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Den tidligere driftsin-
geniøren og laboranten 
er blitt sjef for hele Yara 
Glomfjord-produksjo-
nen. Før jul overtok 
Frank Robert Eriksen 
stafettpinnen etter 
Belgia-farer Morten 
Høvset.

- Etter 15 år i den samme jobben 
kjenner jeg at det nå er godt å prøve 
noe helt nytt. Og siden jeg for tiden 
tar en mastergrad i business and ad-
ministration, blir det veldig spennen-
de å få bruke i praksis det jeg har lært 
i studiet, sier Frank Robert Eriksen på 
sin egen tiltredelsesdag.
Som altså var 15. desember, da han 
kunne utveksle lykke til-håndtrykk 
med sin forgjenger Morten Høvset, 
som er satt inn i et forbedringsteam 
i Yara Tertre i Belgia. Fra å jobbe 
detaljorientert med drift og prosjekter 
i gjødselfabrikken, må den tidligere 
driftsingeniør Eriksen nå se et større 
bilde. Daglige avgjørelser i driften 
kombinert med langsiktig tenking, 
fokuset på sikkerhet. Og ikke minst 
blir personalansvaret helt nytt for den 
helt nye produksjonssjefen.
- Det passer veldig bra at jeg får 
denne muligheten akkurat nå, når jeg 
er 48 år. For såpass stort som trøkket 
er på en produksjonssjef, vet jeg nok 
ikke om dette er en stilling jeg vil av-
slutte yrkeskarrieren min i, om mange 
år, smiler han.

til fingerSpiSSene
Frank Robert Eriksen ble Hydro-/
Yara-mann lenge før daværende 
produksjonssjef Pål Hestad hentet 
ham ned til fullgjødsla for 15 år 
siden. Gildeskål-mannen var nemlig 
lærling på Hydro-laboratoriet på øvre 
område etter kjemi- og prosessfag 
i Glomfjord, og stod deretter i fast 
jobb samme sted i seks nye år. Etter 
tre års ingeniørutdanning i Sarpsborg, 
med Hydro-stipend, fra 1994 kom 
han tilbake til laboratoriet og ble der 

i nye tre år før 
driftsingeniørjobb 
i fabrikkene fra 
2000.
- Jeg kan full-
gjødselfabrik-
ken ganske til 
fingerspissene, og 
så må jeg skaffe 
meg mer enn bare 
generell kunnskap 
om syrefabrikken. 
Så tror jeg faktisk 
det kan bli enda 
mer rom for å 
være ute i fabrik-
kene nå enn i job-
ben som drifts-
ingeniør, for der 
ble det i perioder 
veldig mye kontor- 
og papirarbeid.

mye Skal landeS
- Du sier du har gledet deg til å be-
gynne. Noe du gruer deg til?
- Nei. Det må i såfall være om det 
skulle bli noen festtaler, he-he-he!
- Hvilke mål jeg har? Jeg er nok mer 
enn drift-mann enn prosjekt-mann – 
Morten Høvset har jo i denne jobben 
vært veldig god på nytenking, etable-
re viktige prosjekter og å se nye mu-
ligheter som vi i Glomfjord vil nyte 
godt av i mange år fremover. Men i 
hvert fall – det første året ønsker jeg 
å rette ekstra fokus mot HMS – vi har 
et TRI-tall (internasjonal beregning 
for skadehyppighet, måler skader pr. 
million arbeidede timer, red. anm.) på 
2,5, og der ønsker vi oss ned til null i 
løpet av 2016. 
- Så blir det viktig å lande alle pro-
sjektene våre på en god måte og hente 
ut effekten av dem slik at vi kan øke 
produksjonen vår fra 2017 slik vi 
har planlagt. Det viktigste som skal 
ferdigstilles i 2016 er O2- prosjektet, 
som alene vil øke syreproduksjonen i 
syrefabrikken med om lag 5 prosent, 
sier den nye produksjonssjefen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Yara-veteran ble nY sjef

etter i alt 24 års tjeneste som laborant og deretter driftsingeniør er frank robert eriksen blitt produksjonssjef i yara 
glomfjord. Her har vi knipset ham under fjorårets revisjonsstans og i et område han kjenner som sin egen bukselom-
me, nemlig fullgjødselfabrikken.

Frank 
Robert 
Eriksen
48 år, 
bosatt på 
Ørnes, men 
født og 
oppvokst 
i Storvika i Gildeskål. Gift med 
Linda, og sammen har de barna 
Adrian, Oda og Regine. Siden 
2000 har han vært driftsinge-
niør i fullgjødselfabrikken til Yara 
Glomfjord, men arbeidet i mange 
år også i laboratoriet til Hydro Agri 
Glomfjord, fordelt på to perioder 
før og etter treårig ingeniørskole i 
Sarpsborg. Fullfører i vår master i 
business og administrasjon. Frank 
Robert har siden 2005 vært stedfor-
treder for produksjonssjefen i Yara 
Glomfjord, og fra 15. desember i 
fjor er han selv produksjonssjef.

