
Raymond D. Jensen:

NÅ ER FIGHTEREN FORNØYD!

Etter 10 år i tospann og hardt arbeid har de klart mer enn å gjenbygge farens 
håndverkerbedrift. Brødrene Bjørn Kristian og Kåre Kildal har gjort Halsa Bygg til 
storebror i bransjen, og en av Meløy-regionens største arbeidsplasser.
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RUNDDAGER

  

60 år
Linda Jørgensen, Meløy BedriftsService, 19. oktober
Roger Anders Midthun, Yara Glomfjord, 26. november
Ole Vibe, Yara Glomfjord, 29. november

55 år
Ove-Endre Simonsen, Yara Glomfjord, 1. november

50 år
Roar Nygård, Bilfinger, 12. oktober
Bengt Sandberg, Yara Glomfjord, 25. oktober
Geir Edvard Dagfinsen, Yara Glomfjord, 29. oktober
Kenneth Wolden, EWOS, 29. november

45 år
Heidi Nymo, Yara Glomfjord, 9. september
Jaitong Arphatsara, Meløy BedriftsService, 11. september        
Bernt Ulriksen, Yara Glomfjord, 7. oktober
Steinar Sletten, Yara Glomfjord, 7. november
May Venke Vangen, Bilfinger, 28. november

40 år
Morten Kvalnes, Norwegian Crystals, 1. september
Rune Knudsen, Bilfinger, 15. september
Viola Johannessen, Bilfinger, 27. oktober

30 år
Christine Jonassen, Norwegian Crystals, 1. oktober
Rudi Nordli, Marine Harvest, 29. november

25 år
Erling Odnung Sandnes, YaraGlomfjord, 26. september
Knut Aksel Hansten, Yara Glomfjord, 29. oktober

20 år
Amanda Oksfjellelv Skaga, Yara Glomfjord, 3. september

…og med litt tilbakevirkende kraft ønsker vi vel over-
stått til Meløy Elektros Per Helge Svendsen, som fylte 
50 år 1. august, og Joakim Ellingsen i samme bedrift, 
som fylte 25 år 12. august. Og til Anders Eilertsen og 
Eirik Pedersen på EWOS, som begge fylte 40 år, hen-
holdsvis 3. og 9. august!

GRATULERER

Bengt Sandberg

Amanda Skaga

Morten Kvalnes

Bernt Ulriksen 

Heidi Nymo

Roar Nygård

IndustriFolk gratulerer gode arbeidsfolk med rund-
dager i høst, og har tatt med perioden september, 
oktober og november. Så vil du se at noen av bildene er 
latterlig gamle, men vi håper dem det gjelder er såpass 
voksne at de tar det som et kompliment.   

Rudi Nordli

Knut Hansten

Roger Midthun 

Terje Rindal 

BILFINGER REKRUTTERTE
I verkstedene til Bilfinger finner vi fra 1. september tre nye og unge 
fjes. Bedriften har nemlig tatt inn to lærlinger i plate- og rørverkstedet, 
og én på mekanisk. Sistnevnte er Thomas Rosting Johansen fra Glom-
fjord, mens de to første er Filip Østmo, også Glomfjord, og Marcus 
Rommetveit fra Ørnes.

- Jeg tror standarden på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er bra i Yara, men i den nye jobben vil jeg jo ta med meg nyttige ting fra sikkerhetsarbeidet offshore, forteller Yngve 
Olsen til IndustriFolk. Han er ny HMSK-sjef hos Yara Glomfjord.

- Jeg mener jeg er ganske god på å samar-
beide med andre og få folk med meg. Og så 
har jeg respekt for at andre kan ting bedre 
enn meg, men at jeg også kan være med å 
påvirke i prosesser, svarer Yngve Olsen på 
IndustriFolks spørsmål.
Vi ville vite hva han er best på, Yara Glom-
fjords nye HMSK-sjef, altså ledergruppens 
nye ansvarlige for helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet. Nyheten ble sluppet i organisasjo-
nen i forrige uke, og trolig går han på land 
rundt 1. desember.

YNGVE ER TILBAKE

Etter 14 år i offshorejobb 
ville han på land, slippe 
reisingen. Så var plutselig 
gammeljobben hans ledig, 
og dét er både han og hans 
nye arbeidsgiver glad for.  

SJEFEN ER FORNØYD
- Yngve kan gå rett inn og 
gjøre en jobb der vi får 
direkte nytte av hans erfa-
ring, mener Arve Jordal. 
Fabrikksjefen hos Yara Glomfjord mener 
stilingen som HMSK-sjef ikke er en jobb 
for nyutdannede – altså fordel Yngve Olsen 
– det er nemlig uvanlig nyttig med bred 

!

- Det ble mye reising, og jeg har tenkt på 
dette de siste to årene, at jeg ville jobbe 
på land igjen. Statoil har også land-jobber, 
men da blir det slitsom ukependling 
sørover. Og ikke ville jeg flytte fra Meløy, 
forklarer glomfjordingen som siden xxxx 
har bodd på Vall ved Engavågen.

NYTT: AVSTANDENE
Som du skjønner, Yngve Olsen (54) jobber 
offshore. Og har gjort det i 14 sammen-
hengende år, som sikkerhetsleder på Brage-
feltet, Heimdal, Njord, Oseberg feltsenter, 
Valemon og nå Sleipner. Men nå er det 
slutt – Yngve vender tilbake til jobben han 
faktisk har hatt før.
- Jeg er jo i en alder der det å skulle bytte 
jobb er sånn helt på grensen, så jeg er vel-
dig glad for at jeg fikk denne jobben. Hva 
jeg kan bidra med? Jeg kjenner jo bedriften 
godt, selv om jeg er ydmyk på at ting ikke 
er som da jeg sluttet. Så vil vel min erfaring 

og mine kvalifikasjoner hjelpe meg, mener 
han.
Ja, for Yngve Olsen hadde den samme 
jobben i Glomfjord, da for Hydro Agri, i 
perioden fra 1995 til 2000.
- En stor forskjell fra offshore er avstan-
dene. På en plattform er alt rett i nærheten, 
jeg er som sikkerhetsleder veldig tett på 
alle arbeidsoppgavene som skal utføres, 
mens i Yara i Glomfjord blir det avstander 
og en litt annen måte å jobbe på.

OVERTAR «GAMMELJOBBEN»
Yngve Olsen begynte ut med studiespe-
sialisering på Ørnes etter grunnskoletiden 
i Glomfjord. Så Grimstad i Agder og 
maskintekniske fag og økonomi, før retur 
til Glomfjord og jobb som maskiningeniør i 
fabrikkene fra april 1984. Deretter videre til 
samme jobb i Porsgrunn samme høst. Åtte 
år senere fortsatte Hydro-karrieren i Bergen 
– da med inspeksjon og tilstandskontroll 

innen offshore.
- Så var det at Glomfjord hadde ledig jobb 
som miljø- og sikkerhetssjef, og jeg flyttet 
nordover med familien. Det ble fem år 
der pluss et år som driftssjef nede i PKL, 
oppsummerer Yngve selv.
Før han dro offshore, altså til jobb som 
sikkerhetsleder. Underveis i karrieren har 
han fylt på med fag som kvalitetsledelse, 
kjemiteknikk og innen HMSK-feltet.
- Vurderingen av risiko i det du holder på 
med er selvsagt veldig viktig. Vi vet at det 
dør flere titalls mennesker i arbeidsulykker 
i Norge hvert år. Men, jeg er også opptatt 
av at enormt mange fler dør av det man 
ikke hører så mye om, nemlig yrkessyk-
dommer på grunn av eksponering for kje-
mikalier, støy og annet. Som også er veldig 
relevant i en bedrift som Yara, understreker 
han.

Tekst og foto: Edumund Ulsnæs

erfaring fra tidligere. Siden det har vært en 
del bytter i organisasjonen de siste årene, 
er Arve fornøyd med å ha funnet en erfaren 
erstatter som HMSK-sjef – en som kan gå 
rett inn og gjøre en jobb.
- Yngve har lang erfaring fra sikkerhetsar-
beid i Statoil og Hydro, og kjenner oss godt 
fra før. Yara og Statoil jobber nok ganske 
likt med ting, men her er det helt klart ting 
vi kan dra direkte nytte av – et eksempel 

er i arbeidet med å innføre et elektronisk 
system for arbeidstillatelser, mener Arve.
Erik Knutssøn har sagt opp sin stilling som 
HMSK-sjef i Glomfjord etter å ha hatt den 
siden desember i 2010, og har sin siste 
arbeidsdag 30. november. Vi kjenner ikke 
til Eriks videre planer, men i Glomfjord 
har han blant annet også bak seg seks år 
som driftssjef i PKL og perioder som inn-
kjøpsleder, administrasjonssjef, driftssjef i 
fullgjødselfabrikken og en kort periode som 
fabrikksjef.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
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IndustriFolk er et kundebilag i Framtia. Bladet lages
av Mediehuset Framtia på oppdrag fra bedriftene Yara
Glomfjord, Bilfinger, Marine Harvest, EWOS, Meløy
BedriftsService, Terje Halsan AS, INVIS, Meløy
Elektro, Norwegian Crystals og Halsa Bygg.

TRE BYTTET JOBB

Kristian Haukalid

Grete Steinmo

Tom Høgsand

- Her var det veldig mye nytt å lære, ting 
jeg ikke har vært borti før! innrømmer 
Kristian Haukalid.

TIL ENERGIBRANSJEN
Ny-jobben hans innebærer nemlig mer enn 
relativt lang dagpendling.
- Jeg jobber først og fremst med distribu-
sjonsnettet i Gildeskål og Beiarn, forteller 
glomfjordingen.
Kristian tiltrådte nemlig 1. september som 
prosjektingeniør hos Sjøfossen Entreprenør, 
det relativt nye selskapet med om lag 30 
ansatte som tidligere var den største avde-
lingen under Sjøfossen Energi. Begge sel-
skapene eies i dag av Salten Kraftsamband. 
Kristian kom tilbake til Glomfjord etter 
ingeniørstudier i 2011, og har siden dette 
jobbet som prosjektingeniør hos Bilfinger.
- Det er mange som pendler til jobb, så 
dette går helt greit. Så får vi heller se etter 
hvert hvordan vi løser dette, sier han. 

TIL RØRLEGGERJOBB
Grete Steinmo, opprinnelig fra Nygårdsjø-
en, avsluttet i sommer sin Bilfinger-karriere 

Noen, kommer og noen 
drar, også hos Bilfinger. 
Tre veteraner har siden sist 
søkt nye utfordringer.

som elektriker etter over 25 år. Vi har ikke 
fått tak i henne på telefon, men ser av hen-
nes Facebook-konto at hun nå er butikk-
medarbeider hos Onninen i Bodø.
- Og jeg begynte i sommer som rørlegger 
hos Svartisen VVS, opplyser Tom Høg-
sand.
Altså Stig Morks relativt ferske bedrift med 
base på Halsa. 41-åringe Tom har til nå 19 
år bak seg 
hos først 
Hydro, 
deretter 
Bilfinger, 
og neverda-
lingen som 
fra før har 
både fag-
brev som 
sveiser og 
industri-
rørlegger, 
jobber nå 
for å få på 
plass såkalt 
VVS-fag-
brev. 

Tekst 
og foto: 
Edmund 
Ulsnæs



EIERSKAP MOTIVERER
- Inkludering gir motiva-
sjon, mener daglig leder og 
største eier av INVIS, Bjørn-
Wiggo Eriksen. Alle de åtte 
ansatte har nå eierskap til 
bedriften gjennom eget 
kjøp av aksjer. 

Alle åtte ansatte hos INVIS eier nå en del av kaka. - Inkludering gir trekk-kraft i samme retning, mener ansatt Bjørn Tore Hansen. Fra 
venstre Brian Brun, Harald Sanchez Martinussen, Thomas Wærnes Moen, Bjørn-Wiggo Eriksen, Rose-Helen Hetzler, Tor-Christian Kristi-
ansen, Bjørn Tore Hansen og Pål Einar Olsen.

Selv om Eriksen fremdeles er den ubestrid-
te sjefen, så har han til nå «kvittet» seg med 
16 prosent av aksjene. Filosofien hans har 
uansett vært den samme hele tiden - det å ta 
med sine ansatte på råd og i planlegging er 
nyttig både for fremgang og suksess. Ikke 
minst er samholdet som det skaper internt, 
viktig i nedgangstider. 

IKKE HELT NYTT
- Bjørn-Wiggos inkludering har hatt mye å 
si. Vi er jo blitt tatt med på råd helt fra star-
ten av, så sånn sett er ikke dette noe nytt, 
sier Bjørn Tore Hansen, som er en av dem 
som nå eier en liten del av det selskapet han 
jobber for. 
Bjørn-Wiggo understreker at han har tatt 
lærdom fra arbeidsplasser han selv har vært 
innom. 
- Selv om jeg er gründer er det viktig å lytte 
til andre. Balanse er et nøkkelord, mener 
jeg. Selv om de fleste har hatt lite erfaring 
med det vi holder på med, i det øyeblikket 
de kom inn i bedriften, er grunntanken at 
medbestemmelse utvikler oss i positiv ret-
ning. Hvis mine ansatte kan vite like mye 
som 35-åring som jeg gjorde da jeg var 45 
år, ja, da er mye oppnådd, mener Eriksen. 
Det innrømmes glatt fra sjefens side at ikke 
alle egne idéer er like strålende. Da kan det 
være greit at noen vet å sette på bremsen.
- Sånn sett er vel ikke selve aksjekjøpet det 
viktigste for lojaliteten. Det betyr mer at 
ansatte blir hørt, understreker Bjørn Tore og 
fortsetter:
- Inkludering gir trekkraft i samme retning!

KNYTTER SAMMEN
- Hos oss legges mye investering i de ansat-
tes hoder og mindre i bygningsmasse. Da er 

Jeg for min del tror at den muligheten til 
innflytelse som vi INVIS-ansatte har, er 
unik.

BJØRN TORE HANSEN

Hos oss legges mye 
investering i de ansat-
tes hoder og mindre i 
bygningsmasse. Da er 
det viktig å ta denne 
ressursen i bruk.

BJØRN-WIGGO ERIKSEN

22-åringen er strålende fornøyd. Fra 
september gikk hun nemlig fra å være 
sesongarbeider til å være lærling – hos 
EWOS.
- Jeg hadde omtrent fem uker praksis 
her mens jeg gikk skole, og hadde 
veldig lyst til å være lærling her. De 
ulike prosessene som skal til for å lage 
fiskefôret med den kvaliteten som skal 
til – jeg synes det er veldig interessant. 

VALGTE RETT FÔR
- Fôr er veldig spen-
nende, og folkene her er 
fantastiske. Og så liker 
jeg å kjøre truck, smiler 
Ann-Charlott Dahl.

Ingen dager er like, det er alltid noe ulikt å 
gjøre, og jeg lærer noe nytt hele tiden. Og 
folkene her er helt fantastiske – flinke til å 
lære fra seg, og veldig hyggelige!
Ann-Charlott er godt i gang med læretiden 
i kjemiprosessfaget, og altså i Meløys egen 
fiskefôrfabrikk på Forøya. Selv er hun født 
og oppvokst på Grønøy, med grunnskole 
på Engavågen minus de to siste årene – da 
gikk hun på Ørnes.
- Så prøvde jeg litt forskjellig – jeg var 
usikker – så jeg har vært innom helse og 
oppvekstfag, design og har jobbet som 
tatovør, før det på en måte kom over meg 
at dette kunne være rett vei å gå, forklarer 
hun.
Dermed ble det vg1 teknikk og industriell 
produksjon (TIP) i Stavanger og vg2 i 

Glomfjord, da med praksis og så sesong-
jobb i sommer, hos EWOS. 
- Det er en jobb med stort ansvar, spesielt 
med blandingen av fôret og alt som må 
passes på. Jeg synes absolutt alt i jobben er 

veldig interessant, og så er det artig å 
kjøre truck, jeg er blitt litt flink til dét, 
smiler den ferske EWOS-lærlingen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

INÉZ TIL YARA
Rett fra skolebenken 
til sommerjobb hos 
gjødselgiganten i 
Glomfjord. Og 1. sep-
tember ble hun lær-
ling i samme bedrift!

