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Ny Næring er Meløy-regionens eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og produseres og gis ut 
av Mediehuset Framtia. Innholdet lages i sin helhet 
på oppdrag fra næringslivet i Meløy og Gildeskål – 
du ser dagens samarbeidsbedrifter presentert på side 
8-9. Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger 
og suksesshistorier i noen av regionens aller mest 
solide bedrifter. 

Ny Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende onsdager i 2017: 1. februar, 8. mars, 5. 
april, 24. mai, 21. juni, 6. september, 4. oktober, 
1. november, 29. november og 20. desember. Du 
finner også artikkelstoffet fritt tilgjengelig på 
www.framtia.no
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Ny Næring gratulerer med 
runddagen til flotte arbeids-
folk i våre samarbeidsbedrifter. 
Denne gangen gjelder lista 
bursdager før neste utgave 24. 
mai.
 
55 år
Ken-Henry Solhaug, Solhaug Byggevare, 22. 
april
Ole Petter Gåsvær, Meløy Energi, 1. mai
Leif Rambjørg, Yara Glomfjord, 8. mai
Vidar Danielsen, Solhaug Byggevare, 23. mai

50 år
Frank-Robert Eriksen, Yara Glomfjord, 27. april
Bjørn-Espen Kristensen, Bilfinger, 5. mai

45 år
Håvard Jentoftsen, Terje Halsan AS, 14. mai

40 år
Ørjan Johannessen, Yara Glomfjord, 23. mai

35 år
Hans Marius Elvegård, Norwegian Crystals, 28. 
april
Jan-Erik Risvik, Meløy Energi, 4. mai

30 år
Sindre Johansen, Yara Glomfjord, 9. april

25 år
Torje Hetty, Yara Glomfjord, 8. april
Christer K. Amundsen, Yara Glomfjord, 22. april

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i våre 16 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 
8-9.  Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra bedriftene.

Ken-Henry Solhaug

Bjørn-Espen Kristensen

Ole Petter Gåsvær

Håvard Jentoftsen Christer K. Amundsen

Torje Hetty

- Nja, jeg fortalte ikke til så 
mange at jeg skulle ta fagprø-
ven, i fall jeg skulle stryke! 
gliser Frank.
I 2017 er det riktignok helt 
vanlig å ta fagbrev i moden 
alder, men 46-åringen måtte 
nok finne seg i å være blant de 
eldste mottakerne, da fjorårets 
fagbrev ble høytidelig utdelt i 
forrige måned.
- Jeg har liksom ikke helt 
orka, har ikke sett behovet i 
det daglige. Men nå trenger vi 
det, fastslår lederen og eieren i 
Reipå Knuseri.
Etter noe sånt som 25 år bak 
rattet i lastebiler og gravemas-
kiner, tok nemlig den dyktige 
anleggsmannen i fjor eksamen 
og fagprøve i anleggsmaskin-
førerfaget.

GREI SKURING
Det var fredag 10. mars at 
Meløy BedriftsService i 
samarbeid med Nordland 
Fylkeskommune inviterte til 
den tradisjonelle fagbrevut-
delingen. Opplæringskontoret 
administrerte over 60 fram til 
bestått fagprøve i fjor, fordelt 
på 15 fagområder, og Frank 
var den ene av over 30 av dem 
som var møtt fram til taler, 
kulturelle innslag, bespisning, 
kaker og kaffe i Glomfjord.
- Jeg fikk spørsmålet, da vi 
fikk lærling til bedriften - had-
de jeg selv fagbrev? Nei, men 
jeg har jo i bøtter og spann 
med erfaring, og Opplærings-
kontoret hjalp meg med å få 
tatt en eksamen i mars i fjor. 

FRANK FIKK FAGBREV 
Han selv ville det, 
og bedriften hans 
trenger det. Frank 
Robert Svendsgård 
(46) skaffet seg i 
fjor det formelle 
beviset på sin kom-
petanse i anleggs-
bransjen. Med 25 
års erfaring i baga-
sjen gikk fagprø-
ven som en lek for 
bedriftslederen.

Med 25 års erfaring var det en smal sak for Frank Robert Svendsgård å få det formelle 
beviset på sin kompetanse: fagbrev i anleggsmaskinførerfaget.

Det er viktig for bedriften at vi styrker kompetansen vår. Og for 
en del godkjenninger vi trenger, ser vi det er enklere når vi har 
ansatte med fagbrev.

FRANK ROBERT SVENDSGÅRD

Fagprøven var å grave ut ei tomt, og jeg 
har nok utført mer utfordrende ting enn dét, 
hehe. Men, er du fersk i dette, er det mye 
som kan gå feil hvis du ikke tenker deg om.

ENKLERE MED FAGBREV
For Reipå Knuseri er det viktig at både han 
og staben prioriterer å skaffe seg fagbrev. 
I dag har 9 av staben på 22 slik fagutdan-
ning, og Frank oppfordrer flere til å gå 
samme løpet som han selv gjorde i fjor.
- Det er viktig for bedriften at vi styrker 

kompetansen vår. Og for en del godkjen-
ninger vi trenger, ser vi det er enklere når vi 
har ansatte med fagbrev, forklarer han.
- Så det er nok mange hos oss som kommer 
til å ta fagbrev de neste årene – den ene er 
Ronny Evensen, som nå skal ta sitt andre 
fagbrev. Og det er jo ikke slik at det er 
vanskelig – de fleste har så lang erfaring 
at det i praksis er snakk om noen dager til 
eksamen og fagprøve.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
- Jeg er interessert, og vil lære mer – derfor 
sa jeg ja til styreplass. Og nå er jeg leder, 
smiler Kine Helen Oldervik.
Hun er akkurat blitt valgt til å lede Gilde-
skåls eget næringsforum. Fredag etter-
middag overtok hun vervet etter Gunnar 
Skjellvik, som har innehatt det siden 2013.
- Det er to ting jeg ønsker å ta tak i med én 
gang, sier den nye lederen, som er bosatt 
på Inndyr med mann og tre barn på 10, 6 
og 4 år.

VIL SAMLE OG ÅPNE
- For det første liker jeg det de gjør i Meløy 
Næringsforum, med jevnlige treff for næ-
ringslivet. At bedriftene samles og får vite 
mer om hverandre, mener jeg er viktig, så 
det håper jeg vi skal få til.
- For det andre er det på tide at vi, som 
andre næringsforeninger, åpner for å ha 
medlemmer som ikke nødvendigvis har 
forretningsadresse i Gildeskål. Flere av 
våre medlemmer er allerede medlemmer i 
Bodø og Meløy, understreker hun.
Sammen med seg i styret har hun i kom-
mende periode Stein Antonsen, Bjørn 
Wiggo Eriksen og Ronny Widerberg (ny). 
Gildeskål Næringsforum har 37 medlems-
bedrifter, og om lag 15 var tilstede da 
foreningen avholdt sitt årsmøte på Skaug-
vollkroa. Etter vanlige årsmøtesaker fikk 

- VI MÅ SAMLES!
En 33-årig trebarnsmor 
med bakgrunn fra Forsvaret 
er Gildeskål Næringsforums 
nye leder. Hun vil ha faste 
samlinger for næringslivet. 
Og gå utenfor kommune-
grensene.

I Glomfjord fortalte Mariann Meby i Bodø Næringsforum om viktige utviklingsprosesser i fylkeshovedstaden, da hun besøkte års-
møtet i Meløy Næringsforum 14. mars.

Tomas Nymo (38) fortelle om hvordan han 
og faren Bjørnar (66) har videreutviklet 
Nygårdsjøen Marina de siste årene.

OPPRINNELIG INNDYR
- Et slikt verv er veldig nytt for meg, så nå 
må jeg lese meg opp på det meste! Men, 
jeg er jo oppvokst på Inndyr, så jeg kjenner 
mange, også i næringslivet, forteller Kine, 
ny leder i Gildeskål Næringsforum.
Hun og ektemannen Raymond Tvenning 
fra Meløy flyttet tilbake i 2014, etter å 
ha bodd i Bodø. Kine har fagbrev som 

resepsjonist etter læretid i Sjøforsvaret, og 
har senere jobbet som sikkerhetsleder ved 
Bodø Hovedflystasjon og fra 2011 som sik-
kerhetskonsulent ved Forsvarets Operative 
Hovedkvarter på Reitan.  Siden hjemkom-
sten har hun vært prosjektmedarbeider ved 
Kunnskapssenteret, Kigok, på Inndyr.

VIL SAMARBEIDE
I nabokommunen har også Meløy Nærings-
forum hatt årsmøte siden forrige utgave av 
Ny Næring. Der i gården overtok Anders 
Jordheim Marken Strøm (37) permanent 

som styreleder 14. mars, etter en periode 
som konstituert for Steffen Kildal, som har 
flyttet fra kommunen.  De andre i styret er 
Frank Wiik Rendal, Eva Andersen, Monika 
M. Sandaa, Asbjørn Torrissen og Christina 
Dybvik, og daglig leder er fortsatt Liv Toril 
Pettersen. Begge årsmøtene var positivt 
opptatt av å samarbeide på tvers av kom-
munegrensene, og i Meløy deltok daglig 
leder Mariann Meby i Bodø Næringsforum, 
for å ha nettopp samarbeid som tema.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Kine Helen Oldervik, prosjektmedarbeider ved Kunnskapssenteret på Inndyr, er Gildeskål Næringsforums nye leder.
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Ikke siden den store kapasitetsutvidelsen i 
2012 er det investert større. Og stor-utskiftin-
gen av utstyr skjer samtidig som driften må gå 
som normalt – dermed går staben nå 5-skift 
istedenfor vanligvis 3-skift. For å ta unna 
volumene med bare én linje. Fram til midten 
av juni stoppes nemlig den andre produksjons-
linja for omfattende ombygging. 
- Når dette arbeidet er ferdig, vil det gi forbe-
dringer på flere ting. Mer effektiv produksjon, 
enda bedre kvalitet, og for staben betyr dette 
enklere renhold og orden – som er vesentlig, 
for vi lager jo mat, forklarer de sentrale le-
derne Herulf Olsen, Per Olav Olsen og Robin 
Dahl til Ny Næring.
- For siden systemet rundt coaterne nå blir helt 
lukket, blir det mindre damp og støv. Altså 
bedre miljø i fabrikken.

INVESTERER 30 MILL.
Vi kommer tilbake til hva en coater er.  Det 
er uansett full gass fra 18. april i prosjektet 
der enkelt-utstyr med opptil fem tonns tyngde 
skal demonteres og løftes ut over tak. 15-20 
personer fra flere leverandører skal rive, flytte, 
installere rørsystemer, gjøre det elektriske 
og få på plass nytt produksjonsutstyr. Halsa 
Bygg, Halsa Sveiseverksted og Håkon Sveis 
og Industriarbeid er de lokale leverandørene 
som blir sentrale.