Siden 2012 har frank robert vært nestkommanderende 
for produksjonssjef morten Høvset. før jul utvekslet de 
to håndtrykk for industrifolk i forbindelse med rollebytte 
for begge.
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20 år 

Tobias Karlsen, Yara Glomfjord, 29. februar

25 år 
Christoffer Henriksen Bye, Yara Glomfjord, 11. januar
William Leonhardsen, Yara Glomfjord, 30. januar 

30 år
Sandra Roksøy, Norwegian Crystals, 17. januar
Alexander Vågan Johansen, Yara Glomfjord, 5. januar
Jørgen Heen Andersen, Yara Glomfjord, 7. april
Ann Torhild Hillestad, Norwegian Crystals, 14. februar

35 år
Ole Kristian Pedersen, Yara Glomfjord, 7. februar

40 år
Espen Johansen, Yara Glomfjord, 28. februar

50 år
Werner Are Nilsen, Meløy Energi, 9. januar
Jim Egil Hansen, EWOS, 23. januar 
Finn-Åge Andersen, Yara Glomfjord, 17. februar

55 år
Jon Roger Pedersen, Yara Glomfjord, 2. januar
Yngve Olsen, Yara Glomfjord, 9. april
Tommy Andersen, Norwegian Crystals, 18. januar

60 år
Alan John Shave, Bilfinger, 21. februar

65 år
Helge Bjarne Johannessen, Yara Glomfjord, 2. januar

OBS! Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått 
inn korrekte opplysninger fra våre samarbeids-
bedrifter.

mediehuset framtia presenterer: 

våre faste samarbeidspartnere:
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bilfinger
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/

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

reipå knuSeri a/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 416 63 626

HalSa bygg
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

meløy elektro
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

IndustriFolk gratulerer gode ar-
beidsfolk i Meløy med runddag i 
perioden januar og februar. 

marine HarveSt
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

meløy energi
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 90
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no



40 års tjenestetid fordelt på fire ble mar-
kert under den koselige julelunsjen hos 
Marine Harvest på slutten av fjoråret.
- Tusen takk for fantastisk flott innsats 
så langt! hedret daglig leder Rose Olsen 
sine trofaste medarbeidere.

jubileumsgave fra sjefen
- Vi blir her fordi vi er en 
flott gjeng som drar i 
samme retning, og fordi 
dette er en bedrift som 
ser framover, forklarer de 
fire som sålangt har vært 
trofast mot Marine Har-
vest i 10 år. 40 års tjeneste har de fire foran utført 

for sin arbeidsgiver marine Harvest i 
glomfjord. 10-årsjubilantene eileen 
kristiansen (fra venstre), Wenche kris-
tiansen, Svante brun og bjørn magne 
Johansen fikk i julesvingen oppmerk-
somhet fra daglig leder rose olsen 
(bak).

pendling null problem
Disse fire ble nemlig alle ansatt innenfor en 
periode på 12 måneder i 2004-05: Eileen 
Kristiansen, Wenche Kristiansen, Svante 
Brun og Bjørn Magne Johansen. Rose Ol-
sens gavekort og blomsteroppmerksomhet 
skulle strengt tatt vært utdelt under en rib-
tur til Støtt sommeren som var, men turen 
ble avlyst, og dermed har to av jubilantene 
allerede passert 11 år i arbeid for smoltpro-
dusenten i Glomfjord.
- Jeg tok utdanning i akvakultur, og det 
var naturlig å søke seg hit. Samtidig var 
det ikke aktuelt å bo noe annet sted enn på 
Meløya, der jeg kommer fra. Pendlingen 
har jeg aldri sett på som noe negativt, sier 
driftstekniker Wenche Kristiansen, som ble 

ansatt 1. september i 2005.
- Vi har en god ledelse, og dette er en 
bedrift som tenker framover. Derfor blir vi, 
mener hun.

i Samme retning
Bjørn Magne Johansen var på plass måne-
den etter Wenche, altså 1. oktober samme 
året. Elektrikeren kom fra Meløy Bedrifts-
Service, og er i dag teknisk leder ikke bare 
i Glomfjord, men for ferskvannsanleggene i 
hele region nord av Marine Harvest.
- Vi har et flott arbeidsmiljø og det er en 
veldig god miks på alder og kjønn i staben. 
Vi er en gjeng som drar i samme retning, 
rett og slett, forklarer Bjørn Magne at han 
selv allerede har blitt i 10 år. 