- Jeg er sikker og bestemt, under-
streker Inéz Jentoftsen (18,  som 
også mener det er viktig å gå «all 
in» når man begynner et læreløp. 
- Dette kjennes veldig rett, jeg er 

glad for valget jeg tok, smiler den 
ressurssterke jenta som har to år 
foran seg før hun forhåpentligvis 
står med fagbrev som prosessope-
ratør i handa. 
Inéz forteller at hun startet i full-
gjødsla allerede mandagen etter 
skoleslutt ved Meløy videregå-
ende. Bortsett fra et par uker med 
ferie har ørnesjenta jobbet hele 
sommeren. 
- Jeg er veldig hjemmekjær og er 
overhodet ikke klar for å forlate 
kommunen! understrekes det. 
Hun legger ikke skjul på at hun 

føler seg heldig og privilegert som 
har fått jobb i industriparken.
- Opplegget virker så langt veldig 
bra. Jeg får god hjelp hvis det er noe 
jeg lurer på, og har mange solide 
støttespillere rundt meg. Jeg stor-
trives, rett og slett! Skiftet mitt er 
ganske ungt, til og med de som er litt 
eldre er unge til sinns, ler hun.
- Hva gjør du helst når du har fri? 
lurer vi. 
- Da nyter jeg fridagene mine. Enten 
med å slappe av eller ved å trene.

Tekst og foto: Ingunn Dahle

det viktig å ta denne ressursen i bruk.
Bjørn-Wiggo småsmiler, men bak ligger 
mye alvor og ei sterk tru på at det de holder 
på med er fremtiden.
- Jeg for min del tror at den muligheten til 
innflytelse som vi INVIS-ansatte har, er 
unik. Jeg er helt sikker på at vi knyttes ster-
kere sammen av å få lov til å kjøpe oss inn i 
egen arbeidsplass. Det blir på en måte både 
hobby og jobb, mener Bjørn Tore. 
Verdistigning på aksjer er et ikke-fokus for 
de ansatte. Drivkraften sies heller å være 
det å ha det artig underveis. Så må man 
også nevne at staben har opplevd tunge 
tider, men stått han av, sammen. 

- Hvis mine ansatte kan vite like mye som 35-åring som jeg gjorde da jeg var 45 år, ja, da 
er mye oppnådd, mener INVIS-gründer Bjørn-Wiggo Eriksen (t.v.). Her sammen med sin 
administrasjonssjef Pål Einar Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs

- 2013 var jo en eneste opptur med inntog 
på olje- og gass markedet. Så ble det full 
stopp allerede året etter. Mye av årsaken 
til at man ikke forlater et tilsynelatende 
synkende skip når det går dårlig, er nettopp 
lagfølelsen som skapes på en arbeidsplass. 
For det hadde vært lettvint å begynne å se 
seg om etter annen jobb når det krengte 
som mest, sier Bjørn Tore og får et bifallen-
de nikk fra sjefen sjøl, som raskt repliserer:
- «Stå på, der her får vi til!» - dét tenker vi 
ofte!

PENGER OG VERDI
Det fortelles over bordet at han ble rådet av 

andre til å ikke selge aksjer. Et råd Eriksen 
valgte å neglisjere. 
- Nytt er jeg nå vurderer å selge aksjer i 
selve bygningen her i industriparken. Her 
satser vi også på delt eierskap.
Selv kjøpte Bjørn-Wiggo ut Sjøfossen 
Næringsutvikling i 2008 - de eide da 49 
prosent av firmaet. 
- De ansatte har kjøpt til det vi kaller en 
riktig pris. Selve verdien på selskapet vet 
jeg ikke. I 2012 fikk vi et veldig godt tilbud 
lagt på bordet fra IKM, som er et firma som 
spesialiserer seg på leveranser til olje- og 
offshoreindustrien. Etter det er INVIS 
blitt ISO-sertifisert, samt at vi har kjøpt 51 

prosent av firmaet V design. Så verdien har 
nok økt, innrømmer Eriksen. 
- Hva jobber dere med akkurat nå?
- For tiden er Yara Glomfjord vår hoved-
oppdragsgiver. Vi satser også for fullt mot 
oppdrettsnæringen og selvfølgelig også 
olje- og gassnæringen. Neste uke leverer 
vi faktisk fra oss vårt første oppdrag siden 
2013 til olja. Denne gangen ble oppdraget 
gitt direkte fra Statoil, og ikke fra en under-
leverandør. Slik blir vi også mer synlig opp 
mot olje-gigantene. Dét er et viktig steg for 
oss og INVIS. 

Tekst og foto: Ingunn Dahle

VIL DU JOBBE 
SAMMEN MED OSS? 

Mediehuset Meløy er utgiver for den frittstående og uavhengige uke-
avisen Framtia, og vårt mediebyrå lager publikasjoner for næringslivet 
i Meløy og profileringsmateriell for kunder. Framtia har vokst hvert år 

siden etableringen i 2008, og er nå lokalavisen med størst opplag i 
Meløy. Mediehuset Meløy eies av åtte lokale næringslivsaktører, og har 

sju ansatte og kontoradresse på Ørnes i Meløy.

Framtia vokser fortsatt, og Mediehuset Meløy får stadig nye og 
spennende informasjonsoppdrag. 

Nå ønsker vi å styrke staben med 

Journalist og informasjonsmedarbeider

Stillingen er 100 %, og vi tilbyr ettårig engasjement med mulighet 
for forlengelse. Arbeidsoppgavene er i hovedsak produksjon av 
tekst og foto for bedriftens ulike publikasjoner og kundeaviser, 
både på papir og elektroniske plattformer.

SØKNADSFRIST:  15. OKTOBER  
Ønsket tiltredelse: Snarest etter 1/1-2016 
Mer informasjon: 
Edmund Ulsnæs (journalist), tlf. 99299908, Ida L. Dybvik (daglig leder), tlf. 95202239. 
Søknad med CV og referanser sendes til post@framtia.no eller Mediehuset Meløy, 
Spilderneset 12, 8150 Ørnes

ANNE METTE EDMUND ELLINOR ANDREAS INGUNN KRISTINE IDA
journalist journalist grafisk designer journalist redaktør lærling daglig leder
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Aldri har dette laget vært større, aldri har de 
sørget for større omsetning, og aldri har det 
vært triveligere å være ansatt i Halsa Bygg 
AS!
- Vi vokser, og vi liker det! smiler Bjørn Kris-
tian Kildal på vegne av staben.
En stab som etter hvert teller mer enn 40 
ansatte og er den desidert største i byggebran-
sjen i Meløy-regionen. Fordi Halsa Bygg AS 
har vokst og vokst og vokst, i 10 10 strake år 
på rad.

FLINKE OG KNALLHELDIGE
- Kundene merker på oss at vi trives og har det 
artig. Vi har satt sterk fokus på arbeidsmiljø og 
trivsel på jobb og gode arbeidsvilkår de siste 
årene. Nå har vi vært knallheldige med mange 
ansettelser, og har en stab som er veldig 
dyktig, med mange seriøse folk, rett og slett, 
skryter Bjørn, som leder uteseksjonen mens 
storebror Kåre er daglig leder.
- REC-kollapsen var ingen nedtur for oss som 
bedrift. For det første har vi aldri hatt mange 
oppdrag i industriparken, og for det andre fikk 
vi flere dyktige folk derfra da de gikk overen-
de. Vi har faktisk kunder som spør «Dere har 
fantastisk flinke folk – hvor finner dere dem?», 
og det er jo veldig artig. 

FORDI VI TRIVES
Å samle samtlige ansatte i en entreprenørbe-
drift som Halsa Bygg til «lagbilde», er ingen 
enkel sak. For det er ute hos kundene at verdi-
ene skapes, og det er der håndverkerne skal 
være. Men som du ser har IndustriFolk samlet 
25 av de over 40 ansatte til dette bildet nå i 
sommer.
- Når vi har vokst så sterkt som vi har gjort, 
tror vi jo at det blant annet skyldes at vi har 
satt fokus på god service, og at vi jobber hardt 
for å være pliktoppfyllende overfor kundene. 
Skal vi klare dette, er det viktig at staben trives 
på jobb. Vi hadde en del gjennomtrekk av folk 
før – et eksempel er lageret. Folkene der ven-
tet liksom på noe annet, det var ikke det beste 
engasjementet. I dag har vi en flink lagersjef 
og en dedikert stab, og har satt i stand eget 
pauserom og gjort lokalene deres bedre.
- Men i alle avdelinger har vi nå seriøse folk 
som er stolte av bedriften sin og opptatt av å 
bygge renomméet vårt, at kundene skal velge 
oss. Da blir det vekst, slår Bjørn Kristian fast.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

GRUNN TIL Å JUBLE
Denne gjengen kan gjerne 
juble. For de er hovedårsaken 
til at Halsa Bygg på få år er 
blitt soleklar storebror i Mel-
øy-regionens byggebransje!

 
1: Alexander Dawson 2: Kent Sørensen 3: Jurg Michalski 4: Aleksandr 
Jaromsin 5: John Marius Andreassen 6: Nils Alvin Antonsen 7: Bjørn 
Kristian Kildal 8: Ole Johan Storvik 9: Jimmy André Nylund 10: Toomas 
Lanemets 11: Markus Olsen 12: Erki Truija 13: Bendik Stavnes 14: Alf 
Bjørnar Simonsen 15: Terje Wiggo Skoglund 16: Thomas Helmersen 17: 
Karl Johnny Kildal 18: Janita Kristin Mikkelborg 19: John-Petter Halsos 20: 
Fred Karstein Myrås 21: Espen Engebretsen 22: Steinar Skogli 23: Thomas 
Mikalsen 24: Fredrik Andreas Skogli 25: Jann Normann Eriksen. 
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Kåre Einar Kildal, John Åge Birkelund, Kadio 
Lest, Janek Tsurkan, Mikael Antonsen, Nils Lundmark, Stein Viktor Birke-
lund, Urmas Anger, Ants Leies, Andrus Ligi, Juri Vaelaid, Roman Ajangu, 
Kristin Halsos, Jens Petter Torrissen og Karl Elias Kildal.

Les mer om suksesshistorien 
Halsa Bygg 

Stor stab i bedriften som har vokst seg 
størst i byggebransjen i Meløy-regionen:

– BLA OM!



TO BRØDRE – ÉN SUKSESSHISTORIE

FORTSETTER....
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Halsa Bygg har vokst kraftig de siste årene, og 
disponerer i dag både en stor utstyrspark og en 
stor stab av dyktige fagarbeidere som kan levere 
en lang rekke tjenester. - Vi har gjort det svært bra, 
men det er fortsatt like viktig å huske at alle kun-
dene våre, små som store, må tas på alvor. Vi må 
være ydmyke, understreker Bjørn Kristian Kildal.

Det var en gang en liten byggentreprenør 
i Meløy. Denne historien begynner for litt 
over 10 år siden, og hovedrollene spilles 
av et brødrepar. Den eldste av dem hadde 
vært med faren på flere opp- og nedturer 
med firmaet, og den yngste kom hjem 
som nyutdannet byggtekniker. De så seg 
rundt, brødrene, og så at storebror Solhaug 
Entreprenør nå som alltid var størst blant 
husbyggerne i Meløy. Så bestemte de seg.

VURDERTE Å LEGGE NED
- På den tiden vurderte vi å legge ned hele 
entreprenørvirksomheten vår. Den gikk 
dårlig, og siden pappa skulle trappe ned, 
stod vi i fare for å miste godkjenningen vår 
fra Direktoratet for byggkvalitet. Men da 

35 år etter farens forsiktige 
start har to brødre ledet 
familiebedriften til over 
40 ansatte og over 50 mil-
lioner kroner i omsetning. 
Halsa Bygg er blitt store-
bror blant husbyggere i 
Meløy. 

jeg kom hjem i 2003, ville jeg bygge hus! 
husker yngstebror Bjørn Kristian (33).
Med teknisk fagskole og utdanningen 
som byggtekniker i ryggsekken, overtok 
21-åringen ledelsen av bedriftens lille 
uteseksjon. Hans 18 år eldre storebror Kåre 
var daglig leder, og sammen brettet de er-
mene opp og la alt annet til side. Brødrene 
overtok eierskapet i familiebedriften fra 
sin far Karl Kildal (75), og byggearbeidet 
kunne begynne. Året 2003 var to år før 
den voldsomme ekspansjonen ved tidligere 
REC Wafer Multi i Glomfjord, fire år før 
gigantutbyggingen av REC Wafer Mono og 
fem år før byggingen av slurryfabrikken. 
Staben ved disse fabrikkene samlet skulle 
etter hvert vokse til over 500 personer.
- Vi har aldri hatt mange oppdrag i industri-
parken, og var sånn sett upåvirket av REC 
både på tur opp og tur ned. Men folk bygde 
hus, og dét var positivt for oss. Den gang 
som nå er det et veldig stabilt privatmar-
ked som har gjort at vi har klart oss så 
godt gjennom konjunkturene, mener Bjørn 
Kristian.

BEDRE, BEDRE, BEDRE
For brødrenes byggearbeid har lyktes 
ualminnelig godt. Mens omsetningen i 

På den tiden vurderte vi å legge ned hele 
entreprenørvirksomheten vår. Den gikk dårlig, 
og siden pappa skulle trappe ned, stod vi i fare 
for å miste godkjenningen vår fra Direktoratet 
for byggkvalitet.

BJØRN KRISTIAN KILDAL

Men folk bygde hus, og dét var positivt for oss. 
Den gang som nå er det et veldig stabilt privat-
marked som har gjort at vi har klart oss så godt 
gjennom konjunkturene.

Bjørn Kristian Kildal (t.v.) og Kåre Kildal. Foto: Dagfinn Kolberg

2007 var på om lag 26 millioner kroner, var 
den på hele 37 millioner i -09. Dette året kåret 
avisen Dagens Næringsliv Halsa Bygg til 
Gasellebedrift, etter at Kåre og Bjørn Kristian 
hadde ledet staben til å doble omsetningen på 

bare fire år! Men, framgangen skulle vise seg 
varig. I årene fra og med 2010 har bedriftens 
omsetning år for år vært som følger, regnet i 
millioner kroner: 36,2, deretter 36,7, deretter 
35,7, deretter 49,1 og til slutt fjoråret, som 
endte på 51,9 millioner kroner.
- Vi har vokst jevnt og trutt gjennom de van-

skelige årene for Meløy. Siden fjoråret gikk 
så bra, hadde vi forventet en nedgang i år. 
Men, så langt ser 2015 ut til å bli like bra som 
2014! smiler Bjørn Kristian.
Han er fortsatt lillebror, men husbygger Halsa 

Bygg er det ikke. Riktignok har både Kildal 
og Solhaug betydelig butikksalg i tillegg, og 
totaltallene fra i fjor er ikke så ulike. Men, 
Solhaug Entreprenør har utvilsomt krympet 
de siste få årene, og Halsa Bygg er i 2015 
utvilsomt størst på husbygging i regionen.