STOR OMBYGGING, STOR INVESTERING
Våren i Cargill-fabrikken på 
Halsa preges av stor-ombyg-
ging og den største investe-
ringen på mange år. Hensikt: 
bedre kvalitet, bedre kost-
nadsbilde og bedre forhold 
for staben i produksjonen.

I vårens store vedlikeholdsprosjekt på Forøya er lokale Halsa Bygg allerede i gang med 
hovedoppdraget på bygningsarbeider, mens Halsa Sveiseverksted og Håkon Sveis og 
Industriarbeid også er leverandører.

Vi er fantastisk fornøyd med den 
investeringen som Cargill nå gjør! 
Å øke volumet er ikke hovedmo-
tivet, men dette får en effekt på 
både hygiene og kvalitet.

HERULF OLSEN

- Inkludert noen småprosjekter som går 
på skånsom behandling av sluttproduktet, 
beveger investeringen seg mot 30 millioner 
kroner, opplyser konstituert fabrikksjef 
Herulf Olsen.
- Vi er fantastisk fornøyd med den investe-
ringen som Cargill nå gjør. Å øke volumet 
er ikke hovedmotivet, for markedet er litt 
mettet akkurat nå. Men, dette får en effekt 
på både hygiene og kvalitet.

OVERMODEN FOR BYTTE
Coateren, ja. Det er i dette viktige prosess-
trinnet at hovedmengden fett dras inn i pel-
letsen, ved bruk av vakuum. På den første 
av de to produksjonslinjene er nettopp 
coateren blitt en stygg flaskehals.
- Den har vært klar for utskifting lenge. 
Vi har for eksempel ikke kunnet gjøre alle 
tilsetningene i produksjonen som vi ønsket, 
og dermed har denne coateren indirekte sin 
del av skylda for de kvalitetsproblemene vi 
har hatt, forklarer Robin.
- …den har gitt oss unødvendig høye råva-
rekostnader, og med utskiftingene får vi en 
tryggere og mer stabil prosess. Kostnads-

forbedringer, fortsetter Herulf.
Forberedelsene til prosjektstart har pågått 
ettpar uker, og hele prosjektet må være 
ferdig før høysesongen setter inn fra juli.

KVALITET OG TRYGGHET
Fordi produksjonen skal gå som normalt 
underveis, er staben mest mulig ‘skjermet’ fra 
det store vedlikeholdsprosjektet. Nåja, bedrif-
tens hms-koordinator Natalia Vatsvåg, ved-
likeholdsleder Børge Ringøy og konstituert 
fabrikksjef Olsen følger arbeidet tett, og ikke 
minst prosessansvarlig Per Olav Olsen. Robin 
Dahl er også hentet inn igjen til Halsa. Siden 
han fratrådte som lokal fabrikksjef sommeren 
2011, har han jobbet med prosessforbedringer 
i hele EWOS-systemet.
- Slik markedet er i dag, er det bare enda mer 
vesentlig å produsere på en måte som gjør at 
kundene er fornøyd til enhver tid. At vi gjen-
nomfører dette store prosjektet dreier seg om 
å få en enda bedre ferdigvare, og slik trygger 
denne investeringen også de arbeidsplassene 
vi har, understreker Robin og Herulf.
 
Tekst: Edmund Ulsnæs

Cargill-operatør Bjørn Breivik viser Ny Næring coater-området. Det er her at hovedmengden av fett dras inn i den nærings-
rike pelletsen ved bruk av vakuum. Men dagens utstyr er overmodent for utskifting, og er blitt en flaskehals i produksjo-
nen. Alle bildene: prikkenoverien

- Vi ser fram til enklere renhold, bedre orden, forbedrede kostnader og bedre forhold 
for operatørene, sier Robin Dahl (f.v.), Herulf Olsen og Per Olav Olsen i fiskefôr-fabrik-
ken på Halsa.

LES: FAGFOLK
Synes du disse karene 
har store og fine smil? 
De har grunn til å glise!

Martin S. Lie (nederst) og Kristoffer Karlsen = fagutdannede elektrikere.

Det ble store dager for Martin S. Lie 
(20) og Kristoffer Karlsen (20) på to 
hver sine datoer i februar. For, nemlig, 
etter at Martin gjennomførte og bestod 
fagprøve 10. februar, og Kristoffer 24. 
februar, kan de to arbeidskarene titulere 
seg som fagutdannede elektrikere! Beg-
ge to har vi møtt ved flere anledninger 

i Ny Næring gjennom læretiden deres 
– Martin hos Meløy Elektro på Ørnes, 
og Kristoffer hos Bilfinger. Status i dag, 
innpå to måneder senere, er at Martin 
har flyttet til Bodø og jobb for Elektro, 
mens Kristoffer fortsatt er i arbeid i 
Glomfjord, hos Bilfinger. Psst! I regi av 
Opplæringskontoret er det også en tredje 
som har bestått fagprøven siden sist, og 
det er Gro-Anita Kristiansen – 8. februar 
i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



Det er viktig at vi fort-
setter dette arbeidet de 
neste årene – reiser rundt. 
For de lokale ungdoms-
kullene blir jo ikke større 
med årene.

 ANITA KARLSSON
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De kan med god samvittighet feire med 
kake, de du ser rundt bordet på bildet. Og: 
gi hverandre et solid klapp på skulderen. 
For det som var bekymring i februar, ble til 
lettede smil og latter i mars.
- Ja, dette var utrolig gledelig og viser at 
det hjelper å mobilisere. Her er det mange 

SØKERTALL SOM SMAKTE SØTT...

- Jipppi! Vi klarte det! smi-
lespiser rekrutteringslaget 
ved Meløy videregående 
skole i Glomfjord. Den gav 
nemlig resultater, vinte-
rens stor-innsats for bedre 
søkertall til kjemiprosess-
linja. 

- En fantastisk fin innsats fra både elever og faglærere – godt jobba! smiler studierektor Kjetil Fagervik etter de svært gledelige 
søkertallene til den videregående skolen i Glomfjord. Her sammen med kjemiprosess-elev Maja Eriksen og Ingebjørg S. Bjørklund, 
som har ansvar for satsingen vg3 i skole. Ved kakebordet ser vi også Anita Karlsson og Trond Fagerli.

Ja, dette var utrolig gledelig 
og viser at det hjelper å mobili-
sere. Her er det mange som har 
jobba bra!

KJETIL FAGERVIK

- Jeg ble glad da søkertallene 
kom. Det ville vært trist hvis 
en så bra linje skulle dø fordi 
elevene ikke skjønte hvor bra 
den var! smiler Maja.
Selv er hun hun klar for å motta 
sitt strålende vitnemål med 
rikelig toppkarakterer. Og klar 
for nye eventyr med spennende 
læreplass hos Borregaard i 
Sarpsborg. Altså en karriere 
i industrien – som resten av 
slekta!
- Heldigvis skjønte foreldrene 
mine hvor god denne skolen er, 
og støttet meg i valgene mine, 
sier 18-åringen.
Hun er datter av INVIS-gründer 
Bjørn Wiggo, niese av Frank 
Robert - Yaras produksjons-
sjef i Glomfjord, og søster av 
Malin, som i dag er nestleder 
i prosessen hos Coca Cola på 
Lørenskog.

FIKK VIKTIG HJELP
- Dysleksien gjorde at jeg fikk 
dårlige karakterer i grunnsko-
len. Men her fikk jeg ‘tegne’ 
prøvene, og lærerne har hjulpet 
meg masse. Jeg syntes ikke jeg 
kunne noenting da jeg begynte 
her, men når jeg ser tilbake på 
alt jeg har lært, så….…wow! 
utbryter Maja, og snakker i 
vei om syrer, baser, reaksjons-
likninger og termodynamikk i 
varmevekslere.
- Jeg har alltid likt matte, men 
det er først nå at jeg har skjønt 
hvorfor det er så viktig å kunne, 
for eksempel for å vite hvor 
mye trykk en pumpe må ha for 
å drive et anlegg, forklarer hun.
Allerede har hun fått flere 
tilbud om læreplass når hun er 
ferdig på kjemiprosess-linja i 
sommer. Men har valgte Bor-
regaards bioraffineri 7 mil sør 
for Oslo.

GJØR SOM FAMILIEN
For Maja Eriksen 
er det en skikkelig 
familie-ting å velge 
seg industri-jobb. 
Til tross for dyslek-
si-utfordringer mø-
ter hun våren med 
glitrende vitnemål 
og læreplass i boks, 
og nå takker hun 
flinke faglærere.

- Når jeg ser tilbake på alt jeg har lært, så….…wow! smiler Maja Eriksen i prosesslab-
en ved den videregående skoen i Glomfjord. Nå er 18-åringen klar for læretid hos 
Borregaard.

Ny Næring januar 2017

FLYTTER SØROVER
Maja går altså industriveien, i likhet 
med sin far og storesøster. I Sarps-
borgs hjørnesteinsbedrift møter hun 
mange kjente. Preben Werningsen, 
Ida Werningsen, Ingrid Svendsgård 
og Maiken Myrvang har alle opprin-
nelse fra Meløy og jobber i den samme 
prosessindustri-bedriften.
- Borregaard er en veldig spennende 

og seriøs – jeg liker verdiene deres. Og 
jeg har lyst til å flytte litt på meg og 
komme nærmere søsteren min, forklarer 
Maja.
- Egentlig ville jeg bli laborant, men så 
ble jeg så glad i prosessfagene! Å jobbe 
med dette er et stort ansvar – du må vite 
hva du gjør hele tiden, og være skjerpet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
som har jobba bra! smiler studierektor Kje-
til Fagervik ved Meløy videregående skole 
i Glomfjord.
På oppdrag fra fotografen jafser han kake 
sammen med kollega Ingebjørg S. Bjør-
klund og elev Maja Eriksen. De feirer 

tallenes tale. Altså søkertallene til fylkets 
videregående skoler, som ble gjort kjent i 
forrige måned.
- Til Glomfjord fikk vi 35 søkere til første-
året, altså vg1. Dette er 15 flere enn året 
før. Dermed kan vi forvente at vi fra neste 
sommer får to solide klasser i kjemipro-
sess, der hvor vi fra i sommer bare har én, 
forklarer Kjetil.
- I såfall er vi på god vei til å snu det som 
har vært en svært negativ trend de siste 
årene, og vi er med dette den tredje største 
skolen i Nordland på søkere til førsteåret 
på TIP.