Kollegene hans, driftstekniker Eileen 
Kristiansen og driftsassistent Svante 
Brun, begynte i bedriften henholdsvis 1. 
september 2004 og 7. januar 2005.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Jørgen Våtvik (32) tar over som Mel-
øy Energis nye IT-ansvarlige etter Lars 
Krutådal. Jørgen er ung av alder, men 
har allerede rukket en solid karriere, 12 
år, hos Aspector ThinCom på Ørnes.
- Jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. 
Med min bakgrunn er det ikke så store 
muligheter til å bytte jobb uten å flytte, 
så en jobb av denne typen, så nært 
der jeg allerede er, dét er nesten en 
gavepakke for meg! sier han som er på 
plass hos kraftselskapet 1. mars.
Jørgen vokste opp på Vågaholmen, 
deretter Ågskardet, og på videregående 
tok han først et år med mekaniske fag 
i Leksvik i Nord-Trøndelag, før byttet 
til IKT driftsfag på Steinkjer. Læretid 
hos Meløy videregående skole, fagbrev 
sommeren 2003, og etter en snartur 
innom REC ScanWafer ble han ansatt 
hos Aspector ThinCom i mars året et-
ter. Jørgen bor på Reipå og har en sønn 
på 9 år. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs Jørgen våtvik

Han var på ingen måte 
mett av arbeidslivet, men 
en tankevekker gjør at han 
går av som 66-åring. Og, 
nå har han kjøpt seg høvel-
benk!

Avskjedsintervjuet med Yara Glomfjords 
eldstemann måtte selvsagt illustreres med 
akkurat dette bildet. For disse korridorene 
og denne mannen kjenner hverandre godt. 
I 38 år og vel så det har han hatt base her, 
han med det skjeve smilet og glimtet i øyet. 
Men, lille julaften var det slutt – Tormod 
Bjerkeli (66) har dratt adgangskortet for 
siste gang.
- Gledet du deg til å slutte?
- Nei, jeg er ikke der i det hele tatt! sier han 
bestemt, den nybakte pensjonisten. 
- Men jeg fikk meg et spark da en jevn-

Jeg ser at det er min-
dre og mindre som er 
en selvfølge i morgen. 
Så dette er nok den 
viktigste grunnen til at 
jeg går av.

tormod bJerkeli

- Det er mange tilfeldigheter som styrer de 
valgene man gjør. For meg var det viktig å 
klare meg selv med egne penger tidlig, ikke 
ligge innpå foreldrene mine, husker jeg.

den Store ungeflokken
Tormod Bjerkelis liv begynte i 1949, og 
gutten vokste opp i Breivika, altså nær 
Reppen i Rødøy. Etter grunnskole og 
framhaldsskole i Tjongsfjord gikk turen 
til handelsskole i Bodø og realskole på 
Ørnes. Hovedstaden neste: Tormod jobbet 
på taxfree-en på Fornebu og på Christiania 
Spigerverk etter militæret, før flyttelasset 
igjen dro nordover – til Bodø og arbeid for 
O. Antonsen kontormaskiner. Så var det i 
1972 at han flyttet til Meløy, og for godt. I 
fem år arbeidet han med lønn og regnskap 
for sildoljefabrikken på Halsa, før Hydro i 
Glomfjord ble arbeidsgiver fra 1977. Han 
bygde i Neverdal, og underveis er det blitt 
fem biologiske barn og i tillegg fem bonus-
barn som han er veldig glad i. Hans «egne» 
er Even (født i 1971), Håvard (-71), Vivian 
(-73), Margareth (-77) og Tord (-89), men 
Tormod har også sterke farsfølelser for 
Merethe (1968), Vegar (-83), Kine (-84), 
Kai Ove (-87) og Benedikte (-94).

HumørSprederen
På jobb får Tormod et ettermæle som både 
blid og god til å få fram latteren hos sine 
kolleger. Og en som finner ut av ting, en 
«pellementmaker» som alltid kom tilbake 
med en løsning på det som hadde gitt 
hodebry.
- Han har vært en ressurs for veldig mange, 
og på Yara’s felles administrasjonssystem 
SAP blir han sterkt savnet i opplæringen av 
nye brukere, sier Leif Kristiansen, som de 
siste årene har hatt Tormod som sin øko-
nomi- og regnskapsmedarbeider i driften av 
Glomfjord Industripark.
Tormod Bjerkeli ble takket av med mar-
kering 16. desember, og 23. desember var 
hans siste arbeidsdag.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nå har jeg kjøpt meg en to meter lang høvel-
benk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den 
til ennå, hehe.

tormod bJerkeli

- Jeg har trivdes veldig godt her i adminis-
trasjonsbygget, og i bedriften – det er ikke 
sånn at jeg har gledet meg til å gå av, inn-
rømmer tormod bjerkeli i yara glomfjord. 
2016 blir hans første år som pensjonist.

16. desember markerte avdelingsleder leif kristiansen avskjeden med en trofast og 
verdsatt medarbeider. - du har alltid vært hjelpsom – det du ikke har kunnet hjelpe oss 
andre med, er ikke verdt å nevne. vi vil savne deg både som kollega og fagperson! sa 
leif. foto: dagfinn kolberg

aldrende her i industriparken døde. Jeg 
ser at det er mindre og mindre som er en 
selvfølge i morgen. Så dette er nok den vik-
tigste grunnen, og det jeg ikke har fått til på 
jobb eller økonomisk til nå, det kommer jeg 
ikke å få til. Så, da er det like godt å stoppe, 
og få en periode framover der jeg kan gjøre 
litt mer som jeg vil, reflekterer Tormod.