HAR GJORT MYE RETT
- Det meste dreier seg selvfølgelig om å 
gjøre kundene fornøyd. Her skal vi ikke 
slå oss på brystet for lenge, for vi er så tett 
på alle kundene og med så mange store 
prosjekter, at det skal godt gjøres at alle 

er fornøyd absolutt hele tiden. Men, vi har 
veldig mange fornøyde kunder og veldig 
få misfornøyde kunder. Tidligere i år var 
vi blant de nominerte til prisen som Årets 
servicebedrift i Meløy, og dét forteller meg 
at vi har gjort noe rett.
Han er den av brødrene som oftest møter 
kundene direkte. Kåre er mye i Meløy, men 
har bosted Bergen.
- Vi har gjort det svært bra de siste årene, 

men det er fortsatt like viktig å huske at 
alle kundene våre, små som store, må tas på 
alvor. Vi må være ydmyke.
Veksten i oppdrag og størrelse på staben 
har gått hånd i hånd med større utstyrspark, 
større butikk, større lagerlokaler og deling 

av aktiviteten i flere selskaper, som Halsa 
Boligbygg. Entreprenør og butikk er bedre 
adskilt, der sistnevnte er gjort både større 
og mer presentabel enn før. Bedre for kun-
dene, bedre for staben.

- Jeg er stolt 
av gut-
tene mine 
– med dem i 
ledelsen har 
bedriften 
ingen fare, 
sier far sjøl, 
Karl Kildal 
(75). Det var 
han selv som 
startet for-
gjengeren til 
dagens Halsa 
Bygg da han 
etablerte 
håndverker-
virksomhet 
på Halsa på 
1960-tallet. 
Fortsatt mø-
ter faren til 
Bjørn Kristian 
og Kåre på 
jobb, hver 
eneste dag. 
Foto: Dagfinn 
Kolberg



FAKTA

 
Etablert i 1988, tuftet på brø-
drene Karl og Tormod Kildals 
tidligere foretak, som var stiftet i 
1979. Eies i dag av Karls sønner 
Kåre Kildal (f. 1963) og Bjørn 
Kristian Kildal (f. 1981), som 
hver har aksjepost på 50 prosent. 
Kåre er daglig leder og styrele-
der, mens Bjørn Kristian leder 
uteseksjonen og er styremedlem 
i selskapet.

De drøyt tre årene som har 
gått siden REC satte på 
bremsene for fullt, har vært 
krevende for mange i Meløys 
næringsliv. Men, satsingen 
på fagopplæring er fortsatt 
imponerende, og lite er vikti-
gere enn kompetanse når nytt 
skal skapes! I denne utgaven 
av IndustriFolk presenterer vi 
høstens ferske lærlinger som 
er formidlet til bedriftene av 
Opplæringskontoret i Meløy 

BedriftsService. 44 i tallet, 
og fordelt på i alt 14 lærebe-
drifter og nær 20 fagområder. 
Meløy kommune tar inn aller 
flest med 14, derav to i deres 
eiendomsforetak, mens Yara 
tar inn 7. Flere tar inn lærling 
for første gang, for eksempel 
Den Lille Café på Ørnes.

Tekst: Edmund Ulsnæs. Alle 
bildene: Kristine Karlsen.

Halsa Bygg AS
Brødrene eier på samme måte 
datterselskapet Halsa Boligbygg 
AS, som eier deler av Halsa Byggs 
forretningslokaler, lokalene til 
Joker Halsa og Meløy Auto på 
Halsa, flere to- og firemannsboli-
ger på Halsa og Engavågen, samt 
en andel av Sjystjerna, bygget som 
tidligere huset fiskklipp-produksjo-
nen på Ørnes. Halsa Boligbygg AS 
eier også selskapet Best Halsa AS.

Halsa Bygg AS omsatte i fjor 
for nær 52 millioner kroner, og 
har 40 ansatte. Bedriften driver 
omfattende bygge- og entrepre-
nørvirksomhet for både privat-
kunder og næringslivskunder, 
samt driver byggevarehandel 
på Halsa i kjeden ByggTorget.

FORTSETTER....

John Vegard S. Krokstrand er et 
kjent fjes fra Bilfinger og Yara i 
Glomfjord – nå har 23-åringen 
satt seg på skolebenken. 
- Foreløpig tar jeg forkurs her 
i Trondheim, og så får jeg se 
om jeg går videre med ingeni-
ørstudiet. I såfall blir det i den 
retningen jeg har fagbrev fra 
før, altså automasjon, opplyser 
han.
Ørnes-mannen var innleid til 
Bilfinger under revisjonsstansen 
i vår, og jobbet resten av som-
meren som transportoperatør 
i Yaras PKL. Fra før har han 

STUDERER 
VIDERE

utdanning fra Meløy videre-
gående skole og læretid med 
fagbrev i automasjonsfaget 
hos Bilfinger.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ann-Charlott Dahl. 
Kjemiprosessfaget, EWOS

Anna-Helena Willumsen, 
logistikkfaget, Yara

Cecilie Gladsø Brasetvik, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune. 

Christian Solbakken, 
kjemiprosessfaget, 
Yara

- Da jeg flyttet hjem i 2003 hadde det blitt vurdert at vi skulle legge ned entreprenørvirksomheten vår – den gikk dårlig. Men jeg ville bygge hus! forteller Bjørn Kristian Kildal, som 
har ledet den raskt voksende uteseksjonen til Halsa Bygg siden han var bare 21 år. Her ser vi ham sammen med kunde Hege S. Larsen og anleggsleder Marius Andreassen i forbin-
delse med byggingen av Larsens nye hus på Grønøy.

Vi har vokst jevnt og trutt gjennom de vanske-
lige årene for Meløy. Siden fjoråret gikk så bra, 
hadde vi forventet en nedgang i år. Men, så 
langt ser 2015 ut til å bli like bra som 2014!

De siste årene har vi også blitt mer 
aktive på å visualisere og vise fram 
bedriften. Jeg tror på at dette har 
hatt en effekt.

BJØRN KRISTIAN KILDAL 

ÅRETS NYE LÆRLINGER

BEDRE SNEKKERMILJØ
- Og når det gjelder snekkere, har det vært 
et stort generasjonsskifte. Snekkerne, de 
var nok mer morske for 30 år siden, smiler 
Bjørn Kristian.
Nå er snekkermiljøet i bedriften både ungt 
og internasjonalt. 10 dyktige fagarbeidere 
har Estland som nasjonalitet, med egen ar-
beidstidsordning som gir rom for perioder 

hjemme hos familien.
- Da jeg selv begynte i bedriften, hadde 
ikke snekkerne faste pauser sammen, ute 
på byggeplassene. De som røkte tok egne 
pauser, og noen hadde korte pauser, noen 
lengre. Det var urettferdig og rotete. Så 
da innførte vi 10-kaffe og 2-kaffe der alle 
samles i brakka. Betalt av bedriften, og i 
pausene er det sosialt med både skitprat og 
fagprat, forklarer han.

- Dette har vært viktig, og mer gunstig for 
bedriften. For å arbeide som snekker – det 
kan bli mye alenetid i denne bransjen. Fel-
les pauser er bra for alle parter.

BEGYNTE MED KARL
Suksesshistorien Halsa Bygg begynte 
jo ikke for bare 10 år siden. Riktignok 
framhever IndustriFolk nå tidsskillet der 

brødrene Kåre og Bjørn Kristian gjorde 
noen viktige valg, men historien begynte jo 
med faren Karl. 75-åringen møter fortsatt 
daglig på jobb sammen med de to sønnene 
som han fikk i hvert sitt kull av barneflok-
ken på i alt åtte. Bare 17 år måtte han få 
kongens tillatelse til å gifte seg med dat-
teren av handelsmann Lauritz Haram på 
Halsa, og svigerfaren var nettopp den som 
oppdaget kjøp og salg-talentet til den unge 

fiskeren Karl, som gikk på land og inn i 
handelsnæringen.
- Så var det en dag at Rolf Torrissen kom 
inn i butikken. «Du og bror din, han 
Tormod, ska kom te Æsvika – dere skal ta 
rørleggerjobben i laksefabrikken», gav han 
beskjed om, gliser Karl i dag.
Den første håndverkerjobben ballet raskt 
på seg med flere, og Karl måtte ansette 

mer folk. Forløperen til Halsa Bygg AS 
var virksomheten til brødrene Karl og 
Tormod, som var i drift til en konkurs hos 
en oppdrettskunde ble skjebnesvanger – 
gamlefar Karl gikk konkurs rett før jul i 
1988. 
- Men i dag er bedriften sterk og har et 
godt rykte. Jeg er stolt av guttene mine, 
sier Karl fornøyd.

VISER BEDRE FRAM
Og med god grunn, når man leser 
regnskapstallene, ordrebøkene og 
ansattlistene for Halsa Bygg siden 
brødrene Kåre og Bjørn Kristian 
overtok.
- De siste årene har vi også blitt 
mer aktive på å visualisere og vise 
fram bedriften. Både gjennom 

annonsesamarbeid med Framtia 
og gjennom sosiale medier. Jeg 
tror på at dette har hatt en effekt, 
mener Bjørn Kristian.
- Underveis har vi også knyttet 
til oss dyktige fagfolk med rett 
bakgrunn, slik at vi i dag også 
har flere bedriftskunder og flere 
oppdrag for industrien. Mens 

proffkunder som små snekkerfir-
maer, det har vi ikke satset på og 
heller ikke lyktes med så langt. 
Vi er obs på at det også kan være 
farlig å satse for bredt, for det 
kan gå ut over kvaliteten på det vi 
allerede gjør.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jimmy André Nylund (foran) og Jon Petter Halsos er for mange kun-
der Halsa Byggs ansikter utad.  - Som sjåfører er det viktig at vi har en 
god og hyggelig tone når vi leverer materialer hos kunden. Husbyg-
ging er et stort prosjekt, og vi strekker oss langt for at kunden skal bli 
fornøyd, forteller de. 
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Emilie C. Gullbekkhei-Svartis, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune

Erik Hansen, 
tømrerfaget, 
Arnulf Hansen & co AS.

Erlend Heen Vala, 
byggdrifter, 
Meløy Eiendom KF

Espen André Olsen,
logistikkfaget, 
Yara

Filip Rønnåbakk Østmo, 
platearbeiderfaget, 
Bilfinger

Filipp Skopin Pedersen, 
lærekandidat byggdrifter, 
Meløy Eiendom KF 

Gard Angell Olsen, 
elektrikerfaget, 
Meløy elektro 

Tine Korsnes, 
elektrikerfaget, 
Meløy elektro 

Helge-André Hillestad, 
kjemiprosessfaget, 
Yara

Inez Jentoftsen, 
kjemiprosessfaget, 
Yara

Jim-Remi Hansen, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune 

Jiranut Onphrom, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune

Joakim Kvarsnes, 
kjemiprosessfaget, 
Yara 

Josefine Ditlevsen, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy videregående skole 

Marie Halvorsen,  
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy videregående skole 

Ole-Christian G. Meløysund, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy videregående skole 

Victoria Hansen, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy Videregående skole 

Lena Elise Nymo, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy kommune 

Lotte Løvlie Westvold, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy kommune 

Ninjs Mari Bach, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy kommune 

Stine Arntsen, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Meløy kommune 

Supatra Khakum, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune

Maria-Helen Andreassen,  
helse-arbeiderfaget, 
Meløy kommune

Maja Denisa N. Emanuelsen, 
helsearbeiderfaget, 
Rødøy kommune

Ronja Axelsen Johansen, 
helsearbeiderfaget, 
Rødøy kommune

Sonja Kvam Fagerli, 
barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
Rødøy kommune 

Mats G. Johansen, 
instutisjonskokkfaget, 
Meløy kommune

Mathias Engøy Johansen, 
industrimontørfaget, 
Arnulf Hansen & co AS.

Simen Lundbakk, 
bilfaget - tunge kjøretøy,
Nordvik last og buss

Sander Nicolai Olsen, 
ventilasjon/blikkenslagerfaget, 
Ørnes Blikk AS

Marcus Rommetveit, 
industrirørleggerfaget, 
Bilfinger

Lotte Amalie Lorentzen, 
kjemiprosessfaget, 
Yara

Simon Fenne Nordbye, 
IKT-Servicefaget, 
Meløy kommune

Sofie-Camilla A. Bergli, 
laboratoriefaget, 
Molab AS/Meløy vgs

Thomas Rosting Johansen, 
industrimekanikerfaget, 
Bilfinger

Torje Hetty, 
logistikkfaget, 
Yara

Katharina L. Tendvall, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune

Rainer André Sandberg, 
anleggsmaskinførerfaget, 
Reipå Knuseri

Love Magretta Teah, 
helsearbeiderfaget, 
Meløy kommune

David Brækkan, 
salgsfaget, 
Den Lille Cafè



MIRIAM VALGTE UTRADISJONELT: 

NØYE OG PIRKETE
- Dét er gode egenskaper å 
ha hvis man drømmer om 
en karriere som oppretter 
og lakkerer, sier Miriam 
Magnussen fra Neverdal. 
Hun har gjort et temmelig 
utradisjonelt yrkesvalg.

Hun er eneste jente i arbeidsstokken til 
Meløy Auto på Halsa. Nå er meløyjenta 
godt i gang med sitt andre år som lærling, 
av totalt tre. Målet som vinker forlokkende 
et sted der fremme er to fagbrev som utfyl-
ler hverandre. Når Miriam en dag forhå-
pentligvis består de respektive fagprøvene 
skal hun kunne kalle seg både lakkerer og 
biloppretter.
- En viktig ressurs for oss, som vi håper at 
vi kan få beholde i bedriften også etter endt 
læretid, understreker sjefen sjøl, Ragnar 
Rasmussen.

Går alt etter planen vil Miriam Magnussen stå med to fagbrev i hånden om snaue to år som oppretter og som lakkerer. Her ser vi 
henne i arbeid ved Meløy Auto på Halsa. Foto: Anne Mette Meidelsen

Finn-Åge Pettersen ved opplæringskonto-
ret mener det er positivt å tenke utradi-
sjonelt når det kommer til yrkesvalg. Foto: 
Dagfinn Kolberg

Sjef ved Meløy Auto, Ragnar Rasmussen, 
er glad for å ha en lærling som ønsker en 
kompetanse som bedriften har bruk for. 
Foto: Ingunn Dahle

JIM-REMI STORTRIVES
Som eneste gutt på linjen 
for helsefag fikk Jim-Remi 
Hansen (20) en forsmak 
på kjønnsfordelingen i sitt 
kommende yrke.

Tre uker er gått siden han 
begynte sitt læreløp i hjem-
metjenesten i Glomfjord. 
Jim-Remi havnet på helse-
fag ved en ren tilfeldighet. 
Fra før hadde han forsøkt 
seg på elektro uten å få lære-
plass etter endt skolegang. Så 
begynte han på linjen for barne- og 
ungdomsarbeider.
- Etter en uke på vg2 fikk jeg jobbe en dag 
på sykehjemmet på Ørnes. Uten å nøle 
valgte jeg da å bytte fra barne- og ung-
domsarbeider og direkte til helsefag. Jeg 
trengte kun ei eneste vakt for å innse at det 

TINE HOPPET I DET!
- Det hadde vært kjekt med 
flere jenter, innrømmer 
Tine Korsnes (25) fra 
Glomfjord. Hun var 
eneste jente på 
elektrolinja, nå er 
hun eneste jenta 
i arbeidsstokken. 
til Meløy Elektro. 
- En av fordelene med kvinne-
lige elektromontører tror jeg er at vi 
er opptatt av det estetiske og at resultatet 
skal se fint ut, mener Tine, som allerede har 
noen måneder bak seg hos Meløy Elektro. 
Hun er sikker på at hun er havnet på rett 
hylle yrkesmessig, og stortrives etter eget 
utsagn hos Ørnes-bedriften. 
- Jeg hoppet litt i det!
Slik beskriver Tine valget hun tok før hun 

Selv om det er stor kvin-
nedominans innen yrket 
Ole Christian har valgt seg, 
så tror han kanskje at han stiller 
likt med damene på arbeidsmarkedet 
den dagen han skal søke fast jobb. 
- Jeg får neppe noen fordeler. Så valgte jeg 
heller ikke ungdomsarbeiderfaget fordi det 
er litt utradisjonelt for menn, men fordi jeg 
trives sammen med ungdom. I tillegg har 
jeg etter hvert muligheten til å kombinere 

Det at dette er en 
mannsdominert ar-
beidsplass ser jeg ikke 
på som noe negativt, 
jeg tenker heller på 
det som ei utfordring. 