KJEMI-BEKYMRET
Kjemiprosess er bekymringen. For han og 
skolen, som i en årrekke har hatt et sterkt 
renommé fra å levere svært dyktige elever 
til læreplasser. Og for Opplæringskontoret, 
MBS, som er vant med 100 prosent for-
midling av elever til lærling-kontrakt. Også 
lokale bedrifter som Yara og Cargill har 
vært bekymret, siden de ønsker å rekruttere 
lokal kvalitet.
- Den beste utdanningen av folk er den løs-
ningen vi har med to års skole i Glomfjord 
og så to år som lærling hos oss, sa Yara-
fabrikksjef Arve Jordal da han besøkte 
den videregående skolen sammen med Ny 
Næring i februar.
Han og elevene mente at bølgedalen innen-
for olje- og offshore har skapt et alvorlig 
feilbilde. Unge nordmenn og deres foreldre 
tror det betyr usikker jobb-framtid å satse 
på industrifagene. Dermed har søkingen til 
kjemiprosesslinja i Glomfjord tørket inn 
siden 2014. 30 elever og to fulle klasser på 

hvert av de to trinnene har snudd til bare 7 
elever i årets førsteårskull. På grunn av et 
feilbilde, både til lands og til vanns.

NORD-OPTIMISME NÅ
- Dessuten er det så mange andre mulighe-
ter enn i olje og gass, understreker kjemi-
prosess-elev Maja Eriksen.
- Jeg skal for eksempel til Borregaard, som 
er en kjempesolid bedrift i Sarpsborg. Yara 
er heller ikke olje og gass, og Statoil tar 
forresten inn like mange lærlinger som de 
har gjort, sier hun.
Faglærer Trond Fagerli fortsetter – han 
har selv offshorebakgrunn før lederjobb i 
industriparken og så til videregående skole:
- Det har bestandig vært sånn i olja – hvert 
5. eller 6. år kommer det en nedgang før det 
svinger opp igjen. Og nå er det kjempestor 
optimisme igjen - Nord-Norge vil rett og 
slett slite med å få tak i nok hender, med de 
utbyggingene som skal gjøres.
Det er denne optimismen de ønsker skal 
spre seg, heller en feilbildet  som de siste to 
årene har ført til at søkertallene på kjemi-
prosess har falt som stein og truet linjens 
framtid i Glomfjord.

FLERE VILLE KOMME
Våre venner rundt bordet har brukt vinteren 
til å profilere Meløy-metoden for nært 
samarbeid mellom skole, opplæringskontor 
og bedriftene. I ryggen har de meget gode 
attester fra solide, norske industriselskaper 
som Norske Skog, Borregaard, Elkem, 
Norcem, Cargill og Yara. De har vært på 
yrkesmesser i sør og nord, de har besøkt 

skoleklasser i Salten, laget egen brosjyre 
og Facebook-side og busset Bodø-elever til 
Meløy. 
- Vi elever tok dem med på guidet tur i 
Glomfjord og viste dem alpinsenteret og 
bassenget og sentrum med butikkene, og 
var på fjellet. Vi var ærlige på alt, både 
positivt og negativt, og de var overrasket. 
Fler av dem sa de ville søke seg hit, fortel-
ler Maja.
- Det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet 
de neste årene – reiser rundt. For de lokale 
ungdomskullene blir jo ikke større med 
årene, sier faglærer Anita Karlsson.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs



MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Våre 
samarbeids-

partnere: 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 
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- Ja, lysten til dette startet nok med de turene 
onkel Tore tok meg med på - jeg var ikke gamle 
karen, smiler Stian Dahle (19).
Og onkel Tore, det er altså Tore Gustavsen (60), 
mangeårig lastebilsjåfør hos Reipå Knuseri. I vår 
kjører de to titt og ofte sammen langs Meløys 
veier, med Stian bak rattet, som øvelseskjøring. 
Han blir nemlig fra i sommer bedriftens nye 
lærling i faget.
- Han er veldig nøye, og gir meg konstruktiv 
kritikk. Å kjøre lastebil var veldig vanskelig i 
starten – går bedre nå. Men det er et stort ansvar, 
og det kan få store konsekvenser hvis du gjør en 
feil, understreker han. 

KREVES AV BEDRIFTEN
- Så det at jeg vil bli lastebilsjåfør har jeg vel 
egentlig hatt med meg hele veien. Jeg er generelt 
interessert i å kjøre, enten det er bil eller lastebil, 
fastslår Stian.
Siden i fjor sommer er han skoleelev i Bodø – tar 

GJØR SOM ONKEL
Stians onkel tok ham med på 
tur i lastebilen, bitteliten. Nå 
øvelseskjører de, med Stian 
bak rattet i lastebilen. Onkel og 
nevø skal nemlig bli kolleger - i 
samme yrke, samme bedrift.

Stian Dahle

videregående skole i transport og logistikk. Men 
så:
- Fra kommende høst begynner Stian hos oss som 
lærling i yrkessjåførfaget, bekrefter daglig leder 
Frank Robert Svendsgård i Reipå Knuseri.
- Vi kjenner ham godt og vet han er en bra kar, 
for han har vært utplassert her flere ganger. For 
oss er det slik at på alt vi leverer av anbud til 
det offentlige, så kreves det at vi har lærling i 
relevante fag – altså på transport og på anleggs-
maskiner, forklarer han.

MEKANISK LURT
Stian er altså eksempel på det første, og blir fra 
høsten kollega med onkel Tore, og i samme fag.
- Men jeg skal først være på Melbu hele høsten, 
for å ta de 19 ukene med opplæring i gods- og 
persontransport.
19-åringen fisket en sesong sammen med Kjetil 
Wallmann i Meløy året etter grunnskolen. Deret-
ter tok han ikke service og samferdsel, som sånn 
sett er den videregående veien til yrkessjåfør, 
men to år mekaniske fag i Glomfjord. Før altså 
transport og logistikk i Bodø.
- I den jobben jeg skal ha, mener jeg det bare var 
en fordel med de to årene på mekanisk, heller enn 
året med service og samferdsel, mener han.
Stian er oppvokst i Neverdal, og er sønn til In-
gunn Dahle og Kenneth Myrvang.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Han sitter på første benk i undervisnings-
rommet her i Glomfjord Industripark. Ro-
ger Hedstrøm (51) er veteran så det holder, 
men vil lære mer. Sammen med kollega 
Anders Tindvik fra Norwegian Crystals 
lytter han til instruktøren for instruktørene 
– Roger Øverås. Han leder disse kursene 
for lærling-instruktører på oppdrag fra 
Nordland Fylkeskommune. Og navnebror 
Roger Hedstrøm er altså på plass – igjen.
- Jeg prøver å være med cirka annethvert 
år. Man trenger påfyll av nytt, og kursene 
gir en ekstra ‘spirit’, mener han.

LÆRER SELV, OGSÅ
Hver høst inviterer Meløy BedriftsService 
dem til opplæring og påfyll, de som har tatt 
på seg å være instruktører for lærlingene i 
Opplæringskontorets medlemsbedrifter.  
- Det er viktig å ta godt vare på lærlingene 
– det er ikke overalt at dét blir gjort. Jeg 
vil bidra til at de blir bra fagfolk, forklarer 
Roger.
- Og så lærer jeg litt selv, også, av å lære 
bort. Jeg må tenke meg om, svare på hvor-
for vi gjør ting sånn og sånn og kanskje 
sette meg inn i nye ting. Og lærlingene blir 
raskt en ressurs i produksjonen vår.
Denne torsdagsmorgenen er Roger den ene 
av 27 lærevillige ‘lærere’ fra Meløy kom-
mune, Solhaug Byggevare, Yara, Nordland 
Fylkeskommune, Meløy Arbeidstrenings-
senter, Bilfinger og flere andre Meløy-
bedrifter.  Kursleder Roger Øverås snakker 
varmt om Meløy, som har et spesielt godt 

DE LÆRER Å LÆRE BORT
- Jeg har alltid vært instruk-
tør for lærlinger – jeg liker 
det. Det er viktig å bidra for 
å lage gode fagfolk, og så 
lærer jeg av det selv, også.

Det er viktig å ta godt 
vare på lærlingene – det 
er ikke overalt at dét blir 
gjort. Jeg vil bidra til at de 
blir bra fagfolk.

ROGER HEDSTRØM

Roger Hedstrøm (t.v.) takker jevnlig ja til 
faglig påfyll som instruktør for lærlinger. 
Her ser vi ham sammen med Norwegian 
Crystals-kollega Anders Tindvik. - Jeg 
lærer mye av å være instruktør, mener 
Roger. Innfelt ser vi bildet fra da han selv 
fikk fagbrev i fagoperatørfaget, kjemisk 
teknisk industri, i 2005 - tiden da han selv 
jobbet for REC ScanWafer.

grep på lærling-satsingen, og som alltid 
stiller med ‘fulle hus’ når han kommer.

STOR INTERESSE
- Vi oppfordrer bedriftene til å delta med 
sine folk, og interessen er kjempestor, år 
etter år. Dette er en viktig del av å gi god 
opplæring av lærlinger, og bedriftene ser 
nytten av det – de bruker mye tid og energi 
på lærlingene sine, selv om de bare kan gi 
et fåtall av dem jobb etter læretiden, fast-
slår Thomas Maruhn, leder for opplærings-
kontoret i Meløy BedriftsService.
Han mener den positive kulturen har spredd 
seg over år, og at mange bedrifter ser dette 
som et samfunnsoppdrag.
- Også på formidling av lærlinger er det et 
veldig godt samarbeid mellom oss, den vi-
deregående skolen og bedriftene, sier han.

DEN GODE OPERATØREN
Roger Hedstrøm har lang erfaring i yr-
keslivet – først som elektriker for Elektro 
i Glomfjord, deretter Meløy Elektro, og 
ScanWafer og REC fra 2001 til -12. Og fra 
2013 tilbake i fabrikken som Norwegian 
Crystals kjøpte og produserer silisium-
ingoter i på femte året.
- Det tar nok et halvt år å lære opp en ope-
ratør til å mestre det grunnleggende hos oss 
på en god måte. Og enten det er en lærling 
eller en operatør med annen erfaring fra før, 
så må vi ta det fra bunnen – det vi driver 
med er såpass spesielt, sier Roger.
- En god operatør er ansvarsbevisst, rolig, 
ryddig i hodet og arbeidssom. Men aller 
viktigst er det å kunne samarbeide og se når 
andre trenger hjelp. Og så er vi helt avhen-
gig av å ha godt miljø på jobb, at vi har det 
trivelig og greit – så en operatør må klare å 
være positiv, se lyst på ting, mener han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Bendik Selstad (18) har passert sine første seks må-
neder i ingot-fabrikken 
til Norwegian Crystals 
i Glomfjord. Etter to år 
med mekaniske fag ved 
den videregående sko-
len, ble han den ene av 
de fem første lærlingene 
i bedriften fra september 
i fjor – produksjonstek-
nikk er faget.
- Det er masse å huske 
på, og noen dager er det 
veldig mye med mange 
snuinger og feed og alar-

BENDIK – 
KALD I HODET
- Jeg kjenner på ansvaret, ja, 
og blir litt stresset av og til 
fordi det er så mye å huske på. 
Men det er om å gjøre å holde 
hodet kaldt, så går det bra!