ble aldri lei
Han syslet med såpass mye før Hydro-kar-
rieren begynte, at i rekordklubben kommer 
han ikke. Altså for lengste karriere hos 
gjødselprodusenten. Men en god stund har 
han vært bedriftens eldste, økonomikonsu-
lenten, som altså slett ikke har ønsket å gå 
av noe tidligere.
- Jeg har trivdes veldig godt gjennom både 
endringer og omstillinger i bedriften. Men 
det er klart, man har måttet være villig 
til å omstille seg. Mest vil jeg savne det 
sosiale – jeg har hatt veldig mange gode 
kolleger på nesten 40 år! fastslår han, og tar 
oss gjennom mange minner fra administra-
sjonsbygget. Om tiden som AKAN-kontakt 
for kolleger som strevde, om tiden da 
klasseskillet var svært mye tydeligere enn i 
dag, og om hans verste periode på jobb – i 
årene med usikkerhet da ammoniakkfabrik-
ken ble lagt ned tidlig på 1990-tallet.

fiSkebåt er HelSebot
- Nå har jeg kjøpt meg en to meter lang 
høvelbenk! gliser han.
- Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til 
ennå, hehe. Men da vi bygde nytt hus etter 
at det gamle brant, sørget jeg for å få laget 
et eget hobbyrom. Der skal jeg pusle med 
mitt – jeg drømmer om å bygge en modell-
båt. Du vet, jeg vokste opp med fiskere og 
fiskebåter, og det hadde vært litt artig å ta 
vare på den historien – jeg er litt helsebot 
for meg å komme om bord i en fiskeskøyte.
- Men fisker, det ble du aldri?
- Nei, pappa var jo rallar, og det falt seg vel 
ikke så naturlig for meg å bli fisker. Men 
jeg har da tre somre på notfiske – én på 
silda og to på seien!

-  - nå gjør han som han vil
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Det er absolutt ingenting som står på hodet, 
her i den rene og ryddige «skogen» i in-
gotfabrikken. Men det er altså akkurat her, 
blant de 50 høye og slanke smelteovnene, 
at det banebrytende prosjektet er blitt gjen-
nomført. 20-millionerprosjektet som skal 
øke produksjonen fra ovnene med hele 20 
prosent fra og med i år.
- Det har vært et voldsomt trykk, ja, puster 
han ut, Arnstein Jensen.
Han er teknisk sjef i Norwegian Crystals, 
og har ledet det omfattende recharge-pro-
sjektet som har pågått siden siste halvdel 
av september. Ombygging, bygging av nytt 
rentrom, forsterking av gulvet, transport, 
innleie av leverandører. Og ikke minst 
installasjonsarbeidet på 48 av 50 ovner.
- Så vidt vi vet, er det ingen i verden nå 
som gjør dette slik som oss, altså en så 
automatisert prosess. Så dette er veldig nytt 
for både oss og leverandørene våre. Men, 
testene sålangt er gode – produksjonstal-
lene er svært lovende. Dette er veldig spen-
nende og artig for oss alle sammen!

kraftig økning
Det er 2 ½ år siden Reidar Langmo og en 
liten håndfull ex-REC-ansatte i Glomfjord 
presenterte Norwegian Crystals. Etter 

refill gir stor-økning
Testresultatene er meget 
lovende. Alt tyder på inner-
tier for Norwegian Crystals’ 
påkostede og omfattende 
recharge-prosjekt. Og 1-2-
3, nå kan produksjonen 
økes med 20 prosent!

Når Norwegian Crystals i vinter gjør sin 
omfattende ombygging og installasjon for 
å øke produktiviteten, følger man også den 
langsiktige masterplanen for den om lag 
10.000 kvadratmeter store fabrikkhallen.

god plaSS til mer
- Ja, det er god plass her, smiler teknisk sjef 
Arnstein Jensen.
- I dag har vi 50 ovner, men det er fysisk 

kontrollert vekst
I ingot-fabrikken er det 
plass til fire ganger så man-
ge smelteovner som i dag. 
Visjonene er der, men Nor-
wegian Crystals skal øke 
kontrollert. 

norwegian crystals øker kontrollert, både på produksjon og bemanning. to av dem som nå har en trygg arbeidsplass innenfor 
silisium i glomfjord, er espen Holtebu (t.v.) og aleksander myrvang.

plass til 200. Så mens dagens produk-
sjon tilsvarer om lag 250 megawatt, 
er den teoretiske kapasiteten vår, fullt 
utbygget, på om lag 1,2 gigawatt. 
Dette er jo kun visjoner, men når vi gjør 
endringer som nå, skjer alt i henhold til 
masterplanen, forklarer han.
Visjonene er svært spennende, Norwe-
gian Crystals vokser altså kontrollert, 
noe Meløy-samfunnet sånn sett kan sette 
pris på, med tanke på RECs raske vekst 
og fall.