MIRIAM MAGNUSSEN

Litt mykere verdier inn på mannsdominerte 
arbeidsplasser og motsatt innen for eksempel 
skole, barnehage og helse - det er alltid viktig 
med en god miks av ansatte også når det kom-
mer til kjønn. 

FINN-ÅGE PETTERSEN

startet videregående utdanning i Glom-
fjord. 
- Utdanning måtte jeg jo ha, og dette virket 

spennende. Når en kunde gir positive 
tilbakemeldinger på en jobb gir 
det meg ekstra guts til å stå på!

- Hvordan blir du tatt imot når 
du drar ut til kundene, synes 
du?
- Noen blir jo litt overrasket 
over at det er en jente som 

kommer, men jeg har aldri 
opplevd noen negative kommen-

tarer. Det samme gjelder på jobb 
- selv om jeg savner kvinnelige kolleger 
noen ganger, er arbeidsmiljøet bra og jeg 
blir tatt godt vare på. Det kan være lurt å 
tenke litt utradisjonelt, og jeg kan trygt 
anbefale andre jenter å tørre og skille seg 
litt ut!

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Kristine Karlsen

- Jeg får tilbakemeldin-
ger på at det er positivt 
for elevene å ha en mann 
i klasserommet, sier 
Ole Christian Me-
løysund (21) fra 
Halsa.

VIL BLI LÆRER
dette yrket med musikkinteressen min. 
Ole Christian har rett og slett valgt Y-veien 
til en lærerutdannelse en gang i fremtiden, 
da gjerne med spesialisering innen musikk. 

For en liten uke siden startet han sitt 
læreløp på Halsa skole. Her skal 
han jobbe som assistent og sfo-

arbeider med fagbrev-målet 
for øye. 
- Jeg tenker litt lengre frem. 
Etter hvert ønsker jeg å ta 
allmenn påbygging med 

fagbrevet i bunn. Deretter 
lærerskolen. Det trenges menn i 

dette yrket, og jeg kan trygt anbefale 
andre å ta samme linja som det jeg gjorde, 
sier Meløysund avslutningsvis. 

Tekst: Ingunn Dahle 
Foto: Kristine Karlsen

er helsefagarbeider jeg vil bli!
Jim-Remi anbefaler mer enn gjerne andre 
gutter til å ta samme utdannelse, for det er 
en styrke å ha begge kjønn i yrket. Dét er 
tilbakemeldinger han får både fra arbeids-

giver Meløy kommune og brukerne 
han daglig er innom. 

- Hva var det viktigste for deg 
da du valgte utdannelse?
- Trivsel, uten tvil. At jobben 
er interessant, variert og ut-
fordrende betyr mer enn lønn, 
understreker den sympatiske 

glomfjordmannen. 
Nå er målet fagbrev om to år med 

håp om ansettelse etterpå. 
- Jeg ser ikke bort fra at jeg etter hvert vil 
ønske å videreutdanne meg til sykepleier, 
men først vil jeg jobbe noen år, avslutter 
han. 

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Kristine Karlsen

VIL HELST IKKE FLYTTE
Og det å ha mulighet til å jobbe lokalt er 
viktig for Miriam. Men er ikke den eneste 
grunnen til det valget hun har tatt. 
- Det at dette er en mannsdominert arbeids-
plass ser jeg ikke på som noe negativt, 
jeg tenker heller på det som ei utfordring, 
smiler Miriam. 
Viktigere er det at hun trives og har varierte 
arbeidsoppgaver som hun selv synes er 
artige.
- Jeg har allerede lært enormt mye. Bare 
man passer på å beskytte seg mot skadelige 
stoffer, er dette et yrke man kan bli gammel 
i. 
- Er dette en jobb du vil anbefale andre 
jenter, Miriam?
- Uten tvil! Jeg tror vi jenter er mer pirkete 
og nøye. Det er en stor fordel i min jobb 
hvor det endelige resultatet bør se bra ut. 
Arbeidsgiver Ragnar forteller at mange 
verksteder sliter med å få tak i den kom-
petansen Miriam nå er i ferd med å skaffe 
seg. Han kan fortelle at: 
- Vi er kjempefornøyde med å ha henne i 
vår arbeidsstokk, og mener det er veldig 
positivt med hunkjønn på jobb. Like etter 

nyttår tar vi inn en lærling i bilfaget, også 
hun jente. 

TENK UTENFOR BOKSEN
- At så mange velger utradisjonelt er faktisk 
ganske uvanlig, sier Finn-Åge Pettersen 
ved opplæringskontoret hos Meløy Be-
driftsService. 
Når han er på informasjonsrunde i ung-
domsskolene er det å tørre og tenke utenfor 
boksen noe han har fokus på. 

- Tilbakemeldingene vi får er at også 
lærestedene setter pris på en god miks av 
jenter og gutter i staben. Dessuten har jeg 
inntrykk av at de som velger utradisjonelt 
sjelden angrer på de valgene de tar, mener 
Pettersen. 
Særlig innen typiske kvinneyrker er det 
populært å få inn menn. 
- Kommer det en mann inn i en barne-
hage, blir det gjerne full klaff. Litt mykere 
verdier inn på mannsdominerte arbeidsplas-

ser og motsatt innen for eksempel skole, 
barnehage og helse - det er alltid viktig 
med en god miks av ansatte også når det 
kommer til kjønn. 
- Hva tror du er årsaken til at de fleste vel-
ger trygt og tradisjonelt, Finn-Åge?

- Man kopierer gjerne venner eller blir 
påvirket hjemmefra. Moralen er å tenke 
selv og finne ut hva man best tror man kan 
trives med.

Tekst: Ingunn Dahle
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Under disse 
takene finner 
vi Yaras 
hovedmate-
riallager og 
avdeling for 
innkjøp.

Moldjord Bygg og 
Anlegg har hatt egen av-
deling i Glomfjord i over 
20 år, og Beiarn-bedriften 
skal satse sterkt i Meløy 
også de kommende 
årene. Entreprenøren har 
kontor på øvre område. 
Og denne plasthallen for 
oppbevaring av utstyr.

MELØYS KRAFTSENTER

Bygget etter SiC 
Processing eies av 
BodøGruppen, og 
er øre merket Scan-
Mag, altså den plan-
lagte magnesiumfa-
brikken. Her er 
målet å etablere 100 
nye arbeids plasser 
de neste årene.

Bilfinger Indus-
trial Services har 
kjøpt de tidligere 
lokalene til Scan-
Wafer/REC Wafer 
Multi, og flytter 
dette året inn i 
moderne og vel-
utstyrte verksteder.

Norwegian Crys-
tals lager silisium-
ingoter som 
skjæres til wafere 
av samarbeidspart-
nere utenlands. 
Våren 2015 har 
bedriften om lag 
80 ansatte.

MNU Meløy 
Eiendom AS 
eier byg get som 
tidligere huset 
resirk-bedriften 
Si Pro. Lokalene 
på om lag 1.400 
kvadratmeter er 
tilgjengelig for 
nye interessenter. 

INVIS er 
engineeringbe-
driften som har 
spesialisert seg 
på skanning og 
3D-modellering 
som verktøy i 
nybygg- og vedli-
keholdsprosjekter 
i industrien. 

Yara Glomfjord er 
Meløys største private 
arbeidsplass med om lag 
180 ansatte. Konsernet 
har på få år investert om 
lag 1 milliard kroner i sin 
Glomfjord-fabrikk, som 
fortsatt er kommunens 
hjørnesteinsbedrift framfor 
noen. 
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Det tidligere ren-
seanlegget til REC 
eies i dag av Vitar 
AS. Her planlegges 
lokalisering av be-
driften Svaice, som 
med eksklusiv is fra 
Svartisen skal pro-
dusere isbiter for det 
globale markedet.

Terje Halsan AS har 
en lang og stolt histo-
rie som maskinentre-
prenør i Glomfjord, og 
har både brakkerigger, 
lagere, stor carport 
og det meste av sin 
maskinpark her på 
øvre område i indus-
triparken. 

Meløy Utvikling 
KF, som koor-
dinerer omstil-
lingsarbeidet og er 
sekretariat for om-
stillingsstyret, har 
kontorer sammen 
med Meløy 
BedriftsService i 
Schalthuset.

ToCircle har eta-
blert seg i tidligere 
ScanWafer-lokaler, 
og har i dag 
over 20 ansatte 
i produksjon av 
roterende maski-
neri til utstyr som 
pumper, generato-
rer  og aggregater.

I nært samarbeid med 
ToCircle skal Stan-
dard Hydro Power 
produ sere mikro-
kraftverk plassert i 
containere, og har 
mål om 20-30 nye 
arbeidsplasser. Har 
ennå ikke egne lokaler 
i Glomfjord.

Meløy Nærings-
forum er interes-
seorganisasjon for 
nær 100 bedrifter 
i Meløy, og ledes 
av Liv Toril Pet-
tersen. MNF har 
sin hovedbase 
i Schalthuset i 
industriparken.

Yara Glom-
fjords bered-
skapsavdeling 
har eget brann-
korps, som i til-
legg til å betjene 
industriparken 
også er brann- og 
beredskapstropp 
for Glomfjord.

Meløy Næringsut-
vikling koordinerer 
flere prosjekter for 
etablering av nye 
arbeidsplasser, ikke 
minst tilrettelegging 
for nye industrivirk-
somheter. 

Marine Harvest 
driver i Glomfjord 
ett av verdens største 
smoltanlegg i sitt 
slag. På øvre område 
er klekkeri og start-
fôring, mens selve 
smoltanlegget ligger 
nede ved fjorden.

Molab overtok 
laboratoriet fra 
Hydro Agri i 2003, 
og utfører organiske 
analyser av mineral-
gjødsel, kalksalpeter 
og råstoff hos Yara.  
Staben analyserer 
også kjelvannsprøver 
og utslippsprøver.

Meløy Bedrifts-
Service ble 
etablert i 2002 
og er tjenestele-
verandør, først 
og fremst til 
industribedrif-
tene, men også 
til private og 
bedrifter utenfor 
parken.  

Verkste-
dene, som 
Bilfinger 
i år flytter 
ut av, er 
tilgjenge-
lig for nye 
interessen-
ter i løpet 
av dette 
året.

Et annet bygg 
som kan bli 
tilbudt for ny 
virksomhet, 
er det såkalte 
slurrymiks-
bygget etter 
REC, det som 
Bilfinger i dag 
eier.

I nabobygget til 
syrefabrikken 
har blant annet 
Bilfingers bygg-
avdeling hatt 
tilhold. Bygget 
skal nå brukes 
som lager for 
beredskapsavde-
lingen.

Det langstrakte Like-
retter-bygget kan igjen 
bli arena for produksjon 
av digler til silisium-
ovnene hos for eksem-
pel Norwegian Crystals. 
I vår avslutter man et 
mulighetsstudium for 
en helautomatisk linje 
som kan gi arbeid til 15 
personer.

Meløy 
Havnebygg 
håndterer 
containere 
og gods 
over kai 
ved den 
tidligere 
råglassfa-
brikken.

Glomfjord Industripark er selve hjertet i Meløys sterke næringsliv, og ligger da også midt i kommunen. 
Her har internasjonale konserner som Yara, Bilfinger og Marine Harvest produksjonsanlegg, og i 
alt sysselsetter parkbedriftene om lag 400 personer.  Industriområdet har et godt utvalg av moderne 
produksjonslokaler med alt av nødvendig infrastruktur.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs, Mediehuset Framtia

Vil du vite mer? 
Kontakt:
Leif Kristiansen
Yara Glomfjord
Tlf. 41 45 88 27
leif.kristiansen@yara.com

Lothar Maruhn
Meløy Eiendom AS
Tlf. 97 19 00 52
lothar@mnu.no
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BYGG UT – BEREDSKAP INN
Yara får leie et bygg de 
trengte – Bilfinger slip-
per kostnaden på et bygg 
de ikke trengte. Resultat: 
bedre forhold for bered-
skapsavdelingen.

- Vi har lenge sett oss rundt etter nye loka-
ler, fordi vi trenger mer lagerplass. Veldig 
gunstig at dette ble ledig – nå kan vi samle 
alt utstyret vårt, sier leietakeren.
- Og dette betyr at vi slipper kostnader på 
et bygg som dessuten ligger langt unna 
våre nye lokaler, sier utleieren.

HAR LETT LENGE
En vinn-vinn-situasjon, altså. Både for Yara 
og deres beredskapsavdeling, og for Bilfin-
ger, som nå har flyttet sitt byggeverksted 
over i ny-hallene etter REC, og dermed ble 
sittende med et bygg for mye, vegg i vegg 
med syrefabrikken.
- Da vi hørte at dette bygget skulle bli 
ledig, var vi frampå. Vi i beredskapen har 
masse utstyr, og det er lagret rundt omkring 
– noe her, noe i fjellhallen, noe i steinbrud-
det. Det er tungvint, og vi har lenge sett 
etter lagerlokaler, sier beredskapssjef Per 
Frøskeland.
Vanlige lenser, oljelenser, tilhengere, skap-

tilhengere, kjemikaliehenger, båter, pum-
per, slanger, deler til vannverket. Per leder 
en viktig avdeling med stor utstyrspark. 
Men med svært begrenset lagerkapasitet til 
slikt utstyr i dagens brannstasjon.

LETTERE OG BILLIGERE
- For oss var det selvsagt et mål da vi 
kjøpte den tidligere multifabrikken at vi 

skulle kunne samle alle folkene våre under 
samme tak, sier på sin side Bilfinger-sjefen, 
Tor Arne Fagerli.
- Da er det tungvint å ha et bygg stående 
så langt unna. Og så dreier det seg selvsagt 
om kostnader – nå slipper vi disse utgif-
tene.
Deler av byggverkstedet er riktignok 
oppdelt og innredet med både kontorer og 
andre rom, men Frøskeland & Co. skal 
altså bruke det til lager, det om lag 600 

kvadratmeter store bygget. 
- Veldig gunstig at beredskapsavdelingen 
med dette også fikk løst sitt behov, det 
er en veldig god løsning. Alternativet for 
oss ville være å lete etter andre leietakere, 
forteller Tor-Arne.

