så ville vi fått solgt det. Det er tegnet
kontrakter, og vi har kunder i Japan som
skriker etter mer, for de er veldig fornøyd.
- Så dette skal gå bra?
- Ja, absolutt. De oppstartsproblemene vi
har i Glomfjord er nokså typiske, så dette
har vi sett før.
- Og nordlendinger er harde til å jobbe, så
innsatsen hos staben mangler det ikke på.
Dette skal vi klare.

Mer fra ovnene
- Bare 50 prosent – hvor travelt har dere
det for å komme til 100?
Sier Roar Karlsen, og uten noe
- Vi har det travelt, jeg kan ikke si mer.
utropstegn til slutt. For han snakker
Men allerede er det bedre materialflyt og
verken høyt, hardt eller fort,
bedre drift. Nå endrer vi innmaten i ovnene
vestfoldingen. Av opprinnelse er
slik at hver av dem produserer mer, og det
han maskiningeniør, og har de siste
skal sages tynnere wafere, brukes tynnere
åtte årene gått fra den ene sentrale
sagewire og slurryen skal forbedres enda
lederposisjonen etter den andre i et
mer. I tillegg ber vi alle utstyrsleverandører
REC Wafer som i disse årene har hatt komme opp med et opplæringsprogram
en rå ekspansjon både hjemme og ute som kan øke operatørenes kompetanse på
og i praksis har bygget en ny fabrikk i maskinparken.
året. Med sin erfaring hentes Karlsen
- Vi har mye å gå på i nøyaktighet og
ofte inn som direktør når voksesmerter presisjon. Det vet vi, for hvis ikke, ville
skal håndteres og barnesykdommer
ikke produksjonen svingt så mye som den
fjernes. Fra i sommer altså til REC
gjør nå. For nå går utstyret slik det skal,
Wafer Mono i Glomfjord, der han nå
og da dreier det seg om å følge rutiner og
skal overlappe med Lars Jilkén.
prosedyrer.
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Vei på Setvikhaugen

Slik ser det nå ut på toppen av Setvikhaugen, etter at Statnett har
laget anleggsvei opp fra fritidsbadet og helt ned til fjord-enden av åsen.
Bakgrunnen: kraftlinja fra Svartisen til Rana er trolig blant de av Statnetts
linjer som får mest juling av vind og nedising. Derfor har Statnett nå brukt om
lag 14 millioner kroner til å legge parallelle reservelinjer over Glomfjorden og
Glomfjord Industripark
har gjennomgått
en totalforvandling
REC i 2005 vedtok ScanWafer Extension.
Holandsfjorden.
For å frakte
opp utstyret noe
somnær
skulle
til for å montere siden
reservelinja,
Og anleggsveien
i høst, med nye
ble
påfabrikkbygninger
bildet bygget. som Si Pro, SiC Processing, REC Wafer Multi, REC Wafer Mono og BioTech,
samt et nytt veinett, har parkeier Yara også demontert gamle skilter og erstattet dem med flere titalls nye. Ved hjelp av
fargekoder, som rød for REC Wafer, Si Pro og Scan Crucible, skal det være lett for besøkende å finne fram.