fortSatt 70
- Planen vår fra starten har vært rundt 
70 ansatte, og dette gjelder fortsatt, sier 
fabrikksjef Børge Selstad.
- I deler av 2015 hadde vi omlag 80 i 
staben. Men dette har bakgrunn i at en 

del kunder ønsker en litt annen fordeling av 
blokkene, som krever ekstra arbeid med å 
sette sammen leveransene. Dette er nokså 
manuelle prosesser, og vi har trengt mer 
folk. Men mye manuelle løft er ugunstig 
med tanke på HMS, og det binder mye 
tid, så vi forsøker å endre på dette. Da blir 
bemanningsbehovet, og vi er nå tilbake på 
rundt 70.
- Hva med recharge og produksjonsøkning 
– trenger dere mer folk?
- I utgangspunktet ikke, men det er litt 
tidlig å si. Vi skal se på forbedring av flere 
prosesser, blant annet hvordan stackingen 
(stablingen av silisium-biter i digelen før 
smelting, red. anm.) gjøres – den kan nok 
automatiseres mer, mener Børge.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

kjøpet av den tidligere mono-fabrikken 
begynte de en forsiktig, men målret-
tet gjenoppbygging av produksjonen av 
silisium-ingoter. Staben ble relativt raskt 
blant de største i regionen – 80 ansatte. 
Så kom beslutningen som resulterte i en 
av fjorårets største investeringer i Meløy. 
Recharge-prosjektet, med en kostnads-
ramme på 20 millioner kroner.
- Til nå har en bra produksjon for en ovn 
vært 1.750 kilo god ingot pr. måned – i 
beste fall 1.850. Med recharge, og bruk 
av den såkalte feederen, skal vi øke dette 
til minst 2.000 kilo pr. måned. Når vi har 
50 ovner, skjønner man at det er dette 
prosjektet som virkelig skal gi oss økning 
i produktiviteten, forklarer fabrikksjef 
Børge Selstad.

ventil og påfyll
Og så må vi forklare recharge. De 50 
ovnene i silisiumfabrikken trekker i 
utgangspunktet kun én silisiumingot, før 
ovnen må åpnes, ingoten kjøles og digelen 
kastes før ny runde. Digelen, det er altså 
kvartskrukka som er plassert i bunnen av 
ovnen, fylt med silisiumråstoff før smelte-
prosessen starter.
- Det som er nytt med recharge, er at vi 
kan etterfylle silisium i en tom digel mens 
ovnen går. Dermed kan vi dra en ingot opp 
i tårnet for kjøling, samtidig som vi behol-
der varmen nede i ovnen og kan smelte ny 
silisium. Til nå har vi måttet stoppe hele 

ovnen og kjøle den ned fra 1.600 grader. I 
tillegg til dødtiden og alt energitapet, har 
temperatursvingningene gitt stor slitasje 
på de kostbare delene i hotzone i ovnen, 
forklarer fabrikksjefen.
Men så: recharge. Med ferdig ingot til 
kjøling, men fortsatt lukket ovn, kan 
operatørene hans nå koble feeder-enheten 
til ovnen, fylle nye råstoffbiter i ulike 
dimensjoner direkte i den brukte digelen, 
og sørge for at det blir trukket en ny ingot, 
uten stopp, uten å bytte digel.

roligere på Skift
- Digelen er en stor kostnad, så hvis den 
kan benyttes to ganger, og trolig tre, så er 
det en stor besparelse, i tillegg til tidsbe-
sparelsen og mindre slitasje på ovnene, 
fastslår Arnstein.
I de hektiske ukene siden september har 
han selv og ingeniør Espen Holtebu ledet 
den omfattende installasjonen som gjør at 
de seks innkjøpte feederne nå kan brukes 
på 48 ovner, og straks også på de to siste.
- Hvordan endrer recharge på arbeidsda-
gene til operatørene?
- Akkurat nå er det mye nytt å forholde seg 
til, og mye å sette seg inn i. Men over i en 
normalfase vil det faktisk bli litt roligere 
på skiftene. Det blir mindre manuelle løft, 
og ovnene skal åpnes sjeldnere, sier han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

den høye og slanke ovnen til høyre, og 
den banebrytende feederen påkoblet 
til venstre. dette bildet viser det viktige 
recharge-prosjektet i all enkelhet.

- det har vært noen særdeles hektiske 
uker siden september, men nå er test-
resultatene meget lovende – dette er 
spennende og artig for oss alle sammen, 
storsmiler teknisk sjef arnstein Jensen i 
norwegian crystals.