- Mye kan læres, men en vimsete og ukon-
sentrert person vil nok få problemer som 
operatør her, mener Roger Hedstrøm. 
Lærling-instruktøren hos Norwegian Crys-
tals er full av lovord om Bendik Selstad, som 
har jobbet et halvt år i ingot-fabrikken. Bendik Selstad Roger Hedstrøm

mer som går på på ovnene, ramser han opp.
- Da er det bare å holde 
hodet kaldt!
Ny Næring møter den 
unge karen på skift 5 i 
ovnsområdet, sammen 
med Roger Hedstrøm, 
som er operatør på skift 3 
og har lang erfaring som 
instruktør for lærlinger.
- Bendik er den første 
som møter på jobb om 
morran, og dét i seg selv 
er en flott egenskap! skry-
ter Roger.

Allerede har den unge og dyktige lærlingen gått 
fra å ha ansvaret for fem over til nå 10 – der 
oppgaven er å overvåke den avanserte proses-
sen der de verdifulle stavene trekkes fra digelen 
med kvarts-råstoff i bunnen av ovnen. Med 
jevne mellomrom skal den tømmes og lades på 
ny.
- Det er store verdier vi har med å gjøre, og dét 
skal man ha respekt for, men ikke bli redd for å 
gjøre jobben. Bendik virker å ha god oversikt og 
er rolig, så dette lover bra. Uansett er vi alle uli-
ke, og skal utfylle hverandre og hjelpe, mener 
Roger instruktør. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
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Senvinter betyr viktig valg når du er 10. 
klassing. Februar og mars betyr valg av 
videregående utdanning, og fra Ørnes skole 
reiste en stor delegasjon til Glomfjord 
Industripark.
- Vi beveger oss inn i teknologisamfun-
net, og bedriftene i industriparken ER ikke 
slik som de kanskje var da besteforeldrene 
til noen av disse 15-åringene jobbet der, 
smiler rådgiver Anne-Sofie Aronsen ved 
Ørnes skole.
- Og dessuten er det voldsomt mange yrker 
i industriparken – mekanikere, rengjørere, 
operatører, kantinepersonell - alle er vik-
tige. Dette ville vi bevisstgjøre elevene på.
Det var tidlig i forrige måned at omvisnin-
gene ble gjennomført. De 41 tiendeklas-
singene ble delt i grupper på fire, og fikk 
presentasjon og omvisning i bedriftene 
Bilfinger, Norwegian Crystals, INVIS og 
Yara.

LYD OG LUKT – SPENNENDE
- Det er klart, det er noe helt annet å få 

DRO UT FØR VALGET
Det ble nyttig, lærerikt og 
litt kult da 41 15-åringer fra 
Ørnes skole besøkte indus-
triparken før de skulle gjøre 
sine viktige valg.

- Veldig nyttig å få se bedriftene, møte dem som jobber der, kjenne luktene og høre lydene, sier (fra venstre) Maja Grytvik, Tora F. Finne og Ingrid S. Baraa. Det mener også 
guttene Brian Hammer (t.v.) og Rikart Svendsgård. De var blant de 41 tiendeklassingene fra Ørnes skole som besøkte bedriftene Bilfinger, Yara, INVIS og Norwegian Crystals i 
Glomfjord Industripark. Foto: Rune Meosli og Edmund Ulsnæs.

Vi har klart å jobbe anner-
ledes og bedre med dette 
i år. Forrige uke tok vi 9. 
klassingene med til åpen 
dag ved den videregående 
skolen i Glomfjord.

ANNE-SOFIE ARONSEN

komme inn og møte de som jobber der, 
kjenne luktene og høre lydene, enn å sitte 
på skolen og bare høre om hva de driver 
med, mener elev Maja Grytvik.
- Spennende å få se hva arbeidet faktisk går 
ut på – vi har jo hørt om syreproduksjon og 
sånt, men vi ville jo aldri fått sett noe, hvis 
det ikke var for dette besøket, mener hun.
- En veldig bra måte å gjøre det på – de vi 
møtte hadde forberedt seg, og så fikk de 
jo bli litt kjent med oss, mener klasseven-
ninnen Ingrid S. Baraa, som for eksempel 
syntes det var både kult og spennende å 
se Norwegian Crystal’s nokså avanserte 
produksjon av silisium-ingoter.

SPENNENDE INVIS
Mens Ingrid har bestemt seg for studiespe-
sialisering på Ørnes, har det stått mellom to 
Glomfjord-valg for Maja.
- Det er helsefag jeg har interessert meg 
mest for, så det blir kanskje dét. Men så sy-
nes jeg også at kjemi er veldig spennende, 
nå som jeg vet mer om hva alternativene er.
Vi intervjuer Maja og Ingrid sammen med 
Tora F. Finne, og møter også Rikart Sv-
endsgård og Brian Hammer – alle 15 år.
- Jeg velger nok også studiespesialisering, 
men vurderer å bli ingeniør senere. Besøket 
i Glomfjord gjør det litt tydeligere for meg 
hva jeg vil, sier Brian.
- Og jeg skal gå elektrofag, og har også 
tenkt på ingeniør, kanskje noe innenfor 
data, forklarer Rikart.
Begge synes spesielt engineering-bedriften 
INVIS var spennende, med sin industris-
kanner og dataverktøy for 3D-modellering.

ET PILOTPROSJEKT
Bakgrunnen for bedriftsbesøkene var et 
samarbeid mellom Opplæringskontoret, 
MBS og Ørnes skole. Målet er at samar-
beidet skal utvides til grunnskolene i hele 
Meløy, samt Gildeskål og Rødøy.
- Og så linker vi dette opplegget til faget 
Utdanningsvalg, som 8.-10. klasse har, og vi 
har klart å jobbe litt annerledes og bedre med 

dette i år. Forrige uke tok vi også 9. klassin-
gene med til åpen dag ved den videregående 
skolen i Glomfjord, forteller Anne-Sofie.
Ny Næring kontakter daglig leder Pål Olsen i 
INVIS, den ene av bedriftene som fikk besøk.
- Også vi ønsker at ungdommer skal ta 
høyere utdanning i realfag og så flytte hjem 
igjen, så da må vi synliggjøre mulighetene. 
Et tips til skolen er at det nok ville vært 
fornuftig å undersøke litt og dele opp blant 
elevene på forhånd, slik at vi vet at de som 
kommer faktisk er de som er nysgjerrig på 
tekniske fag, mener han.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Det er helsefag jeg har 
interessert meg mest for. 
Men så synes jeg også at 
kjemi er veldig spennende, 
nå som jeg vet mer om hva 
alternativene er.

MAJA GRYTVIK

Ronny Widerberg          
Tlf. 95743397                 
ronny@swlean.com       

Ulla Simonsson
Tlf. 90611874
ulla@swlean.com

Invitasjon til 
frokost-seminar
Er du god nok på forbedring?
Sløsing med tid eller materialer forekommer i alle prosesser i alle virksomheter, 
og reduserer lønnsomheten. Bedre struktur i alle produksjonsledd øker lønn-
somheten og frigjør tid og krefter til kreativitet og utvikling.

Nå kan du og dine ansatte få lære mer om å bruke de effektive Lean-prinsippene 
i forbedringsarbeidet! Vi ønsker dere velkommen til vårt frokostseminar fredag 
12. mai klokka 08.00, i Kompetansehuset i Glomfjord Industripark.

For å beregne serveringen av frokost, ber vi om din påmelding senest dagen før 
– send sms til 90 61 18 74 eller epost til ulla@swlean.no.

Velkommen!



 

FAKTA

Glomfjord Alpinsenter
Etablert 1985, som heleid aksjeselskap under Glomfjord Idrettslag, ledes i dag av 
Hans Ove Hagen. Glomfjord fikk alpinanlegg på 1950-tallet – da eiet og drevet 
av Norsk Hydro. I dag har anlegget 45-50 aktive dugnadsarbeidere, der om lag 
10 er nøkkelpersonell med utvidet ansvar. Alt arbeid gjøres på frivillig basis. Har 
slalombakke med to preparerte traséer og en skogsløype for frikjøring. Samlet 
løypelengde om lag 1,5 kilometer, fall på 180 høydemeter, største hellning er 30 
grader. Stolheis fra 2004 med 95 doble stoler – øverste stasjon på 500 m.o.h.. 
Skitrekk fra 1985 med 77 tallerken-medbringere – øverste punkt er på 320 m.o.h. 
Varmestue, ny i 2015, på høyde 120 m.o.h.. Anlegget har tre store snøkanoner 
installert i 2006, og to tråkkemaskiner.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Nei, nei, vi kunne aldri hatt et slikt alpin-
senter i Glomfjord uten Yara sine bidrag!
- Da den nye traséen for vannledningen var 
ferdig, hadde vi fått en sterk forbedring av 
anlegget vårt på kjøpet, fastslår Hans Ove 
Hagen.
Denne flotte senvinter-lørdagen rir styrele-
deren i Glomfjord Alpinsenter ned bakkene 
sammen med Yara-fabrikksjefen, Arve 
Jordal.
- Vi bruker ressurser for at dette skal være 
et godt tilbud til alle barn og unge, og for 
våre ansatte. Og dugnadsinnsatsen er uan-
sett det viktigste, sier Arve.

SATSER VIDERE, MED YARA PÅ LAG
Et spleiselag mellom to 
giganter, en smart og hard-
tarbeidende dugnadsgjeng. 
Og vips: der var Glomfjord 
Alpinsenter kraftig forbe-
dret. Nå står nye forbedrin-
ger for tur…

Dette koster oss uansett 
mye mindre enn før, altså 
da Hydro både eide og drev 
alpinanlegget.

ARVE JORDAL

- Det koster oss uansett langt mindre enn 
før, altså da Hydro både eide og drev alpin-
anlegget.  