OG HAR OPPGRADERT
Beredskapsavdelingen, med sine brannbi-
ler, brannmannskaper og utstyrspark, rår 
dermed over to romslige bygg som passen-

- TRYGT PÅ LAND!
Dét mener Christian 
Solbakken (24), som 
nylig startet sitt læreløp 
hos Yara.
Han tenker på nedgangen i olja når han 
kommer med ovennevnte uttalelse, 
Christian fra Neverdal. Selv er han svært 
fornøyd med at han ble en av de utvalgte 
da Yara valgte årets lærlinger. 
- Etter grunnskolen gikk jeg idrettslinja 
ved Bodin videregående skole før jeg 
startet på høyskolen. Jeg gikk litt lei og 
valgte heller å satse på en yrkesfaglig 
utdannelse, forteller Christian, som un-
derstreker at han ikke angrer på veibyttet. 
- Jeg visste hva jeg gikk til, for jeg har 
jobbet en del i bedriften de siste 4-5 

årene. Nå er målet først og fremst fagbrev 
som prosessoperatør om to år.
På spørsmål om hva han mener er Yaras 
største fortrinn som ønsket læreplass, trek-
ker Christian frem tre ting:
- Selvstendighet, det at lærlingene får ta 
del i den daglige driften. Godt arbeids-
miljø med hyggelige kolleger. Og en solid 
arbeidsgiver som skaper trygge arbeids-
plasser!
På fritiden er det ikke helt over og ut med 
idrett, og Christian spiller på laget til 
Meløy FK.
- Jeg prioriterer fotball og tid sammen med 
kjæresten min, Ida Hagevik. I tillegg er 
jeg gjerne sammen med venner og familie 
når jeg har mulighet, avslutter Yaras nye 
lærling. 
Tekst: Ingunn Dahle: Foto: Kristine Karlsen

- Endelig får vi samlet alt av utstyr som vi i dag har lagret spredt rundt i hele industripar-
ken! sier en fornøyd beredskapsleder Per Frøskeland. Bilfingers tidligere byggeverksted 
ved syrefabrikken blir nå beredskapsavdelingens nye lager, og etter at «omformeren» 
ble revet, ser vi på bildet oppe til venstre hvor nært de to byggene ligger hverandre. 

de nok også ligger bare noen få ti-metere 
unna hverandre.  I tillegg er dagens lokaler 
oppgradert med større møte- og personal-
rom – altså bedre tilrettelegging for øvelser. 
I tillegg er det nylig investert i ny kompres-
sor for produksjon av luft til røykdykkerne. 
Det er strenge krav til renhet på slik luft, og 
den nye har også større kapasitet enn den 
gamle, som er 1995-modell.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fire ferske brannkonstabler klare for innsats i Glomfjord. Fra venstre Magnus Kristensen, 
Tony Sætermo og Knut Aksel Hansten. Foto: Dagfinn Kolberg. 

NYE BRANNMENN
Beredskapsavdelingen 
skulle ansette 2-3 nye 
brannkonstabler, men 
endte opp med 4. Gledelig 
mange søkere.

Tre av dem har Yara som arbeidsgiver, den 
fjerde jobber for ToCircle, som for første 
gang har en ansatt med i brannkorpset. Tord 
Martin Heen (35), Tony Sætermo (23), Knut 
Aksel Hansten (24) og Magnus Kristensen 
(26) er navnene, og de er de fire nyrekrut-
terte brannkonstablene til Per Frøskeland.

MANGE VILLE MED
- 10 søkere var veldig gledelig, dette betyr 
at mange ønsker å være med i beredskaps-
troppen. Og de som nå er tatt inn, er godt 
trente folk som jeg håper vi får mye glede 
av, sier Per.

- De er i alderen fra 23 til 35 år, og dét er 
positivt. Vi har en slags øvre grense på 35 år, 
men den er ikke absolutt. Vi har faktisk 4-5 
i korpset som er i 50-årene, og som fortsatt 
klarer de fysiske kravene med letthet. Fordi 
de trener og holder seg i god form.
Forteller Per om alder og fysiske krav. 
Aldersbegrensningen går nok mest 89på 
ressursene som brukes til opplæring, og hvor 
lenge beredskapen etter dette får nytte av 
vedkommende konstabel.
- Det koster faktisk omtrent 250.000 kroner 
med full opplæring av en konstabel som 
også er sjåfør, så dette er noe vi bruker mye 
tid og penger på. Da vil vi selvsagt gjerne ha 
nytte av dem så lenge som mulig.

ERFARING VIKTIG
Tord, Tony, Knut og Magnus har i forkant 
av opptaket gått gjennom ulike fysiske krav, 
altså et minstekrav, for å kunne kvalifisere 
seg for den viktige beredskapsjobben. 

- Det første kravet er å gå åtte minutter på 
tredemølla med 12 graders stigning, opply-
ser Per.
Så leses pulsen av, slik at det kan måles 
hvor god fysisk form den aktuelle er i – den 
godt trente har da en puls på rundt 150 slag i 

minuttet. Neste krav er sju armhevinger med 
23 kilo på ryggen, dernest er det 12 spenst-
hopp med 23 kilo på ryggen, og til slutt er 
det å løfte seg selv sju ganger, der haka skal 
over bommen. 
- Dette er moderate krav. Likevel er kravene 

hardere enn før, men likevel er det mange godt 
voksne folk med – de holder seg altså lengre i 
god form. Og dette er bra – det er viktig å ha 
erfarne folk med i korpset, fastslår Per.

Tekst: Edmund Ulsnæs

Tord Martin Heen. Foto: Edmund Ulsnæs

FØRSTE GANG GLOMFJORD
Litt fagforeningshistorisk 
i Glomfjord på sensom-
meren. Pluss god stem-
ning og flott vær, da.
- Ja, vi hadde bestilt utrolig godt vær, 
og folk fikk store fisker og var helt i 
100 over både fjorden og fjellet, smiler 
Frank Andersen.
HIAF-lederen var i slutten av august 
vert for et arrangement som aldri før har 

Flott stemning i flott vær da lokale HIAF-tillitsvalgte tok arbeidsutvalget i Yara Norge med på fjorden til fiske og sosialt sam-
vær om bord i Yarajenta. Fra venstre Frank Andersen, Christoffer Bye, Roger Midthun og Vigleik Heimdal.

vært gjennomført i Glomfjord. Et møte i 
arbeidsutvalget under Yaras konsernutvalg 
ble nemlig lagt hit. Arbeidsutvalget legger 
fram saker for konsernutvalget, som er 
det samme som bedriftsforsamlingen, og i 
arbeidsutvalget er Haugvik Industriarbei-
derforening i Glomfjord representert ved 
klubbleder Frank Andersen. Arbeidsutval-
get består for øvrig av representanter fra 
Tekna, Forbundet for Ledelse og Teknikk 
og Norges Ingeniør- og Teknologorganisa-
sjon. Dagen før arbeidsutvalgets møte var 

de LO-tillitsvalgte i Yara Norge samlet 
til forberedelser.
- Yara kan bli enda bedre på involvering 
og informasjon i forkant av prosjekter, 
og vi i fagforeningen har stor kompe-
tanse og ønsker å bli mye involvert. 
Møtene begge disse dagene ble veldig 
bra, og de tilreisende var meget fornøyd 
med oppholdet, oppsummerer HIAF-
lederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Da jeg ble syk innså jeg temmelig raskt at det 
som virkelig betyr noe i livet er familie og ven-
ner. Uten dem betyr resten lite!

RAYMOND DOYLE JENSEN 

FORTSETTER....

20 21

- Kjerringa syntes kanskje det ble litt vel 
mye jobbing i perioder, flirer Raymond, 
som ikke unnlater å rose Ann-Karin som 
sin alltid faste støttespiller. 
Det er vanskelig å skape arbeidsplasser hvis 
ikke de hjemme er med på laget, understre-
kes det. Nå er det lys i lokalene og biler på 
parkeringsplassen - intet mindre enn en fan-
tastisk følelse, ifølge Raymond, som gliser 
fra øre til øre bare ved tanken.
- Hvorfor ble du igjen? Det hadde vel vært 
lettere å finne seg en annen jobb? lurer vi.
- Jeg gikk en del på fjellet, satt på en stein i 
stillheten og tenkte, prata litt med meg sjøl. 
Og endte opp med at jeg hadde trua. Jeg 
ville prøve til det ikke lenger var noe håp 
igjen! Konkurranseinstinktet er velutviklet 
hos meg, dét kan jeg takke farmors kinas-
jakkbrett for!

RAYMOND OG BRODEREN
En farmor og en farfar fra Reppen på 
Tjongsfjordhalvøya. Fine sommerminner 
om traktorkjøring og det som Raymond i 
ettertid innrømmer var vel frie tøyler. Han 
og bror Arnstein fikk lov til mye som ikke 
dagens unger er i nærheten av å få prøve ut. 
Det var heller ingen kjære mor når farmor 
Hallbjørg satte kveldens underholdning 
foran nesen på de to småtassene.
- Hun «dæljet» oss i kinasjakk og mil. 
Skulle vi vinne måtte vi klare det sjøl. Det 
er ikke rart at vinnerinstinktet fikk seg en 
kvikkstart med henne som mentor. 
Raymond smiler og lener seg tilbake i 
stolen. Påstår at det er 35 år siden sist han 
og lillebror slåss skikkelig. I dag er de gode 
kolleger i samme bedrift. Arnstein som 
teknisk sjef mens Raymond innehar samme 
tittel på logistikk-avdelingen. 
- Vi er vel som «skjorta og ræva» på mange 
måter. Vi er ulike fysisk, men mentalt like. 
Jeg tror vi er et godt team! Den største 
utfordringen er å ikke prate jobb på hjem-
mebane. 

GRUSOM PERIODE
Vi er litt nysgjerrig på perioden med ned-
gang, permitteringer, til slutt oppsigelser 
idet REC begraves for godt. Som én av de 
som ble igjen….hvordan hadde egentlig 
Raymond D. Jensen det i denne perioden?
- Hvor fælt det var kommer an på hvem du 
spør, svarer han alvorlig og fortsetter:
- Jeg var jo ikke en av dem som mistet 
jobben, så midt oppi det hele var jeg heldig. 
Men klart jeg ble påvirket, det var ganske 

EN SKIKKELIG FIGHTER
Da REC gikk ad undas ble 
tre menn værende i de 
tomme fabrikklokalene. 
Raymond Doyle Jensen var 
én av dem. 

svart en periode. Og det var mange triste 
skjebner i kjølvannet av nedleggelsen. Hus 
som var belånt bokstavelig talt over pipa, 
som nå ble mye mindre verdt over natta. 
Det blei tøft for mange.
Heldig, det er ordet han bruker om sin egen 
situasjon. Fullt fokus på å berge fabrikk og 
bygge opp noe nytt - det var som å være i ei 

- Trygghet er viktig, og jeg har gode kolleger som tar ansvar og er disiplinert når det kommer til egne arbeidsoppgaver, skryter 
Raymond D. Jensen. Her sammen med kollega Janne Jensen. 

boble med gedigne skylapper og et ensrettet 
fokus. Han ville skape nye arbeidsplasser 
som erstatning for de som var gått tapt. 
- Alternativet var jo å flytte. Men det var 
uaktuelt å sitte på gamlehjemmet og irritere 
meg over at jeg ikke forsøkte. Da var det 
godt å være innbitt og sta!

TREKKES MOT MENNESKER
Teknisk EDB og ingeniørutdannelse, med 
arbeidsoppgaver som gikk på programme-
ring og ansvar som systemansvarlig - dette 
var Raymonds karriere frem til hundreårs-
skiftet. I det herrens år 2000 tok han med 
seg familien og flyttet nordover etter 15 år 
sørpå. I Bodø fikk han jobb i Jernia Tjær-

andsen hvor han sto for innkjøp og fungerte 
som butikksjef. 
- Det var riktig for meg å bytte fra maskiner 
til mennesker, forklares det enkelt når vi 
spør om det drastiske retningsbyttet. 
I fylkeshovedstaden ble Raymond værende 
i fem år før han i 2005 endelig landet i sine 

røtters sentrum. Tilbake i Glomfjord og 
med en jobb hos industribedriften SiTech 
som etter hvert ble oppkjøpt av REC. 
- Selv om fabrikkene stilnet i 2012 er det 
kun én måned i løpet av de siste ti årene 
hvor jeg ikke har vært en del av industri-
miljøet her inne, og målet har hele tiden 
vært å skape nye arbeidsplasser etter de vi 
mistet for tre år siden! Som sagt, det med 
å ha trua har alltid vært en urokkelig egen-
skap på både godt og vondt. 

TILBAKE TIL FIGHTEREN
Og det er her vi igjen er nødt til å snakke 
om fighteren Raymond. Som sammen med 
lillebror og ett-par andre ildsjeler aldri ga 
opp. Som sørget for opsjon på gjenkjøp av 
fabrikklokalene som sto tomme etter den 
mest velkjente kollapsen i Meløys indus-
trihistorie, som igjen førte til endelig kjøp 
i 2013.
- Innimellom synes jeg det er litt vel mye 
lokal fokus på det jeg, bror Arnstein og 
Børge Selstad gjorde i forbindelse med 
oppstarten. Vi hadde aldri kommet i mål 
uten det fjerde esset i stokken, nemlig fa-
brikksjefen fra REC-tiden, Ivar Blekastad. 
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Og selvfølgelig de som satt med pengene, 
Erik Bjørstad, Tore Schiøtz, Joachim Coch 
og Reidar Langmo, understreker Raymond 
og fortsetter: 
- På Norwegian Crystals foregår mye av 
den samme produksjonen som på REC, 
med den forskjellen at vi forsøker å fjerne 
det som ikke var lønnsomt. 
Han arbeider fremdeles med logistikk, Ray-
mond. Det innebærer et overordnet ansvar 
for innkjøp/forsyning og transport. Målet er 
hele tiden å ha tilgjengelig råvarer på lager, 
men helst ikke for mye, dét er lite gunstig 
bedriftsøkonomi. Pris er alltid en viktig 
nøkkelfaktor. Dét blir det mye reising av, til 
Asia og andre deler av Europa. 
- Jeg liker å farte, men ikke å være borte 
hjemmefra. Litt selvmotsigende, kanskje. 
Ett år hadde jeg 150 reisedøgn, nå er jeg 
gjerne vekk i mer konsentrerte perioder av 
gangen. Og så er jeg hjemme enda lengre. 
Kjemperen Raymond fikk hjerteinfarkt i 
fjor. Noe han udramatisk beskriver som en 
liten «wake up- call». Etter den episoden 
har han faktisk prioritert annerledes, påstår 
han bestemt. Røykestopp og vektnedgang 
var tiltak han effektivt iverksatte etter 
smellen. 
- Ikke det at jeg ikke var klar over det, men 
da jeg ble syk innså jeg temmelig raskt at 
det som virkelig betyr noe i livet er familie 
og venner. Uten dem betyr resten lite!

FRAMSNAKKER TRYGGHET
Som leder for egen avdeling er det viktig 
for Raymond å få andre til å føle seg trygg. 
Og det skjer faktisk noe med en når man 
setter seg ned sammen med logistikksjefen. 
Han inkluderer, inspirerer og byr på seg 
selv som menneske. 
- Jeg vil at folk skal føle seg sikker i rollen 
sin. Det er min oppgave å sørge for å være 
tydelig og ansvarlig. Frihet under ansvar 
er essensielt, samtidig er det okei å trø feil 
underveis. Å være menneskelig, kalles det. 
Grensene trekkes opp underveis, selvsten-
dighet er uansett et nøkkelord i vår bedrift. 
Han trekker fornøyd på smilebåndet når 
han konstaterer at han selv fikk velge fra 
øverste hylle da  han plukket medarbeidere 
fra «gammelfabrikken». 
- Jeg har gode kolleger. De tar ansvar, er 
disiplinert når det kommer til egne arbeids-
oppgaver. Ryddige og til å stole på er de 
også, glises det fra over bordflata.
- Hva kjennetegner Raymond som kollega?
- Det er sjelden jeg kobler helt ut, så jeg 
kan vel sies å ha en ganske god oversikt. 

Det er så vidt barnefødslene kommer i nærheten av det å få 
starte opp fabrikken igjen. Det er så stort!

RAYMOND DOYLE JENSEN 

Raymond liker hverdagshumor og er selv ganske kjapp i replikken. Smilet er aldri langt 
unna. 

Raymond sier selv han kan litt om mye. - Jeg har ganske god oversikt over det som skjer i fabrikken, mener han. 

Jeg vet litt om mye. I prøveperioden før 
full drift jobbet jeg i produksjonen - dét ga 
en bra ballast. Grunnleggende nysgjerrig 
er også beskrivende, føler jeg. Jeg liker å 

skjønne gangen i prosesser for så å finne 
løsninger hvis det dukker opp et problem. 