børge Selstad

Lederbytte: et svært kjent fjes innen fagopplæring i Meløy, Finn-Åge Pettersen (67), 
er i ferd med å trekke seg tilbake fra arbeidslivet. Denne måneden bruker lederen ved 
opplæringskontoret MBS derfor sammen med sin etterfølger, Thomas Maruhn.  Da-
tafiler skal overføres, lærebedrifter og andre samarbeidspartnere besøkes, nettverk skal 
overtas og 2016 planlegges, samtidig som daglig drift av kontoret skal ivaretas. - Det 
aller viktigste er å opprettholde antallet lærebedrifter og lærlinger, er de to enig om, 
en drøy måned før søknadsfristen som danner grunnlag for årets opptak av lærlinger. 
Opplæringskontoret formidler i overkant av 50 nye lærlinger hvert år til sine 30 aktive 
medlemsbedrifter i Meløy, Rødøy og nå faktisk Bodø. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Steinar Skogli (50) er blitt sjef 
på det travle byggevarelage-
ret til Halsa Bygg. Etter snart 
fire år i bedriften overtok han 
på sensommeren etter Kent 
Sørensen, som har «flyttet inn» 
i butikken på Halsa. Så langt 
i sin yrkeskarriere har Steinar 
rukket å jobbe lengre perioder i 
tre helt ulike bransjer. Først dro 
unggutten til sjøs og jobbet 17 
år som mannskap, i hovedsak 
for Bakken-rederiet på Støtt. 
Så fulgte 13 år i waferproduk-
sjonen for REC i Glomfjord, 
først som operatør og de siste 
sju årene som produksjons-
leder. 28. juni 2012 begynte 
han på Halsa Bygg-lageret 
på hjemstedet, og lagersjefen 
leder fire ansatte som koordine-
rer leveranser til både Meløy, 
Gildeskål og Rødøy. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Ny daglig leder i det Gildeskål-regis-
trerte selskapet Industrivisualisering 
AS, som har kontoradresse i Glomfjord 
Industripark. Bedriften har 8 ansatte og 
Pål Einar har vært ansatt siden 2012. 
Opprinnelig fra Sortland, men har bodd 
i Meløy siden 2007. Gift med Marthe 
Barvik (37, og sammen har de barna 
Eskil (4) og Sigrid (1 ½). Paret bor i 
egenbygget enebolig i Barvika mellom 
Neverdal og Ørnes. I 2005 sluttførte 
Pål Einar utdannelsen sin ved NTNU i 
Trondheim med en Master of Science, 
og i Meløy har han tidligere jobbet 
REC Wafer Mono og REC Wafer 
Multi. 

pål einar olsen

Pål Einar Olsen. Foto: Edmund Ulsnæs

fakta

Neste utgave av næringslivets 
eget profileringsblad kommer 

onsdag 9. mars som bilag i 
Framtia.

Vil du ha den elektroniske 
versjonen av bladet 

tilsendt som pdf? 
Send en epost til

 edmund@framtia.no 
eller sms til 99 29 99 08.

Tørke på jobbmarkedet førte til bakeri-
jobb for mikroteknologi-utdannede Pål 
Einar Olsen (35) da han var ferdig ved 
NTNU i 2005. Nå, 10 år etter, er han 
nyslått daglig leder i et av Meløy mest 
spennende firma, INVIS AS. 

brei i målet
Litt bredere i dialekten enn den jevne 

nå er pål einar sjefen

- Utfordring og utvikling for 
meg, dette tror jeg blir bra! 
Mannen med Olsen til etter-
navn overtok nylig lederrollen 
etter at INVIS-gründer Bjørn 
Wiggo Eriksen ytret ønske om 
andre roller i egen bedrift.

meløyfjæring – det avsløres ganske raskt at 
Pål Einar er litt lengre nordfra.
- Jeg er født og oppvokst på Sortland. Det 
er heimplassen min, et sted jeg fremdeles 
besøker ofte, gjerne en gang i måneden. 
Forteller Pål Einar og røper samtidig 
omsorg for foreldre han gjerne vil beholde 
den gode kontakten med. Sortland var også 
stedet han returnerte til etter at det viste 

seg vanskelig å få jobb etter å ha studert 
mikroteknologi, forenklet forklart fysikk på 
elektronnivå.
- Bakeriet ble min arbeidsplass i ett og et 
halvt år før jeg kom til Meløy i 2007 og 
intervju på REC Wafer Multi. Det ble det 
jobb av, og jeg var der til 2011 da jeg ble 
overflyttet til Mono-fabrikken. Samtidig 
var jeg jo begynt å skjønne tegninga om 

hvilken vei det bar med arbeidsplas-
sen min. Selv var jeg i en etablererfase 
med Marthe (Barvik, red. anm.) som 
var gravid og vi hadde seriøse husbyg-
geplaner. Det virket lite attraktivt å bli 
NAV-ansatt. Så da tok jeg en telefon til 
Bjørn Wiggo og fikk lov til å prøve meg 
her i INVIS.

miStet trua på Seg SJøl
- Ja, jeg tvilte nok litt på meg sjøl i en 
periode, innrømmer Pål Einar åpent. 
Som nok ikke hadde sett for seg dager i 
en melsky da han startet på sin teknologi-
utdannelse og veien til en høythengende 
Master of Science.
- Det er klart at avslag på søknader gjør 
noe med deg - derfor var det godt å komme 

ny-sjefen: ungt miljø og ansatte med tresidig kompetanse. dette mener nysjefen på inviS, pål einar olsen, er bedriftens største fortrinn i markedet.

til Meløy og få bruke kompetansen min. 
Selv om jeg ikke anvender utdannelsen 
min direkte i den daglige jobben, så er det 
måten å tenke på jeg har bruk for og som 
jeg bruker aktivt fra da jeg studerte. Her 
produseres det man selger på en datamas-
kin, i motsetning til på REC, sier han og 
understreker den største forskjellen på de to 
arbeidsstedene.
- REC-jobben gav meg et løft i selvtilli-
ten. Jeg lærte å se hvordan prosesser hang 
sammen og fikk ta del i beslutningsproses-
ser. Det var en god erfaring. 