ET FLOTT ÅR, RETT OG SLETT
Glomfjord er Meløys næringssentrum, har 
fritidsbad, høye fjelltopper med kort vei 
til havet, og Glomfjord har spektakulære 
severdigheter. Og ikke minst har Glom-
fjord en snart 60 år lang historie som alpin 
landsby, takket være at Norsk Hydro ikke 
bare bygget gjødselfabrikk i 1947, men se-
nere også alpinanlegg. I de senere tiårene er 
driften organisert i Glomfjord Alpinsenter 

under det lokale idrettslaget, og med en helt 
imponerende dugnadsinnsats.
- 2016 ble et flott år på alle måter. Byggin-

gen av den nye traséen for vann og strøm 
gjorde at vi både fikk leie ut Varmestua til 
entreprenør Bernhardsen, og at løypene og 

områdene våre er sterkt forbedret. Dessuten 
har Yara og Statkraft som takk for samar-
beidet gitt oss 40.000 kroner fra hver til å 
gjøre maskinarbeid og utbedringer! smiler 
Hans Ove.

MYE UT, LITE INN
Han leder en stor og trofast dugnadsgjeng 
– bare i forbindelse med åpningen i januar 
ble det jobbet 450 (!) timer dugnad i løpet 
av én uke. Åpen bakke betyr 8 personer 
på vakt i 5 timer, og når snøkanonene går, 
kreves det døgnkontinuerlig skiftordning, 
på dugnad.
- Vi solgte 3.500 enkeltbilletter i 2016, 
og kunne sette av omtrent 100 tusen til en 
krisekonto for veldig dårlige vintre. Du vet, 
bare forsikringer og godkjenninger koster 
oss rundt 200 tusen i året, enten vi har 
åpent eller ikke.
- Det er en flott og positiv stemning - folk 
stiller opp og vi får jobben gjort. Men, vi 
må ha hjelp til utgiftene. Her er Yara utrolig 
viktig, og jeg vil også trekke fram Statkraft.

RIMELIGERE, UANSETT
Yara betaler strømmen, Yara bidrar i pro-
sjekter, og Yara hjelper med reparasjoner.
- Men det er ikke enorme beløp, sammen-
liknet med det vi ellers betaler i strøm, og 
i forhold til dugnadsinnsatsen her, fastslår 

Arve.
- Uansett er dette en langt bedre og rimeli-
gere løsning for oss enn da vi drev anlegget 
selv.
Mange av hans egne ansatte er svært aktive 
i dugnadsgjengen, og i å bruke alpinanleg-
get.
- Så ser vi at det kan være greit å være 
tydelig på hva Yara faktisk skal bidra med. 
Derfor satte vi i fjor opp en kontrakt som 
spesifiserer pengestøtte, strømkostnadene, 
betaling for å tråkke for oss opp til Hydro-
dammen og slike ting, forklarer han.

KAN FORLENGE SESONGEN
Glomfjord Alpinsenter driver uomtvistelig 
på værgudenes nåde. Bare siden nyttår i år 

Det er en flott og positiv stemning rundt alpinsenteret, 
og folk stiller opp. Men, vi må ha hjelp til utgiftene.

HANS OVE HAGEN

har 25 mulige åpningsdøgn regnet bort, 
og selv 7-900 meter over Glomfjorden 
forsvinner snøen ofte svært tidlig på 
våren. 
- Vi jobber for å gjøre anlegget lettest 
mulig å drifte, og til tross for det usta-
bile været. Vannledning-prosjektet har 
gitt oss en B-trasé som nesten er ferdig 
prepp-et og uten is, før vi begynner. 
Adkomsten til og fra Varmestua er mye 
bedre. Nå kartlegger vi kostnaden ved å 
ha et snøkanon-anlegg som gjør bakken 
raskere klar – da kan kanskje sesongen 
utvides en måned både i starten og slut-
ten, opplyser Hans Ove Hagen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Alpinsenteret er værutsatt, og ofte for våtere nedbør enn på dette bildet av Dagfinn Kolberg og Hans Ove Hagen under årets vinter-
festival. Men, det finnes muligheter for å forlenge sesongen... Foto: Anne Mette Meidelsen
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- Uten Yara, ikke noe alpinsenter, fastslår 
styreleder Hans Ove Hagen (t.h.). – Dug-
nadsinnsatsen er det viktigste – vi bruker 
uansett mindre enn da vi selv drev anleg-
get, mener Yara-sjef Arve Jordal.

14 15

- Det første vi skal gjøre, er å bygge ter-
rasse rundt den flotte varmestua. Til nå 
har 200 personer betalt inn 200 kroner 
hver, altså har vi 40.000 kroner på bok før 

TRE NYE PROSJEKTER KLARE
Tre spennende utviklings-
prosjekter står for døra for 
Hans Ove Hagen og hans 
ildsjeler i Glomfjord Alpin-
senter. Og finansieringen 
er mer eller mindre på plass 
allerede.

I år skal det bygges terrasse rundt den flotte Varmestua.

oppstart. De som betaler inn, får navnet sitt 
gravert i dekket på terrassen.
- Det andre vi skal gjøre, er å bygge en 
egen barnebakke – dette vil koste om lag 1 
million kroner. Her har vi fått 300.000,- i 
tippemidler, 250.000,- fra idrettslaget og 
prosjektmidler fra Meløy kommune.
- Det tredje vi skal gjøre, er å bygge garasje 
for driften av anlegget. Vi har behov for 
å få tråkkemaskinene innomhus. Der 
ble tomta tilrettelagt i forbindelse med 
vannledning-prosjektet til Yara.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ordene tilhører Walter Elvenes ved Meløy 
videregående skole. Og anledningen var da 
han selv representerte Nordland Fylkes-
kommune under den årlige fagbrevutdelin-
gen i Glomfjord i forrige måned.
- Derfor er dere Nordlands gull, fortsatte 
han.
- Det aller viktigste i arbeidet med å skape 
nye arbeidsplasser er å tiltrekke seg nye 
og dyktige fagfolk.  Så velkommen inn i 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Rikke Bjørklund (Meløy kommune)
Christine Edvardsen (Meløy kommune)
Andrea R. Johansen (Meløy kommune)
Hanne K. Alexandersen (Meløy kommune)
Anna Reichenberg (Meløy kommune)
Anna Bolme (Meløy vgs.)
Annveig Falk Olsen (Meløy kommune)
Annie Simonsen (kompetansebevis, Meløy 
kommune)
Anita Løbakk
Karina Karlsen

Helsearbeiderfaget
Rikke Kristensen (Meløy kommune)
Ronja A. Johansen (Rødøy kommune)
Huda Majeed Mahmood (Meløy kommune)
Elisabeth Mikalsen (Meløy kommune)

Martine K. Mikalsen (Meløy kommune)
Frida BTangstad (Meløy kommune)
Hege Fagerli (Meløy kommune)
Johanne Mikalsen (Meløy kommune)
Thea Roen Angell (Nordlandssykehuset, Bodø)
Weronica Kovacs (Meløy kommune)

Industrimekanikerfaget
Kenneth Rendal (Statkraft)
Rune Knudsen (Bilfinger)
Andreas Martinussen (Bilfinger)
Mats-Torry S. Dahl (Rødøy Slip og Marina)
Anna Kristiansen (Norwegian Crystals)
Thomas R. Johansen (Bilfinger)
Håkon Wærstad (Cargill)

Kjemiprosessfaget
Miriam Storjord (Yara Glomfjord)

HER ER GULLET
- I årene som kommer er 
dette mulighetenes lands-
del. Men for at Nordland og 
nordområdene skal være 
i verdensklasse, trenger vi 
fagarbeidere som dere i alle 
bransjer. 

Bil, platearbeider, logistikk og anleggsmaskin: fra venstre Torkil L. Lieng, Kristoffer 
Halvorsen, Kent Richart Olsen, Anette Engvoll og Frank Robert Svendsgård. 

Det aller viktigste i arbeidet med å skape nye arbeidsplas-
ser er å tiltrekke seg nye og dyktige fagfolk. Dere er Nord-
lands gull. 

WALTER ELVENES

OG FAGARBEIDERNE ER…

arbeidslivet som akkurat dét – fagfolk – og 
husk at læringen ikke må ta slutt nå, selv 
om dere har fått fagbrev!

STOLT KOMMUNE
Det var 10. mars at Meløy BedriftsService 
inviterte alle som i 2016 bestod fagprø-
ven, til offisiell tildeling av fagbrev i glass 
og ramme. På programmet stod en passe 
dose pomp og prakt, altså taler, kulturelle 
innslag, fotografering og lekker bespisning 
tilrettelagt av staben i MBS-kantina.
- Vi er veldig stolte av at så mange priori-
terer å ta fagbrev. Ikke minst alle de godt 
voksne som ikke har hatt fagbrev fra før, 
men som nå har satt seg på skolebenken for 
å lære mer, roste Lisbeth S. Amundsen.
Varaordføreren representerte Meløy kom-
mune, og dro linjene tilbake til ‘andre 
tider’, altså da hun selv kom inn i arbeids-
livet. 
- På den tiden var det litt sånn at man kunne 

søke og få en jobb, og så tenke på utdan-
ning etter hvert. I dag kreves det på en helt 
annen måte at man har kompetanse på plass 
helt fra starten. 

15 ULIKE FAG
67 personer tok i fjor fagprøve og fikk der-
med fagbrev, svennebrev eller kompetanse-
bevis i regi av Opplæringskontoret, MBS. 
Som vanlig var helsearbeiderfaget (10 
fagbrev), kjemiprosessfaget (10) og barne- 
og ungdomsarbeiderfaget (10) de største, 
fulgt av industrimekanikerfaget (7). Faget 
produksjonsteknikk, som var betydelig 
etterspurt i REC-årene, er helt ute, men vi 
vet at Norwegian Crystals fra i fjor har fem 
lærlinger i dette faget. Utenom de nevnte 
fagene administrerte Opplæringskontoret 
lærlinger i 19 fag fram til fagprøve i 2016, i 
blant annet logistikk, kontor og administra-

sjon, fiske og fangst, byggdrift, salg, medi-
egrafiker, gjenvinning og laboratoriefaget. 