LIKER IKKE UNNASLUNTRING
Så kan han bli skikkelig irritert hvis folk 
ikke gjør det de skal. Urettferdighet er også 
noe som trigger det han kaller «svartsin-
net». Ikke trenger det å være særlig langt 

fra tanke til handling, det sies raskt fra 
hvis det er noe han ikke liker eller er uenig 
i. Det hender også at han blir sint på seg 
selv hvis han feiler, sånn sett gjør han ikke 

- Det ble jo spesielt på grunn av dimensjo-
nene. Og at vi bare måtte hive oss rundt på 
kort varsel, sier Bilfingers mann.
- Bilfinger fortjener skryt – de snudde seg 
raskt og stilte med ekstra mannskaper som 
har jobbet lange dager, roser Sjøentreprenø-
rens mann.

MÅTTE GI OPP
Det er høsten 2015, og vi befinner oss vest 

LØSTE VRIEN HASTE-JOBB
Det hastet da Kystverkets 
entreprenør tok kontakt. 
Kunne Bilfinger raskt le-
vere den store til havs-kon-
struksjonen som en annen 
entreprenør bare måtte gi 
opp?

En ganske spesiell og ganske hektisk jobb ble det for disse Bilfinger-karene, da Kystverket trengte akutt-hjelp i byggingen av en fyrlykt i Meløy. Nå får de ros fra entreprenøren for 
rask og god utførelse. Fra venstre Jan Bogen, Odd Inge Gundersen og Chris Johan Holter.

På tur ut fra Bilfingers nye og romslige verkstedhall, kyndig fraktet av Chris André 
Halsan hos Terje Halsan AS.

…og på tur ut fjorden på Sjøentreprenørens flåte, først i retning Ørnes, deretter 
Gåsværbåen.

for Gåsvær i Meløy. Kystverket har 
engasjert undervannsspesialistene i 
Bergen-bedriften Sjøentreprenøren for 
å montere ny fyrlykt på Gåsværbåen. 
Nå trenges en kappestøpeforskalling til 
sjøbunnen, rett og slett et stor-dimen-
sjonert stålrør. Og det haster - området 
er svært værutsatt, og god-været nå i 
september må utnyttes maksimalt.
- Et annet firma begynte på jobben, men 
klarte ikke å utføre den. Vi så for oss at 
vi måtte langt ned i Europa for å finne 
en leverandør. Men så kontaktet vi 
Bilfinger i Glomfjord, og da vi besøkte 
dem, så vi at de hadde bra utstyr, fortel-
ler anleggsleder og dykkersjef Per Arne 
Fjeldvær i Sjøentreprenøren.
Håndtrykk ble utvekslet, og på kort 
varsel startet Bilfinger produksjonen 
som pågikk i to hektiske uker nå på 
sensommeren.

NYTT OG KREVENDE
IndustriFolk var tilstede da siste sveisehånd 
ble lagt på det over åtte meter lange røret 
med over to meters innvendig diameter. Og 
da storingen med over fem tonns tyngde 
skulle fraktes ut av verkstedene, ned bakkene 
til kaia for ombordlasting på entreprenørens 
anleggsflåte.
- Det er ikke ofte vi jobber med så store rør. 
Men vi fikk en forespørsel om å levere, og 
heiv oss rundt, smiler fagkoordinator Odd 
Inge Gundersen hos Bilfinger.
6-7 ansatte hos verkstedbedriften har utført 
oppdraget, pluss litt medvirkning fra andre 
i staben. Siden røret skal stå under sjøvann, 
ble det benyttet såkalt cortenstål, som ruster 
i mindre grad og vesentlig saktere enn annet 
stål.
- Vi har brukt nokså mye 10 millimeter tykt 
stål, og dét er ganske tykt og derfor krevende 
å jobbe med, opplyser Jan Bogen, idet han 

avslutter sveisingen klokka 18.00 på leve-
ringskvelden.

FLERE UKERS ARBEID
- Vi er veldig fornøyd med at Bilfinger 
kunne hjelpe oss, og med jobben de har 
gjort, sier Per Arne Fjeldvær.
Søndagen midt i denne måneden gikk turen 
ut fjorden til Ørnes, og etter en overnatting 
fortsatte turen i retning Gåsvær. Her ble 
røret solid montert og forankret på sjøbun-
nen, før det skal forlenges med et like langt 
rør, og konstruksjonen fylles med i alt 
14 kubikkmeter betong som flyes ut med 
helikopter.
- Dette arbeidet vil pågå i flere uker, og 
vi er veldig avhengig av brukbart vær. Så 
det er ikke sikkert vi klarer å bli ferdig før 
vinteren kommer, opplyser anleggslederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

forskjell på seg selv og andre.
- Heldigvis er det mest gode dager! Hvis 
jeg klarer løse et komplekst problem, ja, da 
har jeg det bra. Noen dager er fine hvis det 
ikke skjer noe i det hele tatt, hvis alt bare 
glir fint. Generelt kan jeg si at jeg trives 
med å ha mange arbeidsoppgaver på én 
gang. 
71 fast ansatte og 12 inne på kontrakt - mye 
er oppnådd i jobben med å starte et nytt 
industrieventyr. Hardt arbeid har gitt gode 
resultater. 
- Det er så vidt barnefødslene kommer i 
nærheten av det å få starte opp fabrikken 
igjen. Det er så stort!
Han flirer godt, Raymond. Et gullkorn han 
plukket opp hos farfar Hermann Olufsen 
får latterdøra på vidt gap både hos han selv 
og undertegnede.
- Av farfar lærte jeg noe lurt, nemlig alltid å 
ansette en person mindre enn man trenger. 
Slik springer alle litt ekstra på jobb!
- Har du et langsiktig mål med det du hol-
der på med, Raymond?
- Norwegian Crystals skal ikke bare være 
en døgnflue, det er et mål å få feire 10-års-
jubileum. For å få dét til må folk og mas-
kiner utnyttes maksimalt. I dag er det to år 
siden vi startet produksjonen, det er viktig å 
feire det vi får til underveis også. 

RAYMOND PÅ HJEMMEBANE
Utålmodig på godt og vondt, sta. Men 
heldigvis tilgodesett med ei ekstremt rolig 
frue, ifølge Jensen selv. Etter infarktet har 

han unnet seg noe mer fritid, nå stenges 
jobbkrana av i helgene, i det minste.
- Pappa har overtatt etter farfar i Reppen. 
Jeg og kona hjelper til med å ivareta gården 

ettersom han bor så langt unna. Rein bonus, 
spør du meg! Der kjører jeg traktor, tar med 
motorsaga i skogen, går tur. Mobildekninga 
er også dårlig, dét er nesten det beste av alt!
I tillegg til gården på Tjongsfjordhalvøya 
eier Raymonds familie også ei hytte i 
Snyen utenfor Bolga.
- Det er nok å henge fingrene i, nok av 
gamle bygninger som trenger ei kjærlig 
hånd. Og har jeg tid og lyst så golfer jeg 
gjerne i Bodø, eller jakter litt på fjellet. 
Gran Canaria på vinteren er også fint!
- Hvis du skulle valgt ny utdannelse i dag, 
ville du fremdeles satset på industri og 
ingeniørutdannelse?
- Hadde jeg vunnet i lotto skulle jeg kjøpt 
meg en leilighet i nærheten av universitet 
Sorbonne i Paris. Der skulle jeg studert 
nordisk litteratur. Jeg er en rask leser og 
støvsuger bokhyllene. En bok leses gjerne 
flere ganger. Bøker er en del av livet og 
ikke noe jeg tenker på som en hobby. Å 
sovne uten å ha lest er nærmest utenkelig. 
- Hvilke verdier har vært viktig å formidle 
videre til ungene dine? lurer vi avslutnings-
vis.
- Nysgjerrighet, å alltid ha med seg lysten 
til å lære. Utholdenhet, gi aldri opp! 

Tekst: Ingunn Dahle
Foto: Edmund Ulsnæs
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- Staben vår trykker på i letingen etter flas-
kehalser, og når vi har gode prosjekter får 
vi aldri nei, fastslår fabrikksjef Arve Jordal.
- Vi analyserer hver eneste måned hva som 
er årsakene til nede-tid i fabrikken og hva 
vi taper av produksjon på dette. Så lager vi 
prosjekter på hva som kan fjerne flaskehal-
sene.

ØKER, ØKER, ØKER
Yara International lar pengestrømmen fort-
sette. Til Glomfjord, og fabrikken som har 
et historisk trykk på forbedringsprosjek-
ter. De siste fem årene har den ene store 
bevilgningen etter den andre tikket inn fra 
konsernledelsen, og selv om en god del 
gjelder nødvendig vedlikehold for å sikre 
fortsatt drift:
- …Så har vi nå fått 112 millioner kroner 
som skal gå direkte til å øke produksjons-
kapasiteten vår. Dette skal investeres i en 
lang rekke små prosjekter som skal fjerne 
flaskehalser i fullgjødselfabrikken og pak-
keri, kai og lager, bekrefter Arve.
24, 6 millioner kroner til i alt 16 prosjekter 
i fullgjødselfabrikken, 35 millioner til åtte 

Så gode er Yara Glomfjord 
på forbedringsarbeid, at 
konsernledelsen sjelden 
sier nei til å investere. Nå 
brukes nye 112 millioner 
kroner for å fjerne flaske-
halser i produksjonen. Og 
nå må pakkeri, kai og lager 
bli mer effektivt.

Vi analyserer hver eneste måned hva som er 
årsakene til nede-tid i fabrikken og hva vi taper 
av produksjon på dette. Så lager vi prosjekter 
på hva som kan fjerne flaskehalsene.

ARVE JORDAL

Arve Jordal 

prosjekter i PKL-avsnittet. Trykket er vold-
somt, og Yara Glomfjord har oppbemannet 

YARA-INVESTERINGENE FORTSETTER

på ingeniør- og prosjektledersiden for å 
kunne ta unna alt.
- Tilbake i tid var det syrefabrikken som 
var den store flaskehalsen. Men, siden 2004 
har den gjennomsnittlige døgnproduksjo-
nen økt fra 950 tonn til om lag 1.065 tonn i 
dag, opplyser Arve.
- Når vi nå skal øke årsproduksjonen vår 
av ferdig gjødsel med om lag 20 prosent, 
til nesten 900.000 tonn, skal vi fjerne vi en 
rekke flaskehalser i de andre avsnittene.

FRA TAP TIL GEVINST
For noen få år siden klarte ikke fullgjød-

selfabrikken å ta unna all syra som ble 
produsert på øvre område. Yara Glomfjord 
tapte derfor 5-10.000 tonn i syreproduksjon 
hvert år – man måtte sågar eksportere syre. 
Nå er bildet endret.
- De to siste årene har vi kunnet importere 
syre fra andre Yara-fabrikker. Og det skal 
vi fortsette med – 38.000 tonn er målet. I 
tillegg bygger vi nå oksygenfabrikk som vil 
gi 19.000 tonn ekstra syre hvert år.
- Da må vi fjerne enda flere flaskehalser i 
fullgjødselfabrikken, pluss at produksjons-
økningen gjør at også PKL må bli enda mer 
effektivt, sier Arve.

GLOMFJORD FÅR 
ALDRI NEI

Fjerner flaskehals: Yara Glomfjord forlenger i vinter kaia mot vest, slik at pakkingen og frakten av containere til containerhavna kan 
effektiviseres betydelig. Moldjord Bygg og Anlegg har fått oppdraget, som er påbegynt i disse dager. 

Siden gjødselproduksjonen fra Glom-
fjord i 2018 skal ligge på nær 900.000 
tonn, må ferdigvaren håndteres 
raskere enn i dag gjennom lager og 
over kai. Bulkløypa er for treg, krana 
er for treg.

SKAL BLI RASKERE
Når Yara Glomfjord øker 
produksjonen, brukes 
det 35 millioner kroner 
for å effektivisere pak-
keri, kai og lager slik at 
båtene kan lastes ras-
kere. Men med samme 
bemanning.

HØYERE HASTIGHET
- Ja, jeg har et eksempel, sier fabrikksje-
fen.
- Når vi kjører kalksalpeter på bulkløypa, 
uten såkalt oljekondisjonering, klarer vi 
500 tonn i timen. Med NPK-gjødsel – 
bare 350 tonn. Når produksjonen av NPK 
er 600.000 tonn på et år, sier det seg selv 
at det er mye å hente på å kjøre 150 tonn 
mer i timen! fastslår Arve Jordal.
Og dermed er det i budsjettet satt av 11,5 
millioner kroner i prosjektmidler. Altså 
for å øke hastigheten i transportløypa, 
kjøpe en ny sikt og modifisere oljekondi-
sjoneringen – behandlingen der gjødsla 
sprøytes for å støve mindre og bli lettere 
å behandle.

Grunnarbeidet ferdig, nå skal det støpes betongfundament på 500 kvadratmeter.  

- Grunnarbeidet er gjort, nå skal funda-
mentplaten på 500 kvadratmeter støpes, 
opplyser prosjektingeniør Helge Hamne-
voll.
På sørsiden av syrefabrikken i industri-
parken, altså i retning Molab, har Reipå 
Knuseri tatt prosjektet trygt gjennom den 
grunnleggende fasen.
- De har gjort en fabelaktig jobb og har vist 
seg helproffe til fingerspissene – veldig 
bra å se at vi har lokale leverandører som 
hevder seg helt på toppnivå! roser Helge.
Mens rørledningen som førte brukt kjøle-
vann fra syrefabrikken til Marine Harvest, 
den er også lagt om, siden den før gikk 
tvers gjennom oksygen-tomta.  
- I disse dager avgjør vi hvem som får 
oppdraget med betongfundamentet. En del 
av dette blir også å bygge lyddempere i 
betong. I oksygen-anlegget skal det nemlig 

OKSYGEN-TOMTA KLAR
Yara bygger produksjons-
anlegg for oksygen, og 
tomta er klar – prosjektet i 
rute.

stå kompressorer som suger og avgir luft, 
og da blir det en del støy. I tillegg kommer 
det en del ventiler som også støyer, så vi er 
veldig på vakt og skal blant annet bygge en 
liten vegg som fanger opp mest mulig av 
støyen mot bebyggelsen, opplyser han.

Yara Glomfjord skal 
investere 35 millioner 
kroner i kaiområdet for 
å oppnå raskere las-
ting av gjødselbåtene.

YARA-INVESTERINGENE FORTSETTER

Det pågående arbeidet for å kunne forbruke 
mer salpetersyre kalles internt for bamboo-
prosjektet, og skal sikre at en totalproduk-
sjon på om lag 700.000 tonn ferdigvare 
(2011) øker til 770.000 tonn neste år, og 
nær 900.000 i 2018.

…MEN FORBRUKET NED
- Det er krevende med så mange prosjekter, 
ikke minst fordi de alle skal gjennomføres 
samtidig som at produksjonen går for fullt. 
Men, det viser seg jo at vi klarer det, og det 
går heller ikke på bekostning av andre ting, 
fastslår fabrikksjefen.
Og tenker da på at for eksempel energi-
forbruket er redusert med hele 20 prosent 
siden 2010, noe som tilsvarer 20 millioner 
kroner årlig. Og at utslippet til sjø også er 
redusert med om lag 20 prosent.
- Operatørene har veldig god kompetanse, 
og sammen med produksjonsledelsen 
sørger de for et stort trykk i forbedringsar-
beidet. Og Yara er et solid selskap som har 
penger å investere. Siden vi har prestert så 
godt de siste årene, får vi aldri nei dersom 
et prosjekt er godt. I bamboo-satsingen 
får vi penger til å ta en stor jafs av mange 
prosjekter som gir stor forbedring, forklarer 
han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Så er det Yara Praxair som leverer og så 
monterer selve produksjonsanlegget fra 1. 
februar neste år, og anlegget skal være i 
bruk fra 1. mai.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

FLERE TONN
- Så er det kranene på kaia, som i dag jobber 
sakte og krever mye mannskap til av- og på-
hekting på land og i lasterommene. I dag får 
vi 75 tonn over kai i timen, med seks mann. 
Målet er 200 tonn i timen med fire mann, 
forklarer Arve.
Derfor skal 13,5 millioner kroner brukes på 
ny og hydraulisk kran som jobber raskere og 
er mer automatisert.
- Det er viktigere å få opp effektiviteten, slik 
at vi kan øke volumene med de stillingene vi 
har i dag. Det dreier seg om å få ned kostna-
den pr. tonn. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Joakim Myrvang (27), Halsa

Endelig tilbake i industriparken etter et 
midlertidig opphold ved EWOS sitt anlegg 
på Halsa. Da REC Mono stengte dørene 
for godt, ble det produksjon av fiskefôr i 
heimbygda som ble levevei. 
- Det føles godt å være tilbake i Glomfjord, 
bedyrer han nå. 
Etter å ha fått fagbrev som motormann/
maskinist satte Joakim seg på skolebenken 
og begynte på TIP - teknikk og industriell 
produksjon. Etter fagbrev nummer to ble 
det jobb for REC. Tross sin unge alder 
har Joakim allerede ganske lang fartstid i 
industriparken. Han sier avslutningsvis:  
- Jeg har trua på at Norwegian Crystals er 
en bedrift som kan bestå også i fremtiden, 
og jeg stortrives! 