nå-SJef
- Og nå er du sjefen, Pål Einar?
- Jeg og Bjørn Wiggo har lenge hatt en 
god arbeidsfordeling. Etter hvert fikk jeg 
ansvar for personalet og var den som for 
eksempel hadde medarbeidersamtaler. 
Kommunikasjonen har hele tiden vært bra 
og jeg har fått gode tilbakemeldinger på 
samspillet mellom meg og de andre ansatte. 
Jeg tror ikke endringene som nå gjøres blir 
så merkbare. 
Mener nysjefen som trur han og gründer 
Eriksen utfyller hverandre på en god måte. 
Eriksen er fremdeles største aksjonær og 
sitter i styret, så helt uten innflytelse blir 
han ikke. 
Pål Einar sier avslutningsvis: 
- Bjørn Wiggo tenner lett på nye idéer og 
blir fort engasjert. Jeg trenger gjerne mer 
fakta og er ganske strukturert. Denne kom-
binasjonen kan være gunstig for bedriften, 
mener vi.  Etter hvert kjenner jeg driften og 
de ansatte godt, det er ikke ukjent farvann 
jeg gir meg ut på. Jeg gleder meg og ser 
frem til nye utfordringer! 

Tekst og foto: Ingunn Dahle

arbeidsskoan går videre 
Da Rainer Sandberg (18) 
fra Ørnes fikk læreplass hos 
Reipå Knuseri, kunne han 
fortsette i familiens fotspor 
mot maskinførerfarget.
- Årsaken til at jeg valgte å bli lærling i 
maskinførerfaget er nok familiært, forteller 
Rainer. 
Han har trådd sine barnesko i og ved store 
maskiner. Faren Roy Arne Sandberg er 

maskinfører, og arbeider for Terje Halsan. 
Oldefaren Odd Sandberg drev også i sin tid 
et entreprenørfirma på Ørnes. 
-  Jeg var mye med pappa i gravemaskinen 
da jeg var liten, og det har nok inspirert 
meg til å gjøre det samme, sier Rainer. 
Skolegangen startet på vg1 TIP mekanisk 
i Glomfjord, videre gikk han vg2 anleggs-
teknikk på Fauske, og i høst startet han som 
lærling. Han ble da en av staben på 22 hos 
Reipå Knuseri. 
- En vanlig arbeidsdag er litt vanskelig å 

beskrive, for vi gjør så mye forskjellig. 
For eksempel kan jeg jobbe i bruddet 
på Reipå, der jeg laster opp stor-stein 
på lastebiler som kjører steinen ut til 
forskjellige prosjekter. Andre dager 
kan bestå av veibygging, grunnarbeid 
og utarbeiding av hustomter.
 - Men den beste arbeidsdagen jeg har, 
er når jeg får kjøre gravemaskin. 

Tekst: Silje-Mari Karlsen
Foto: Edmund Ulsnæs

En god og avklarende start på 
året ble det nok for de tre som 
har fått jobb hos Yara Glom-
fjord.  For det første er Heidi 
Nymo fast ansatt som logistik-
koordinator fra 1. januar.  Mens 
Charlotte Solhaug fra samme 
dato er ansatt som lærling i 
syrefabrikken. Og så er det 
Terje Isaksen, som etter en 
periode med offshorearbeid er 
tilbake på fastlandet i Meløy 
og fra 1. februar er ansatt som 
prosessfagoperatør i ferdigvare-
området.  
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs terje isaksen
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Bjørn Wiggo tenner lett på nye idéer og blir 
fort engasjert. Jeg trenger gjerne mer fakta 
og er ganske strukturert. Denne kombina-
sjonen kan være gunstig for bedriften.

pål einar olSen
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laksefôr til milliarder
Han ser ut over de om lag 90 siloene for 
råvare og ferdigvare, Eirik Pedersen (40). 
Han er stolt av fabrikken foran seg. Fabrik-
ken han selv i 20 år har vært med på å 
videreutvikle. En fôrfabrikk som igjen er 
bygget på en gammel sildoljefabrikk der 
hans bestefar, Alfred, jobbet i så mange år 
på 1950-, -60 og -70-tallet. Sildoljefabrik-
ken, altså, som stengte dørene i 1985 og 
som Odd Torrissen kjøpte fire år senere og 
skulle klare å skape om til ny og lønnsom 
virksomhet. Vi står på hjørnet av Forøya 
som vender mot Æsvika og Torrissen-land, 
midt i produksjonsanlegget for laksefôr. 
Her er det kapasitet til å lage og skipes ut 
mer enn 200.000 tonn energirik og spesial-
komponert pellets hvert år, og Eirik og hans 
37 kolleger sørger for en årsomsetning som 
i Meløy bare matches av Yara Glomfjord.