- TAKK FOR HOVEDJOBBEN! 
Under fagbrevutdelingen var det Juli-
anne Kolberg  - helt alene med sine vakre 
saxofon-toner – som stod for de kulturelle 
innslagene med tema fra Les Misérables, 
Disney og ABBAs ‘Fernando’.  34 av 
fagbrevmottakerne hadde anledning til 
å stille under arrangementet, og i tillegg 
møtte lokale medier opp, pluss selvsagt 
staben ved opplæringskontoret og ledelsen i 
Meløy BedriftsService.
- Vi må ikke glemme å takke medlemsbe-
driftene våre, de som hadde dere i lære. Det 
er de som har gjort hovedjobben - utstyrt 
dere med gode vaner og holdninger i det 
daglige! avsluttet leder Thomas Maruhn 
ved Opplæringskontoret. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

For 2016 kan det deles ut i 67 fagbrev, svennebrev og 
kompetansebevis fordelt på 23 fagområder i medlemsbe-
driftene til Opplæringskontoret, MBS. Her er navnene:

Sofie Aasen Pettersen (Yara Glomfjord)
Tord Estensen (Yara Glomfjord)
Isak Wolden (Cargill)
Julian Volden (Cargill)
Mathias Andreassen (Yara Glomfjord)
Magnus Johansen (Yara Glomfjord)
Isak Antonsen (Yara Glomfjord)
Tobias Karlsen (Yara Glomfjord)
Benjamin Stegli (Yara Glomfjord)

Logistikkfaget
Kent Richart Olsen (Yara Glomfjord)
Anette Engvoll (Norwegian Crystals)

Sondre Krogh (Yara Glomfjord)
Amanda Skaga (Yara Glomfjord)
Steinar Sletten (Yara Glomfjord)
Leif Johan Halsos (Solhaug Byggevare)

Anleggsmaskinførerfaget
Frank Robert Svendsgård (Reipå Knuseri)
Jan Eivind Karlsen (kompetansebevis, Terje 
Halsan AS)

Gjenvinningsfaget
Hans Inge Hogstad (IRIS)

Platearbeiderfaget
Kristoffer Halvorsen (Bilfinger)

Bilfaget, lette kjøretøy
Torkil Larsen Lieng (Meløy Auto)

Laboratoriefaget
Rainer Karlsen (Meløy vgs.)

Salgsfaget
Elena Åsvang (Rema 1000 Glomfjord)

Kontor- og administrasjonsfaget
Aileen Strand
Line Kildal Antonsen (Meløy Notbøteri)
Bente Gjelseth

Fiske og fangst-faget
Kenneth Mikkelborg

Fiskeredskap
Mads Grønås (Meløy Notbøteri)

Matrosfaget
Torbjørn André Telnes

Automatiseringsfaget
Veronika Skjellstad (Bilfinger)
Terje R. Olsen (Marine Harvest)

Elektrikerfaget
Bendik Vangstad (El-Team)
Marius Dybvik (Meløy Elektro)
Martin Høgsand (Meløy Elektro)

Byggdrifterfaget
Jimmy Teah (kompetansebevis, Meløy vgs.)

IKT-servicefaget
Cato Andersen (Meløy vgs.)

Mediegrafikerfaget
Kristine Karlsen (Mediehuset Meløy)

Institusjonskokkfaget
Rachel Paul (kompetansebevis, Meløy vgs.)

Malerfaget
Jimmy Krogh (svennebrev, Malermester 
Engen)

Benjamin Stegli Jimmy Teah Kristine KarlsenLeif Johan Halsos Martin Høgsand

Fra redaksjonen: listen gjelder lære-
kontrakter tilknyttet Opplæringskontoret, 
MBS. når enkelte ikke står oppført med 
lærebedrift, er det fordi vi ikke kjenner 
til lærebedrift, eller at vedkommende kun 
har samarbeidet med bedriften om selve 
fagprøven.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tømrerfaget
Mikael Antonsen

Helse og barn: fra venstre Rikke Kristensen, Anita Løbakk, Rikke Bjørklund, Ronja 
A. Johansen, Huda Mahmood, Martine K. Mikalsen og Thea R. Angell. Bak: Lisbeth S. 
Amundsen (Meløy kommune) og Walter Elvenes (Nordland Fylkeskommune).

Industrimekaniker og kjemiprosess: fra venstre Kenneth Rendal, Miriam Storjord, Rune Knudsen, Sofie Aa. Pet-
tersen, Anna Kristiansen, Tord Estensen, Andreas Martinussen og Mats-Torry S. Dahl.

Fem ulike: fra venstre Elena Åsvang (salg), Rainer Karlsen (laboratoriefag), Bendik Stavnes (elektriker), Aileen Strand (kontor og administra-
sjon) og Veronika Skjellstad (automatisering).

FAGBREV-UTDELINGEN 2016



 

FAKTA

Frank Holter (44)
Tok fagutdanning som elektriker og elektromontør 
etter læretid hos Hydro Agri Glomfjord. Jobbet 
deretter om lag fire år for Meløy Elektro og ett år 
hos Nord-Norges Salgslag i Bodø, før han kom til 
ScanWafer (REC Wafer Multi, red. anm.) som skifto-
peratør og senere vedlikeholdsoperatør. Til Mono-
fabrikken i 2009, og fullførte de neste årene utdan-
ning som maskiningeniør. Så gikk turen til Mesnali 
ved Lillehammer, og jobb som arbeidsleder, senere 
assisterende driftsleder og prosjektleder, i bygg og ei-
endom hos Ringsaker kommune. Siden januar i år er 
Frank prosjektleder hos selskapet Processing Norge. 
Gift med Sølvi (45), som har to voksne barn, og er 
selv bror til Annie (f. 1979, bor i Bodø) og Roger (f. 
1975, Ørnes).

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  
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- Du vet, jeg har hatt to hus før på Ørnes, 
og så har vi det vi bor i nå – så vi vet hva 
som har manglet, og alt som skal gjøres 
annerledes her, smiler Frank.
- Ja….vi har nok vært over gjennomsnittet 
pirkete og kravstore overfor dem som byg-
ger. For dette skal bli drømmehuset vårt, 
helt klart! nikker Sølvi.
Ny Næring får komme på ‘hjemme hos’-
intervju, faktisk lenge før drømmehuset på 
Ørnes er ferdig. Tømrer-sjefen for det flotte 
bygget tar seg også tid til en prat:
- Dette er et veldig spesielt prosjekt for oss, 
også. Mange finesser og detaljer -  artig å få 
bruke hodet litt, mener Marius Indergård, 
Halsa Bygg sin anleggsleder på toppen av 
Torsvikskogen, nord for kommunesenteret.

BESTÅTT, MEGET GODT
Frank og Sølvi Holter. Han fra Ørnes, hun 
fra Moelv sør for Lillehammer. I tre år har 
de grublet, tegnet, prosjektert og grublet 
igjen. For dette skal virkelig bli Drømmen. 
Et hus som både tar den vanvittige utsikten 
på alvor, gir plass til besøkende barn og 
ikke minst er praktisk og lettvint å bli gam-
mel i. Halsa Bygg fikk jobben.
- Vi var ambisiøse nok til å bestemme at jeg 
selv skulle være prosjektleder, selv om jeg 
bor 100 mil unna! Da må man ha stor tillit 
til dem som bygger, og ha god kommunika-
sjon begge veier, understreker Frank.

DRØMMEN BLIR VIRKELIGHET
I Torsvikskogen på Ørnes 
ferdigstiller Halsa Bygg i 
sommer ett av sine mest 
spektakulære hus-oppdrag. 
Og byggingen, den prosjekt-
ledes fra 100 mil unna – av 
ekteparet som lengter etter 
å flytte til magiske Meløy.

Ja….vi har nok vært over gjennomsnittet pirkete og krav-
store overfor dem som bygger. For dette skal bli drømme-
huset vårt, helt klart!

SØLVI HOLTER

Han og Sølvi kan ikke få fullrost Halsa 
Bygg og firmaets tømrere.
- Vi er storfornøyd med måten de har 
gjennomført dette på. De har tatt denne 
måten å gjøre det på veldig på alvor, og de 
har veldig solide og dyktige folk, fastslår 
ekteparet.

UVANLIG, MEN VANLIG
1. juli skal ny-huset på taket av Ørnes over-
leveres fra Halsa Bygg. Da kan ekteparet 
fra hovedplanet av boligen, og fra en 50 
kvadratmeter stor og overbygd terrasse, 
hilse til Hurtigruten og en helt fantastisk 
utsikt over Meløy-bassenget. Og i kjelleren 
kan toromsleiligheten leies ut til skoleele-
ver og benyttes til besøkende i feriene.
- Vår egen jobb blir å montere innredningen 
i kjøkkenet og badet, og så skal jeg selv set-
te opp signalstyringen for hele huset, som 
er en litt spesiell løsning, forklarer Frank.
- Ja, det er mulig at et slikt hus er litt spe-

sielt på Ørnes, men der vi bor i dag bygges 
det mange slike hus, forteller Sølvi.
Som er hedmarking så det høres, men har 
et helt spesielt forhold til stedet hun snart er 
klar til å flytte til.

HAR LENGTET ETTER ØRNES
- Du skjønner, Dagrun Abelsen (nå Krokengen, 
red. anm.) er moren min, og hun vokste opp 
i nabohuset her. Så jeg var her tre uker hver 
sommer da jeg vokste opp, opplyser Sølvi.
De historiske fakta er at hennes fars søster, 
Doris, ble ‘hentet’ nordover, av Idar Ren-

dahl i Torsvikskogen. Senere ble hennes 
mor, Dagrun, ‘hentet’ sørover av hennes 
far. Nå blir hun altså selv ‘hentet’ nordover 
til morens barndomshjem-nabolag, av en 
annen Ørnes-kar.
- Jeg har hatt lengselen etter Ørnes i meg 
nesten hele voksenlivet. Det er noe her som 
blir helt riktig for meg – det er litt magisk. 
Været, fjelltoppene, havet, strendene – det 
er her jeg skal være, sier Sølvi.
- Så da Frank flyttet nedover til Mesnali, sa 
jeg til ham: ‘Du må ikke trives altfor godt 
her, for vi skal nordover’!

SPENNENDE X 2
Nå nærmer altså Drømmen seg sin oppfyl-
lelse. Flyttedato er riktignok ikke bestemt, 
men snart står det ferdig, det ganske spesi-
elle huset med den spektakulære utsikten 
og den spektakulære glassfasaden mot vest. 
Sølvi er opprinnelig gullsmed, men jobber 
i dag som vernepleier ved Veslelien, et rus-
behandlingssenter under Kirkens Bymisjon. 
Mens Frank kan ta sin prosjektlederjobb 
hos Processing Norge med til Meløy.
- Der vi bor i dag er det 358 granbukser 
rundt huset, og utsikt bare oppover. Dette 
blir helt fantastisk! sier ekteparet som 
gleder seg.
- For oss er dette et veldig spennende 
prosjekt. Mye nøyaktighetsarbeid, og store, 
rette linjer som skal ivaretas. Utfordrende, 
men mest artig, sier Marius Indergård på 
vegne av arbeidsgiver Halsa Bygg.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Dette er et veldig spesielt 
prosjekt for oss, også. 
Mange finesser og detaljer 
-  artig å få bruke hodet litt.