Trond Kjetil Heløy (40), Ørnes
- Det er godt å være tilbake i vante trakter, 
smiler Trond Kjetil Heløy (40). 
I november er det to år siden han kom 
tilbake i industriparken etter en høyst 
ufrivillig periode som arbeidsledig etter 
REC-kollapsen. 
Trond har fagbrev innen kjemisk-teknisk 
produksjon og fikk til sammen 11 år i REC-
systemet før eventyret var over. Nå ser han 
lyst på fremtiden.
- Selv om bedriften er ung, har jeg trua på 
at dette er en arbeidsplass for fremtiden, 

PÅ SKIFT I 
INGOT-FABRIKKEN
Norwegian Crystals i Glomfjord passerer to års drift i 
høst, og IndustriFolk presenterer staben, som nå teller 
rundt 80. Her er kjente fjes fra skift 5.

understreker han.
Det å være med på oppbyggingen av noe 
helt fra starten beskrives som artig og 
utfordrende.
- Jeg håper at dette er arbeidsplassen min 
også 10 år frem i tid, utviklingen ser i alle 
fall svært positiv ut. 

Aleksander Myrvang (29), Ørnes
I desember er det ett år siden Aleksander 
Myrvang startet sitt løp hos Norwegian 
Crystals. Med seg i bagasjen hadde han 
to fagbrev – innen kjemi og prosess og 
kjemisk/teknisk produksjon. 
- Tidligere har jeg jobbet hos SiC Proces-
sing. For meg var det viktig å få fortsette 
og bo her i kommunen. Da passet det fint 
å få jobb i Glomfjord på ny.  Også det å få 
være med nesten helt fra oppstarten betyr 
en god del. 
- Hva er den største forskjellen i arbeids-
oppgavene hos SiC og Norwegian Crystals, 
Aleksander?
- Det er ikke så mye prosess-styring her 
som det var hos SiC. Og så er det mye 
renere her, mindre støv og skitt.  Det kan 
være både en utfordring og et gode, mener 
nå jeg. 

Sandra Roksøy (29), Ørnes
Som en av de utvalgte da de første faste 
ansettelsene ble gjort, er det snart er det to år 
siden Sandra kom tilbake til fabrikklokalene 

i Glomfjord.
- Jeg jobbet i REC i fire år, helt til dørene ble 
stengt, forteller Roksøy som underveis tok 
fagbrev innen produksjonsteknikk.
Spennende og kjempeartig å få være med 
helt fra starten, sier hun nå om sin nye 
arbeidsplass. 
- For meg er det viktig at vi hele tiden blir 
presentert for bedriftens mål, understrekes 
det bestemt. 
Sandra håper og tror sterkt på at Norwegian 
Crystals vil bestå i mange år fremover. 
- Og så må vi få med at jeg trives kjempe-
godt på skiftet mitt, vi har et supert miljø og 
er et godt team!

Hans Marius Elvegård (33), Glomfjord
I hele åtte år hadde Hans Marius Elvegård 
REC som arbeidsgiver. Etter at industrieven-
tyret var over, ble det skolegang og spora-
diske småjobber før han i 2014 var tilbake i 
kjente lokaliteter i Glomfjord. 
- Det var trivelig å komme tilbake, nå har jeg 
vært med i snart ett år og er glad for dét.
Elvegård håper at Norwegian Crystals er en 
bedrift som kommer til å bestå, glad er han 
for at de ansatte hele tiden er informert om 

bedriftens målsettinger. 
- Jeg trives godt på skiftet mitt - noen har jeg 
jobbet sammen med i REC-tiden, noen var 
nye for meg da jeg startet, avslutter mannen 
som har fagbrev innen produksjonsteknikk. 

Mikael Dahl (28), Ørnes
- Jeg kjente Sandra (Roksøy) fra før og vis-
ste hvem Fritz (Sneland) var. Ellers var det 
nye fjes for meg, men uansett - skiftet mitt 
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Sju som trives veldig godt på skift 5 hos Norwegian Crystals! Fra venstre Fritz Sneland, Elin Ovesen, Trond Kjetil Heløy, Sandra Roksøy, Aleksander Myrvang, Joachim Myrvang og 
Bent Norheim.

er bare helt topp! 
Han er fornøyd med nye kolleger samt det 
å være tilbake i jobb, Mikael. Etter å ha 
forlatt fabrikklokalene og REC i 2012 ble 
det jobbsøking og oppussing av hus som 
ble beskjeftigelser. 
- Selv om jeg har fagbrev innen kjemisk/
teknisk produksjon er jobbmarkedet be-
grenset, sier Dahl som både søkte jobber i 
kommunen og offshore. 
- Som ganske nyetablert med bolig og 
familie, var det viktig å kunne fortsette å 
bo i Meløy. Nå er jeg veldig fornøyd med 
å havne hos Norwegian Crystals med en 
stilling som delt skiftleder og operatør. Nye 
utfordringer og en arbeidsplass som jeg har 
trua på er med på å gjøre arbeidshverdagen 
veldig bra!

Fritz Sneland (51), Holandsfjord
Fritz var en av de erfarne operatørene som 
ble bedt om å være med på Norwegian 
Crystals testrunde. Høsten 2013 ble han 
fast ansatt, og begynner nå å få en betyde-
lig fartstid med sine 15 år i REC på toppen 
av de to sistnevnte. Som en av de siste 

som gikk ut døra etter kollapsen fikk han 
knappe to år uten fast arbeid før han igjen 
befant seg i Glomfjord. 
- Arbeidsmarkedet har vært begrenset og 
er det vel til dels ennå. Så jeg er glad for at 
jeg er en av de som nå er sysselsatt. 
Også Fritz er fornøyd med skiftet han har 

havnet på, og tror at fremtiden for bedriften 
er lovende. 
- Før REC jobbet jeg i anleggsbransjen, 
men må nok innrømme at jeg trives hakket 
bedre i industrien. Skiftarbeid er noe jeg 
liker!

Elin Ovesen (54), Mevika
Fra prosessoperatør i REC til skiftleder i 
samme bedrift. Etter 5 år måtte Elin se seg 
forbigått av flere med lengre ansiennitet - 
det siste halve året før nedleggelse ble det 
derfor jobb hos Si Pro. Samtidig som hun 
kombinerte arbeid med studier som førte 
til fagbrev innen produksjonsteknikk våren 
2012.
- Etter hvert havnet jeg på gartneriet på 
Sandaa og hadde en «drømmeperiode» på 
Svalbard hvor jeg jobbet med logistikk for 
Store Norske i SVEA-gruven. Jeg hadde all-
tid drømt om å få reise dit, så jeg tok sjansen 
med begge hender da den dukket opp!
Nå stortrives Elin, tilbake i industrien i 
Glomfjord.
- 1. januar er det ett år siden jeg begynte 

hos Norwegian Crystals. Skiftet jeg jobber 
på er kjempebra, jeg kan trygt si at jeg er 
veldig fornøyd.

Tekst: Ingunn Dahle og Edmund Ulsnæs. 
Foto: Edmund Ulsnæs

VI PRESENTERER NORWEGIAN CRYSTALS



5.000 kvadratmeter skal varmes opp. 
20.000 meter med varmebærerledning skal 
legges i bakken, jevnt fordelt mellom seks 
fordelingskummer. Fra varmesentralen 
som plasseres strategisk i kjelleren til Yaras 
syrefabrikk, fraktes overskuddsdamp i 
form av flytende vann iblandet glycol, via 
600 meter med stålrør til det gjør sin entré 
i grunnen under torget. Mange detaljer 
og store tall gir en ekstra kostnad på 5,6 
millioner kroner. En grei pris for et evig, 
snøfritt torg i Glomfjord? 

NYTT FOR HALSAN
Fauske har det, Bodø har det. Meløy har det 
også. I RECs storhetstid valgte kloke hoder 
å utnytte overskuddsvarme fra fabrikken 
til vannbåren varme under parkeringsplas-
sen utenfor fabrikkfasilitetene. Også da var 
Terje Halsan AS en del av prosjektet, dog i 
litt mindre omfang. 
- Da hadde vi oppdraget med overfylling 
og asfaltering. Nå er det vi som styrer hele 
prosjektet. En ny erfaring, men med dyk-
tige fagfolk fra Rørlegger`n Fauske har vi 
god kontroll på denne biten av oppdraget, 
sier en trygg Jentoftsen. 

- Hvorfor brukes det ikke lokale underleve-
randører på jobben? lurer vi. 
- De ble forespurt, men oppdraget ble for 
stort for de lokale rørleggerfirmaene som 
heller ikke hadde relevant erfaring. Firmaet 
fra Fauske kan dette! Blant annet har de 
utført samme arbeidet utenfor flyplassen i 
Bodø. 

EFFEKTIV DAMP
1.700 kilowatt er et annet tall, et tall som 
beskriver effekten av det som skal produ-
seres i varmesentralen. Et eget rom hvor 
overskuddsdamp fra produksjonen til slutt 
ender opp under asfalt og brostein med en 
effekt på rundt 350 watt per kvadrat. Byg-
gingen av dette «rommet» påbegynnes i 
disse dager og skal være ferdigstilt før den 
første testrunden kjøres. 
- Kun ved massive snømengder i løpet av 
kort tid, vil man kunne oppleve at det tar 
litt tid før alt smelter. Hvis vi sammenligner 
med Bodø Lufthavn, er det mye høyere 
effekt på anlegget her i Glomfjord. Dampen 
gir ekstra høy varme i forhold til andre 
steder hvor det brukes elektrisitet til å ut-
føre varme-jobben. Eksklusivt og spesielt, 
takket være Yara, mener prosjektlederen 
bestemt, og understreker at han har trua på 
at dette skal bli veldig bra.
- Det er ingen billige løsninger, alt virker 
gjennomtenkt og det satses på kvalitet i alle 
ledd. 

I RUTE?
- Om vi er helt i rute? Det er litt tidlig å si, 
svarer Håvard på vårt spørsmål om prosjek-
tets fremgang. 
Han peker og forklarer. Alle seks forde-
lingskummene er kommet i bakken og 300 
meter av de totale 600 med stålrør er også 
på plass. Varmebærerledningene er planlagt 
i grunnen tidlig i september, rørleggerfir-
maet legger på ett og ett område av gangen. 
Jentoftsen forklarer:

- Først skal kantsteinen på plass, så legger 
vi ledning. De skal plasseres hele i bakken 
uten spleis. Dette for å unngå lekkasje i 
eventuelle sammenføyninger. Så skal hele 
systemet testes med vann for å sjekke at 
det er tett. I hver fordelingskum ligger det 
et styresystem som gjør det mulig å justere 
varmen. Deretter er det dekke som skal på. 

Hvis vi sammenligner med Bodø Lufthavn, 
er det mye høyere effekt på anlegget her i 
Glomfjord. 

HÅVARD JENTOFTSEN ...OG YARA GIR GRATISDAMP
Den er ikke stor, mengden damp som trenges for å holde 
sentrum snøfritt. Derfor spanderer Yara, rett og slett. Med 
et lite forbehold.
Ingen i Meløy slår vel Glomfjord på snø-
mengde. Men, nå kan alle som skal ferdes i 
sentrumsområdet nærmest glede seg til vin-
teren. For når det nye torget står ferdig, blir 
det også snøfritt, takket være et samarbeid 
med nærmeste nabo - Yaras syrefabrikk.

HELT GRATIS
- I dag produserer vi om lag 50 tonn 16 
bar-damp i timen, som for det meste brukes 
i fullgjødselfabrikken. Siden vi hele tiden 
forbedrer oss på energiforbruk, går vårt 
eget forbruk av denne dampen ned, og da 
har vi en del overskuddsdamp, forklarer 
fabrikksjef Arve Jordal.
- Slik jeg forstår det er det ganske små 
mengder som trenges til undervarme for 
torget – maksimalt to tonn i timen.  Så len-
ge vi selv har et overskudd av damp, skal 
Meløy kommune ha prioritet, lover han.
- Hva må de betale?
- Så lenge dette er overskuddsdamp, får de 
den gratis, lover han.
En del av høstens store ombygging i sen-
trum er derfor å legge rør til syrefabrikken, 
og et lite anlegg i fabrikken som sender 

videre overskuddsdamp som skal smelte is 
og snø og gjøre brøyting overflødig i det 
nye sentrumsområdet.

OG KAN KJØPE
Syrefabrikken har normalt oppetid 95-
96 prosent av året, døgnet rundt, minus 
litt stans på sommeren.  Faren for stopp i 
damp-leveransen er dermed liten. Nå skal 
Yara skrive driftsavtale med Meløy kom-
mune som skal styre detaljene rundt drift 
og vedlikehold av anlegget.
- Når vi nå øker produksjonen vår med om 
lag 20 prosent, er det sannsynlig at vi tren-
ger mer av dampen til eget bruk. Og for oss 
er det også ønskelig at det skal komme nye 
industrielle aktører og etterspørre denne 
dampen. Men, så lenge vi har overskudds-
damp, skal som sagt kommunen få denne 
gratis.
- Og hvis det er perioder der vi ikke har 
overskuddsdamp, kan vi selge damp. 
Uansett tror jeg dette blir en langt billigere 
løsningen for kommunen enn noe annet, 
sier Arve.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Overskuddsdamp fra syrefabrikken skal 
holde Glomfjord sentrum snøfritt.

Vi må uansett legge asfalt der hvor trafik-
ken skal gå aller først. Noe av steinleg-
gingen må sannsynligvis vente til våren på 
grunn av en spesiell vakuumteknikk som er 
vanskelig å utføre hvis det er frost. 

STØRSTE OPPDRAG
For Terje Halsan AS er torget i Glomfjord 
bedriftens hovedprosjekt akkurat nå. Til 
sammen 10 mann er jevnlig innom, og 
fremover er en oppbemanning nødvendig 
for å få prosjektet i havn. 
- Dialogen mellom oss og kommunen har 
vært veldig bra hele veien. For oss har det 
vært ny læring i å ha hovedansvaret for 
et såpass stort prosjekt. Det har vært vår 
oppgave å ha kontakt med konsulenter og 
underleverandører. Jeg synes vi takler det 
bra, sier Håvard. 
- Hva med kostnadene, hvor lenge blir Yara 
å ta regningen for selve oppvarmingen?
- Dét er en avtale mellom kommunen og 
Yara som ikke vi har innsikt i. Så lenge det 
er et overskudd av varme har jeg forstått 
det slik at det ikke blir å koste kommunen 
noe. Som en liten kuriositet kan nevnes at 
anlegget på Fauske, hvor det ligger vannbå-
ren varme i bakken, ikke har vært i bruk én 
eneste time siden det sto ferdig. På grunn 
av uenighet om hvem som skal ta regninga. 
Så at det betyr mye økonomisk å ha Yara 
med på laget er vel hevet over enhver tvil! 
mener han.