MARIUS INDERGÅRD
- Et spennende prosjekt med mange finesser og detaljer -  artig å få bruke hodet litt, mener Marius Indergård, som er Halsa Bygg’s 
bas på Drømmehuset til Frank og Sølvi Holter. – Vi er storfornøyd med gjennomføringen deres! roser ekteparet, som er bosatt i 
Mesnali ved Lillehammer.

- Dette huset skal vi bli gamle i, fastslår Frank fra Ørnes og Sølvi fra Mesnali. Hun er 
hedmarking, men har hatt sterke følelser for Ørnes hele livet…

Frank har prosjektledet byggingen i Torsvikskogen, 100 mil unna der han i dag bor. 
Her er han i fagprat med Halsa Bygg’s tømrere Thomas Helmersen (t.v.) og Marius 
Indergård.



To tusen åtte hundre og åttiåtte millioner 
kroner. Altså 2,8 milliarder. Smak på dét 
tallet, så kjenner du smaken av laks. 
- Ja, det er store verdier. Bare overskuddet i 
Region Nord ble på over 1 milliard kroner 
i fjor, nikker daglig leder Rose Olsen over 
kantinebordet.
Det første tallet er riktignok teoretisk, og 
kalkulert av journalisten. For, nemlig, hvis 
de årlige 8,3 millioner kvalitetssmoltene fra 
Glomfjord blir til store, flotte lakser på 6 
kilo i Marine Harvests sjøanlegg….ja, så er 
dette salgsverdien. Dagens eksportpris på 
laks er nemlig 58 kroner kiloen.
- Vi måler ikke vår suksess i store inntekter, 
men i at vi klarer å levere kvalitetssmolt til 

MARINE HARVEST-
SJEFEN OM:
     

sjøanleggene. Og dét klarer vi på den mest 
kostnadseffektive måten av alle anleggene 
– fordi vi har en fantastisk stab. Og så er 
det vannet, da…, smiler Rose.

POPULÆRE JOBBER
Mer om vann om litt. Her nede ved Glom-
fjorden er det vindfullt som vanlig, men 
under de mange tusen kvadratmeterne med 
tak, og i ypperlig temperatur, pågår produk-
sjonen av noe av det mest verdifulle Meløy 
har å by på. Laksesmolt. Den kommer inn 
som rogn, i spesialtilpassede isoporkasser 
fra Sør-Trøndelag, og fraktes litt over ett 
år senere ut som ferdig smolt på 100-350 
gram. Etter 100-millionerutbyggingen i 
2010 er Glomfjord like stor som de andre 
smoltanleggene i Region Nord til sammen, 
og den verdifulle varen reiser med brønnbåt 
til sjøanlegg på strekningen Rørvik i Nord-
Trøndelag til Kvænangen i Nord-Troms.
- Selv om vi kun er opptatt av kvaliteten 
og kostnaden på smolten, ser vi jo at det er 
gode tider i bransjen. Det er lettere å få tak 

i kvalifiserte folk - flere søker på stillingene 
vi har ledig. Og det er mer populært enn før 
å utdanne seg denne veien, mener Rose.
- Dersom det er ønskelig at vi skal øke 
produksjonen vår, så er det mye som ligger 
til rette for det.  Vi har tilgjengelig tomt, 
varmt vann og bra folk.

GENIAL VANNSITUASJON
Det er 31 år siden daværende Mowi 
investerte 50 millioner kroner i landets 
største smoltanlegg for laks, i Glomfjord. 
Testperioden der seks oppdrettskar fikk 
varmtvann fra Hydros kompressorhall 
vegg-i-vegg, bekreftet den geniale koblin-
gen til gjødselfabrikken: på sin vei ned fra 
fjellet kjøler ferskvannet forbrenningsov-
nene i syrefabrikken, og ankommer deretter 
smoltanlegget med en temperatur på 23 
grader celsius. Og: gjennom to sjølednin-
ger hentes store mengder ferskvann som 
først har vært gjennom Statkrafts turbiner. 

Så mens andre anlegg gjerne begrenses av 
tilgangen til vann, og selv må resirkulere 
det de har, får Glomfjord hele 90 prosent av 
sitt forbruk av ferskvann fra allerede brukt 
vann i gjødsel- og kraftproduksjonen.
- Dette gjør at vi kan produsere for fullt, 
vinteren gjennom, og vannsituasjonen 
vår, ja, den er noe mange anlegg bare kan 
misunne oss! fastslår Rose.
Og vi snakker altså MYE vann. Marine 
Harvest forbruker om lag 35 kubikkmeter i 
minuttet av 23-gradersvann fra syrefabrik-
ken. Og den totale vannkapasiteten, den 
er på 270 kubikk, eller noe sånt som 88 
badestamper i minuttet…

KJØPER STORT, LOKALT
- Jeg er stolt! sier Rose Olsen.
Av at verdens største oppdrettsselskap har 
en policy for å skape verdier lokalt.
- Vi jobber bevisst for å profilere oss bedre, 
og nylig hadde vi stor stand under Vinter-

festivalen i Glomfjord. Folk flest er ikke 
klar over hva vi driver med, og hvor mye vi 
bidrar med til lokalsamfunnet og til Meløy, 
mener hun.
Eksempler: i fjor utbedret og utbygget Ma-
rine Harvest anlegget sitt for om lag 12,5 
millioner kroner. Oppdragene gikk, helt 
bevisst, i all hovedsak til lokale entrepre-
nører. Hvert år bruker dessuten bedriften 
dessuten ca. 8 millioner kroner til løpende, 
ordinært vedlikehold. Lokale entreprenører, 
der også.
- Dessuten handler vi alt arbeidstøy gjen-
nom Tools og vasker det hos MATS på 
Reipå. Vi bruker Meløy BedriftsService 
som kursleverandør pluss at de leverer kan-
tinematen vår hver dag, ramser hun opp.
I tillegg kommer selvfølgelig kostnadsde-
lingen i Glomfjord Industripark.

TRYGGHET VIKTIGST
- Våre anlegg ligger på små steder, og jeg 

er stolt over det vi bidrar med lokalt. I det 
siste er jeg i tillegg veldig fornøyd med 
at Glomfjord Industripark har fått en ny 
bedrift, Polarplast, som en direkte følge av 
et stort oppdrag for oss, understreker Rose.
I tillegg ønsker altså hun og staben egen 
vekst. Utvidelser av produksjonen, videre 
utbygging - men dette bestemmes ikke 
lokalt.
- Aller viktigst er det å beholde trygge 
arbeidsplasser. Med en utbygging blir det 

nok ikke så veldig mange nye, men de vi 
har blir enda tryggere – det blir mange flere 
enheter å fordele produksjonskostnadene 
på.
- Vi gjennomførte et forprosjekt på utbyg-
ging i fjor, og vet at det må investeres i 
renseanlegg til over 40 millioner kroner. Nå 
får vi vente på ‘vår tur’ og håpe at det blir 
en ny utbygging, sier hun.

 Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny utbygging 
Fantastisk vann-
situasjon
Store, lokale bidrag
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Rose Olsen (54)
Født 22. september 1962, oppvokst på Reipå, bosatt i Glomfjord og gift med 
Bjørn Abel. Datter av Hulda og Kyrre, og er den eldste i søskenflokken på fem 
(Trine, Arne, Cato – Hugo er gått bort), samt at hun selv har to voksne barn og 
to barnebarn. Etter ett år på gymnaset på Ørnes og tre år på handel og kontor på 
Ørnes og Leknes ble Rose Olsen ansatt hos Norsk Hydro i Glomfjord i 1984, og 
jobbet der med regnskap og økonomi til 2006. Fra dette året var hun økonomisjef 
hos REC Wafer Mono - fram til sommeren 2012 og ansettelsen som daglig leder 
for smoltanlegget til Marine Harvest. Rose har gjennom yrkeskarrieren både 
utdannet seg i styrearbeid, studert bedriftsøkonomi gjennom NKI og tatt bachelor-
grad i økonomi og administrasjon samt spesialisering i prosjektstyring på BI. For 
tiden tar hun et treårig studium i akvakultur gjennom Nord Universitet.

Våre anlegg ligger på små steder, og jeg er 
stolt over det vi bidrar med lokalt.

- Jeg er veldig stolt av hvor 
mye vi kjøper lokalt og bi-
drar til andres vekst. Dette 
ønsker vi å få enda bedre 
fram, sier Marine Harvest-
leder Rose Olsen i denne 
Lederpraten. Nå ligger mye 
til rette for ny utbygging 
av det allerede voldsomme 
smoltanlegget ved Glom-
fjorden.

- Folk flest er nok ikke så klar over hva vi driver med, og hvor store verdier vi skaper lokalt, mener Marine Harvest-sjef Rose Olsen. 
Nå håper hun og staben på ny utbygging av produksjonskapasiteten for smolt i Glomfjord.

Marine Harvest Glomfjord
Bergenske MOWI etablerte høsten 1985 forsøksanlegg for laksesmolt på øvre 
område i Glomfjord Industripark. 1. april året etter ble det vedtatt å investere 50 
millioner kroner for å bygge Norges største smoltanlegg, og driftsleder var Anne-
Rita Kolberg fra Glomfjord. Anlegget ble i 1997 kjøpt av Hydro Seafood, som 
igjen ble kjøpt av nederlandske Nutreco i 2002, året etter at Nutreco hadde kjøpt 
britiske Marine Harvest. I dag eies anlegget ved Glomfjorden av Marine Harvest, 
selskapet som produserer om lag ¼ av verdens oppdrettslaks. Meløy-bedriften 
med sine 18 ansatte har klekkeri og startfôring på øvre område og påvekst-avde-
ling på nedre, og konsesjon for å bruke 1.550 tonn fôr. Dette tilsvarer produksjon 
av 12 millioner individer på 100 gram hvert år, og smoltanlegget er det desidert 
største i Marine Harvest Region Nord. Daglig leder er Rose Olsen, og driftsleder 
er Anders D. Torrissen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs  

Rose Olsen

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Lederen
ROSE OLSEN, 
MARINE HARVEST,
GLOMFJORD "
20 21

Det er lettere å få tak i kvalifiserte folk - flere søker på 
stillingene vi har ledig. Og det er mer populært enn før å 
utdanne seg denne veien.

ROSE OLSEN
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Profilen: Jonas Hovde Pedersen

- Hvordan trives du på jobb i Norwegian Crystals, Jonas?
- Jeg trives veldig godt! Her er det mange hyggelige men-
nesker, og det er godt å stå opp tidlig om morran – dagen 
min begynner med skiftavløsningen klokka 07.20. Jeg har 
en jobb med mange utfordringer, og jeg har innsett at det er 
mye man aldri lærte på skolen! Men, jeg ser at utdannelsen 
jeg tok egentlig er midt i blinken, for jeg tror jeg har gan-
ske stor forståelse for hele fabrikken, med den bakgrunnen 
jeg har.