Tekst: Ingunn Dahle
Foto: Edmund Ulsnæs

• Lokalene er i det gamle ingeniørbygget på øvre område i 
industriparken, og vegg-i-vegg med Molab.

• Direkte inngang til bygget skal bli tilrettelagt, altså      
uavhengig av Portvakta og åpningstider.

• Arealet er om lag 200 m², fordelt på 9 rom + separate   
toaletter og garderobe. Adkomst via innendørs trapp - 
noen kontorer ledig i 1. etasje.

• Lokalene kan evt. tilpasses noe etter ønske fra ny leietaker, 
men framstår i dag som lyse og pene, og har godt med 
utsyn.

• Oppgradert ventilasjonsanlegg, ny belysning, alle rom har 
internettuttak (50 mbit fiber), gangavstand til kantine.

LEDIGE LOKALER
Her i Glomfjord har vi i INVIS bygget 

opp vår virksomhet og har i dag 8 
ansatte. Nå har vi ledige kontor- og 
undervisningslokaler i vår 2. etasje! 

Mer informasjon:
Bjørn-Wiggo Eriksen

Tlf. 90 66 99 89
bwe@invis.no
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SNØFRITT TORG - FOR EVIG!
Det er store tall som svir-
rer i luften når vi snakker 
med prosjektleder Håvard 
Jentoftsen om vannbåren 
varme under bakken til ny-
torget i Glomfjord. 

Det blir eksklusivt på ny-torget i Glomfjord. 5.000 kvadratmeter skal nemlig få vannbåren varme. Prosjektleder Håvard Jentoftsen forklarer hvor fordelingskummer og varmebærer-
ledninger skal i bakken.

Ingen tvil om at det nye torget i Glomfjord vil løfte sentrum svært mange hakk og bli en 
helt ny opplevelse for både myke og harde trafikanter. Og snøfritt, ikke minst. Illustra-
sjon: Asplan Viak
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- Dette er god læring for meg, også, og 
automatikerne våre. Og siden han er i det 
samme systemet som oss er det en selv-
følge at vi skal hjelpe! smiler Bjørn Magne 
Johansen.
Allerede er han teknisk leder for smoltan-
legget i Glomfjord og fire andre i Marine 
Harvests region nord. Men nå er han også 
veileder – for en lærling som jobber flere 
ti-mil fra Glomfjord!

- TRENGER FLERE!
- Personlig mener jeg at denne næringa tid-
ligere har vært bemannet av mange «pote-
ter» som har håndtert fisk, og så drevet med 
vedlikehold samtidig. Men produksjons-

Lærlingen holder til på Herøy ved Sandnessjøen, veilederen holder til i Glomfjord. – Det er viktig å utdanne flere fagfolk til vedlikehold i havbruksnæringa, så da stilte jeg opp for å 
hjelpe, forteller Bjørn Magne Johansen (t.v.) hos Marine Harvest Glomfjord. Og Aleksander Wik, han jobber ved konsernets lakseslakteri på Herøy.

TIL GLOMFJORD FOR Å LÆRE
Disse to karene har et helt 
spesielt og litt krevende av-
standsforhold. Begge job-
ber de for Marine Harvest, 
men på helt ulike steder…

anleggene er blitt store, med mye teknisk 
utstyr, og det trenges virkelig fagutdannede 
folk på de ulike feltene, begrunner Bjørn 
Magne.
- Så da ønsker jeg å bidra direkte til at næ-
ringa får utdannet flere automatikere!
Vi møter ham nemlig sammen med lærling 
Aleksander Wik, som har nettopp Bjørn 
Magne som sin veileder, i automasjonsfa-
get. Men jobber Aleksander i Glomfjord? 
Nope.
- Jeg bor i Sandnessjøen, og jobber på 
lakseslakteriet til Marine Harvest på Herøy, 
smiler Aleksander selv.
Denne uka går imidlertid tobarnsfaren på 
23 år i spann med sin veileder i Glomfjord. 
For å klare fagprøven senere i høst.

OPPFINNSOM LØSNING
- Marine Harvest var ganske oppfinnsomme 
da de fant denne løsningen. På Herøy 
jobber jeg sammen med elektrikere og me-
kanikere, men ingen automatikere, selv om 
bedriften har ønsket seg det lenge, forteller 

Aleksander.
Fra i fjor høst ble han selv en del av den 
framtidige løsningen. Men, ledelsen på 
Herøy hadde jo ingen veileder for automa-
sjonslærlingen! Så hva gjorde man?
- Ja, da sa jeg ja til å være veileder! Det er 
selvfølgelig avstanden som er aller mest 
krevende, men også å lage et opplag som 
fungerer for Aleksander i det daglige der 
nede, når han ikke har en veileder. Bedrif-
ten der har også mindre erfaring med å ha 
lærlinger enn vi har, forteller Bjørn Magne.
- Så de ukene han er her, blir ganske 
intense. Vi bruker de spesifikke målene i 
fagplanen, og prioriterer hele tiden det som 
er aller viktigst.

HELT ANNET TEMPO
Allerede har Aleksander vært to av septem-
ber-ukene i Glomfjord, og når IndustriFolk 
er innom, jobber de to med elektroteori og 
litt programmering. 
- Det er veldig annerledes å være her enn 
på Herøy. Tempoet. Her i Glomfjord tenker 

man langsiktig, og legger planer for trygg 
og stabil drift. Der nede slakter vi 80.000 
fisk i døgnet, og det er full gass fra morgen 
til kveld og man må hele tiden være klar 
til å springe ut på noe som haster. Det er 
spennende dager, og man blir veldig kreativ 
på å løse problemer, men på ferga hjem 
tenker jeg ofte på alt jeg kunne gjort mye 
bedre, dersom jeg hadde hatt tid, forklarer 
Aleksander.
- Og for å være i rute mot fagprøven så 
trenger Aleksander disse turene til Glom-
fjord?
- Ja, helt klart, vi jobber veldig i forhold til 
fagmålene og eksamensoppgaven hans, sier 
Bjørn Magne.
Som må være streng med å si nei til enda 
flere nye oppgaver og prosjekter i høst. 
Han må nemlig veilede en lærling – på stor 
avstand…

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

PRIKKEN OVER I-EN!
En stikk-kontakt trenger slett ikke være hvit og kjede-
lig. I det nye konferansemuséet på Støtt valgte man å 
kjøre svart.

- Eva Andersen ved Støtt brygge hadde 
en veldig klar tanke om hva hun ville 
ha da hun bestilte elektrisk utstyr til det 
nye konferansemuséet, forteller leder 
hos Meløy Elektro, Roger Stormo.
Resultatet ble helhetlig og autentisk, 
nettopp slik kunden ønsket. I dette 
tilfellet var målet å finne tilbake til den 
gamle stilen, serien som ble fortrukket 
heter Renova og tilbys av elektrobedrif-
ten på Ørnes. 
- Folk er blitt mer opptatt av detaljene i 
et bygge- eller oppussingsprosjekt, men 
vi ser det som vår rolle å være flinke til 
å selge inn varene, understreker Stormo.
- Det er ofte mange valg som skal tas 
på kort tid, da er det viktig at vi kan 
rettlede og vise frem det brede utvalget 

i markedet. Du kan for eksempel få stik-
kontakter i stein eller glass, og prisnivået 
trenger slett ikke være avskrekkende i for-
hold til det man betaler for vanlige hvite 
kontakter og brytere. 
Roger forteller at de har levert sort ma-
teriell til en annen enebolig i Meløy som 
skulle pusses opp i gammel stil. Selv har 
sjefen og hans kone tatt samme valg da 
kjøkkenet skulle pusses opp på hjemme-
bane.
- Denne typen stikk passer for eksempel 
veldig godt sammen med smale panelbord, 
det er lov å tenke utenfor boksen og ønske 
seg noe originalt.

Tekst: Ingunn Dahle
Foto: Edmund Ulsnæs Eksempel på gammel stil. Ikke hvite, men svarte, stikkontakter ved Støtt Brygge.

Alder:  23 År
Yrke:  Utdannet automatiker.
 Nå lærling elektromontør.  
Firma:  Meløy Elektro

- Snart skal du ta ditt andre fagbrev, hvorfor valgte du 
videreutdanning, Martin?

- Mitt første fagbrev tok jeg på Sundsfjord Smolt i 2013. 
Da var fabrikken ganske ny, og det var rett og slett litt 
lite å fylle arbeidsdagene med. Jeg blir nemlig fort lei 
av å være passiv. Derfor ville jeg søke nye utfordringer. 
Det å få to fagbrev som går godt overens, gir meg større 
muligheter på arbeidsmarkedet den dagen jeg er ferdig-
utdannet. 

- Kan du kort forklare hva som er forskjellen på en 
automatiker og en elektrikermontør?
- Enkelt forklart styrer en automatiker blant annet pumper 
og står for programmering av prosesser. En elektriker-
montør jobber med elektriske installasjoner mot industri 
og private. En montør av utstyr, rett og slett. Personlig 
liker jeg å jobbe med store prosjekter, som det vi holder 
på med akkurat nå i Tjongsfjorden i Rødøy kommune. 
Der er vi sterkt inne på prosjektet med byggingen av.

- Beskriv en normal arbeidshverdag? 
- På større prosjekter følger vi en fast fremdriftsplan. De 
dagene vi er på service kan være veldig varierte. En dag 
er vi industriparken, den neste i private hjem. I dag har 
jeg vært på Ørnes skole. Variasjon i arbeidet er en viktig 
og motiverende faktor for god trivsel. I tillegg er det artig 
å lære nye ting. På prosjektet i Tjongsfjord har vi vært en 
del innom programmering - da har jeg fått god bruk for 
mitt første fagbrev. Det er også tilfredsstillende å få være 
med fra begynnelse til sluttføring. 

- Hvor fornøyd er du med Meløy Elektro som arbeidsgiv-
er?
- For meg er det ikke lønna som er det viktigste. Det 
å ha mange trivelige folk rundt meg, betyr mest. Som 
lærling blir man tatt godt vare på. Meløy Elektro har lang 
erfaring med lærlinger i bedriften, og dét merkes. Det er 
lov å spørre og man får gode svar fra folk som vet hva de 
holder på med. For å si det slik: dette er en arbeidsplass 
hvor jeg gjerne fortsetter etter endt læretid. Dét betyr at 
jeg trives veldig godt, både med menneskene og arbeids-
oppgavene. 

- Hva gjør at arbeidsdagen din blir god?
- Det å komme gjennom dagen uten å plages, er godt. 
Hvis jeg også ser resultater av det jeg har jobbet med, 
føler jeg at dagen har vært bra. Motsatt blir jeg kanskje 
litt sur hvis jeg ikke får ting til. 

- Det å ha direkte kundekontakt gjør vel at denne jobben 
skiller seg fra din forrige arbeidsplass?
- Ja, vi har mye fokus på god kundebehandling. En 
fornøyd kunde kan gi mersalg på sikt. Har vi gjort en god 
jobb, kan det hende at de ringer oss neste gang de skal ha 
noe gjort. Da nytter det ikke å være sur og tverr når man 
kommer på morgenen - hvem vil ha oss tilbake da?

- Hva gjør du helst når du har fri?
- Jeg har to barn, Enya (5) og Ellie Meleah (10 mnd). Det 
er viktig for meg å være mest mulig sammen med dem på 
ettermiddagene og i helgene når jeg ikke jobber. I tillegg 
har jeg og samboeren min, Julie (Krogh, red. anm.), leid 
oss enebolig på Reipå som har litt oppussingsbehov. Jeg 
kan være handy på enkelte områder, så det er nok å fylle 
fritiden med. 

Tekst: Ingunn Dahle. Foto: Kristine Karlsen

Profilen: MARTIN HØGSAND



BRATT JOBB: det er en stor og viktig jobb for vannforsyningen til industriparken som Bernhardsen Entreprenør nå gjør, bratt og høyt ovenfor Vassaksla i Glomfjord. I et delvis 
trasé-samarbeid med Statkraft er det Yara som legger ny og større hovedvannledning fra pumpehuset rett under Hydrodammen. Samtidig er dette prosjektet gode nyheter for 
Glomfjord Alpinsenter på mer enn én måte. For det første vil senterets B-trasé bli både bredere og bedre, og for det andre vanker det kjærkomne leieinntekter ved at den nokså 
nye varmestua i bakken benyttes som anleggskontor under byggeprosjektet. Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

LÆRLINGENE  - VIKTIG FOR EWOS
Hele fem lærlinger 
har til nå i år bestått 
fagprøve etter endt 
læretid hos EWOS på 
Halsa. - Vinn-vinn si-
tuasjon, sier fabrikk-
sjef Steffen Kildal. 

- ET BEVISST VALG!
Dét kaller han bedriftens politikk 
om å hele tiden ha lærlinger i 
systemet. Kildal mener lærlingene 
er en ressurs for de fast ansatte.
- Vi er nødt til å skjerpe oss og 
holde oss oppdatert når vi tar 
ansvaret for nye ungdommer 
som etter hvert skal klare å bestå 
fagprøven. 
Attraktive for jobb
- Jeg har absolutt inntrykk av at 
de som er arbeidssøkende etter 
fullført læreløp hos oss, er attrak-
tive på arbeidsmarkedet. 
En allsidig arbeidspraksis med 
mye selvstendig arbeid er en av 
årsakene til dét, mener fabrikksje-
fen som gjerne skulle ansatt flere i 
egen bedrift.
- Vi har en solid og stabil arbeids-

stokk her på Halsa. Det er dess-
verre slik at skal én inn, må en an-
nen ut. Muligheten til å øke antall 
ansatte er selvfølgelig begrenset. 
I høst slutter likevel noen av de 
som har lang erfaring på Halsa, 
og bedriften har valgt å ansette to 
tidligere EWOS-lærlinger for å 
erstatte disse.

HØY TRIVSEL 
At lærlingene trives på fôrfabrik-
ken på Halsa, får bedriften stadig 
tilbakemeldinger på. Inkludering 
og mottagelse er viktige poeng 
som scores. 
- Her blir de ikke beskyttet, men 
får ta del i de aktuelle arbeids-
oppgavene. Bøygen kan være at 
det i perioder med lite folk eller 
uforutsette hendelser, kan virke 
vanskelig å tilby den oppfølgin-
gen bedriften ønsker å gi. Dét er 
en av grunnene til at antall lærlin-
ger nå reduseres. 
- Vi går ned fra syv til fire. Det 
er et mer naturlig tall med tanke 
på at vi per i dag er en fast stab 
på 32. 
- Hvor ressurskrevende er det å ha 
en lærling i arbeid, lurer vi?
- Det jeg kan si er at det kan være 
relativt ressurskrevende, uten at 
jeg gir et tall i kroner og øre. På 
den andre siden har vi mye igjen 
bedriftsøkonomisk. Selv om en 
lærling skal «gå på topp» gjør jo 
han eller hun en jobb for oss. Det 
er en del av læreløpet – å ta del i 
de faktiske arbeidsoppgavene. 

Tekst: Ingunn Dahle

Espen Hammer Hansen (bak t.v) tok fagbrev i 2014. Kristoffer Kris-
tensen (bak t.h.), Kristian Hanssen (foran t.v.) og Gunnar Hammer har 
alle bestått fagprøven i 2015. Espen Dahl og Tore Hansen var ikke til 
stede, men de har også bestått fagprøve dette kalenderåret og etter 
læretid hos EWOS. Foto: Anne Mette Meidelsen

- Jeg har absolutt inntrykk av at 
de som er arbeidssøkende etter 
fullført læreløp hos oss, er at-
traktive på arbeidsmarkedet, sier 
fabrikksjef Steffen Kildal. Foto: 
Edmund Ulsnæs
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