- Ja, si litt om bakgrunnen din?
- Jeg er oppvokst i Mjøndalen, og gikk videregående skole 
med realfag i Hokksund, like ved. Etter militæret ble det 
fem år i Trondheim og utdannelse til sivilingeniør i mate-
rialteknologi. Etter dette var arbeidsmarkedet litt vanskelig 
for ingeniører, og karakterene mine var ikke de beste, så 
jeg valgte å begynne ‘på nytt’. Dermed ble det tre år på 
Kongsberg og utdanning som maskiningeniør. Så fikk jeg 
jobb her i Glomfjord i 2015, og dette er den første jobben 
min som ingeniør.

- Hvordan er en typisk dag på jobb?
- Den begynner med skiftavløsningen, og så er det morra-
møte der vi rapporterer forrige døgns produksjon oppover 
i systemet og diskuterer avvik og hendelser som må følges 
opp. Etter dette er det alltid mye å ta tak i – det kan være en 
sag som har gjentatte feil, eller prosedyrer som bør endres. 
Ting kan alltid gjøres enda bedre, og det er dét vi jobber 
for.

- Stort ansvar?
- Ja, jeg kjenner på stort ansvar for at ting er i drift og at 
jeg gjør min del av jobben. Samtidig er vi et team, så det 
står og faller ikke på én person.  Men trykket er stort, så 
det er viktig å prioritere godt – gjøre de rette tingene til rett 
tid. Det skjer veldig mye her, og det skjer fort, men dette 
er samtidig veldig positivt – det er bedre å ha litt for mye å 
gjøre, enn for lite. Så selv om det kan være slitsomt av og 
til, er det positivt.

- Hva gjør Jonas på fritiden, da?
- Det er veldig mye, for jeg har mange interesser, og jeg 
har vel ikke helt tid til alt sammen! Men jeg er veldig glad 
i å være ute i naturen i ulike friluftsaktiviteter – jeg dykker, 
fisker, jakter, padler kajakk og står på ski, både langrenn og 
Telemark. Ja, og så klatrer jeg – jeg er faktisk blitt nestleder 
i klatreklubben under Ørnes Idrettslag. Her er alpinanlegg og 
klatrevegger, og veien mellom havet og fjellet er ikke lang, 
så jeg finner stort sett alle disse aktivitetene helt nært.

- Har du alltid vært friluftsmenneske?
- Ja, jeg har alltid likt å være mye på tur, men interessen 
har nok blomstret litt ekstra etter at jeg flyttet hit. I går, 
for eksempel, både dykket og klatret jeg, i løpet av samme 
ettermiddag! 

- Så du trenger ikke bo i by for å finne tilbudene du liker?
- Absolutt ikke, jeg synes det er deilig stille og rolig her, og 
shoppe kan jeg gjøre på internett og få levert på døra. Jeg 
hadde jo sjekka litt før jeg flyttet hit, og en av tingene som 
tiltalte meg var helt klart at det var såpass mye å finne på 
her. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Alder: 30
Bosted: Glomfjord, opprinnelig fra 
Mjøndalen
Stilling: prosessingeniør i blokk-
området 
Bedrift: Norwegian Crystals

Det skjer veldig mye 
her, og det skjer fort, 
men dette er samtidig 
veldig positivt – det er 
bedre å ha litt for mye å 
gjøre, enn for lite.

JONAS HOVDE PEDERSEN
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Har du en husdrøm?

Vi er en av Norges ledende boligleverandører og har mange år med erfaring og 

kompetanse innen faget. For oss er det viktig at du som kunde skal få akkurat  

- det du vil ha!

Bestill hus- eller hytteboka gratis, eller se 39 hus og 36 hytter på nettsiden vår!

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Solhaug Byggevare AS - Lillehaugen, 8150 Ørnes - Telefon: 75 72 14 40  

Epost: post@solhaugbyggevare.no - www.norgeshus.no

Bolig
Leilighet 

Hytte

Vi har blitt 
Norgeshusforhandler!
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Ny Næring er månedsblad, men rett før 
denne utgaven gikk i trykken rakk vi å 
være nokså dagsaktuell: bildet er nemlig 

INTERESSANT, SOM VANLIG
Halsa var stedet der ‘alle’ 
var i går. Meløyseminaret 
trakk som vanlig fullt sam-
funnshus.

tatt under åpningen av Meløyseminaret i 
går formiddag. Nøyaktig 100 var påmeldt 
- fra næringsliv, kommuneadministrasjon, 
det politiske miljøet og lokale medier – til 
dette årlige, viktige og populære treffpunk-
tet på Halsa Samfunnshus.
- Riktignok var det noen flere påmeldte 
akkurat i fjor, sikkert på grunn av minis-
terbesøket (Monica Mæland, red. anm.), 

men interessen for å være med er stabilt 
god, sier daglig leder Liv Toril Pettersen 
i Meløy Næringsforum, som arrangerer 
seminaret sammen med samarbeidspartnere 
i næringslivet.
Nytt av året var lyn-presentasjoner av tre 
lokale bedrifter, denne gangen Semek, 
Gode Øyeblikk og Fore Båt- og Motorser-
vice, samt to nettverk, nemlig Go To Meløy 

og Meløy Næringsforum. Som vanlig 
var Leif Larssen konferansier for dagen, 
og presenterte foredragsholdere både fra 
nordnorsk sjømatnæring, reiseliv, Nord 
Universitet og ulik gründervirksomhet.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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NESTE UTGAVE AV NY NÆRING: ONSDAG 24. MAI!

I et møterom i Glomfjord, med PC og pro-
sjektør tilgjengelig, sitter tre i samtale over 
fagbøkene. Gjennomsnittsalderen er 40 år, 
men ferdig med å lære? Nei.
- Vi har gjort intervjuene sammen, hatt 
eksamensforberedelser sammen og mange 
slike gruppemøter. Nå lager vi masteropp-
gave sammen, og det har vært en stor fordel 
å slippe å være alene, sier Tor-Christian 
Kristiansen (33), Kristin K. Sandaa (39) og 
Frank-Robert Eriksen (49).

LEVERER I MAI
Ingen av dem er altså mette på kunnskap, 
selv om alle har stått i arbeid nokså lenge. 

VILLE LÆRE MER, SAMMEN

De er godt voksne, men vil 
lære mer om å styre øko-
nomi og å lede mennesker. 
Nært samarbeid har vært 
viktig gjennom et kreven-
de MBA-studium.

I tre år har de samarbeidet seg 
gjennom et krevende 
studium ved siden 
av jobbene de 
står i. Neste 
måned leverer 
Tor-Christian 
Kristiansen 
(f.v.), Frank-
Robert Erik-
sen og Kristin 
K. Sandaa sin 
masteroppga-
ve om medar-
beiderdrevet 
innova-
sjon. 

Kristin K. Sandaa
39 år, oppvokst Engavågen, bosatt 
Neverdal, ansatt i Meløy kommune 
siden 2000, er i dag virksomhetsleder.

Jeg har kunnet bidra godt i strategiarbeidet i bedriften, 
og nå er jeg prosjektleder for flere oppdrag vi har. Da 
trenger man både å kunne lede folk og mestre økonomi-
styring.

TOR-CHRISTIAN KRISTIANSEN

Det er en MBA de tar. Altså Master of 
Business Administration, gjennom Nord 
Universitet i Bodø. Men altså i tett samar-
beid, helt siden studiestart høsten 2014 og 
til de neste måned leverer masteroppgaven 
sammen. Mens Kristin er ansatt i Meløy 
kommune, jobber Tor-Christian og Frank-
Robert i det private næringsliv, i henholds-
vis INVIS og Yara Glomfjord.
- Det har vært ganske heftig, ja. Ikke minst 
fordi jeg midt i studiet rykket opp til en 
ganske krevende lederjobb, og det er ikke 
bare lett å studere ved siden av, smiler 
Frank-Robert.

BLE SJEF UNDERVEIS
Han begynte nemlig studiet mens han fort-
satt var driftsingeniør i fullgjødselfabrikken 
– nettopp med tanke på at nye oppgaver 
kunne komme en dag. Og dét gjorde de 
– året etter studiestarten tiltrådte han som 
produksjonssjef for gjødselprodusenten – 
en stilling med stort trøkk i det daglige. 
- Så jeg må nok ofre litt ferie for å komme 
helt i havn med studiet. Men så var det jo 
dette jeg ønsket – å få påfyll, lære mer om 
ledelse og økonomistyring. Vi lærer også 
å forske på ting, jobbe systematisk – så 
jeg tror jeg med dette blir en enda bedre 
produksjonssjef, mener han.

VIKTIG, MEN KREVENDE
Kristin stod i lederjobb da studiet begynte, 
ved kommunens tildelingskontor for pleie- 
og omsorgstjenester. Underveis er hun 
blitt virksomhetsleder for forebyggende og 
helsefremmende enhet.
- Jeg er glad jeg valgte studiet med øko-
nomi inkludert, og ikke den litt enklere 
veien med bare ledelse. Men, det tyngste 
semesteret hadde vi tre nokså krevende 
økonomieksamener på et halvt år, og det 
har blitt mer krevende underveis, på grunn 
av den nye jobben min, forklarer hun.
Mens mange tok studiet for å kvalifisere 
seg for lederjobber, var hun selv opptatt av 
å formalisere kompetansen sin, få et tryg-
gere faglig ståsted.

NYTTE FOR BEDRIFTENE
Yngstemann Tor-Christian ville rett og slett 

bare lære mer. Men, etter tre års studier 
med seks årlige tredagerssamlinger i Bodø, 
ser han at også arbeidsgiver INVIS har 
nytte av løpet han går.
- Jeg har kunnet bidra godt i strategiarbei-
det i bedriften, og nå er jeg prosjektleder 
for flere oppdrag vi har. Da trenger man 
både å kunne lede folk og mestre økonomi-
styring, fastslår han.
I vinter har trioen intervjuet ansatte og 
ledere i to helt ulike Meløy-bedrifter.
- Temaet for masteroppgaven er medarbei-
derdrevet innovasjon – altså hvor flinke 
bedrifter er til å utnytte alle ansattes kunn-
skaper til å oppnå forbedring og utvikling. 
Konklusjonene våre kan komme til nytte i 
disse to bedriftene, mener de.
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Tor-Christian Kristiansen
33 år, oppvokst og bosatt på Ørnes, 
ansatt i INVIS siden 2007, er i dag 
prosjektingeniør.

Frank-Robert Eriksen
49 år, oppvokst i Storvika, bosatt på 
Ørnes, ansatt i Norsk Hydro/Yara 
siden 1985, er i dag produksjonssjef.