bare noen måneder…
19. juni 1995: dagen før hadde han blitt 
dimittert etter førstegangstjenesten - nå 
står 20-åringe Eirik Pedersen foran sjefen 
hos hjørnesteinsbedriften i heimbygda. Før 
militæret hadde han gått to års yrkesskole 
i Glomfjord, ja, for veien var valgt - Eirik 
skulle ta fagbrev som elektriker. Og så bli 
ingeniør på fagfeltet. At fabrikksjefen gir 
ham en sommerjobb er perfekt – Eirik kan 

- Jeg skulle bare bli noen 
måneder, men her er jeg 
fortsatt, etter 20 år! Jeg tror 
veldig mange i Meløy ikke 
er klar over omfanget av 
det vi produserer i denne 
fabrikken!

legge seg opp litt penger.
- Det første jeg husker er lukta. Det luktet 
ikke godt. Og det var strevsomt å gå skift 
- være på jobb på uvante tidspunkter av 
døgnet. Og selv om styringssystemene i 
fabrikken var moderne nok, var det mye 
manuelt arbeid. Og lokalene? De var gamle 
og nedslitte. Så, det var overhodet ikke et 
tema at jeg skulle bli her noe mer enn noen 
måneder!
For Eirik skulle bli elektroingeniør, og 
kanskje var det i Bodø de etter hvert skulle 
bosette seg, han og Janne? Kjæresten fra 
Tverlandet hadde nemlig kommet sammen 
med ham til Halsa – hennes plan var etter 
hvert å bli lærer. Paret fikk bo midlertidig 
hos Eiriks foreldre i Småbekkan. De var 
enig om et jobbeår for å spare penger - ja, 
til den dagen når ferden skulle gå videre.

utdanningen var viktig
- Men den ferden kom aldri – her har jeg 
blitt, og her er jeg fortsatt, smiler han.
For Eirik var etterspurt på EWOS, og Janne 
trengtes i nærbutikken til Eiriks familie. 22 
år unge bygde de to hus på Halsa, fikk barn 
og faste jobber. Janne er i dag daglig leder 
ved Matkroken på Halsa.
- En viktig grunn til at jeg aldri dro, var at 
EWOS tilrettela utdanning mens jeg stod i 
jobb. Først fagbrev i næringsmiddelproduk-
sjon i 1998, og så i kjemisk teknisk industri 
noen år senere, forklarer han.
- Og så er det den rasende utviklingen man 
har fått være med på. Det er en grunn til at 
de som begynte samtidig som jeg, og de 
som kom til i årene etter, fortsatt er her, så 
godt som samtlige. Det er ikke sånn at alle 
dagene har vært en dans på roser, men vi 
har fått en frihet til å prøve ut nye ting, og 
har hatt utrolig mye moro sammen.

eirik pedersen

eventyret på forøyaeventyret på forøya

fabrikkvirksomheten har pågått på forøya siden 
slutten av 1940-tallet. dette flotte bildet viser 
sildoljefabrikken, trolig knipset fra fly midt på 
1950-tallet. Her jobbet alfred pedersen, bestefar til 
denne reportasjens eirik pedersen, i verkstedene. 
midt i bildet ser vi «bingene» der lodda ble lagret. 
det innfelte bildet viser dagens laksefôr-fabrikk.
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Det luktet ikke 
godt, og det var 
strevsomt å gå 
skift. Så, det var 
overhodet ikke et 
tema at jeg skulle 
bli her noe mer 
enn noen måne-
der!
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fabrikken på forøya

Helt siden 1949 har det vært produksjon i fabrikken på Forøya, altså samme 
året som Norsk Hydro satte i drift sin nybygde fabrikk i Glomfjord.  Her er de 
viktigste milepælene:

1949 Feitsildfiskernes Sildesalgslag etablerer produksjon av sildolje på   
  Halsa. Fabrikken legges ned i 1985.
1987 Odd Torrissen kjøper anleggene, og bygging av fiskefôrfabrikk    
 begynner. 
1989 Produksjonslinje 1 i drift med 12 ansatte og årlig produksjon på   
 10.000  tonn. Tilleggsproduksjon av hundefôr i starten. Bedriftsnav 
 net er FK  Fiskefôr, men eierskap og navn endres flere ganger med  
 årene. og  blir en  del av NorAqua-kjeden.
1996 Produksjonslinje 2, og kapasiteten økes til 45.000 tonn årlig.
2000 Automatisk storsekk-pakkeri. NorAqua og EWOS fusjoneres – sist 
 nevnte  blir bedriftsnavnet.
2005 Årsproduksjonen passerer 100.000 tonn.
2007 Nytt renseanlegg for utslip til luft. 97 prosent av lukten fra fabrikken  
 forsvinner. Odd Torrissen selger anleggene til EWOS.
2009 Bulksiloer for ferdigvare tas i bruk for første gang.
2011 EWOS kjøper Halsa Gjestegård og flere privatboliger, sikrer seg all 
 eiendom nær fabrikkområdet.
2012 Årsproduksjonen passerer 200.000 tonn.
2013 Cermaq selger EWOS til utenlandske Altor og Bain Capital. Disse  
 selger videre til internasjonale Cargill høsten 2015, og med en ge  
 vinst på over 6 milliarder kroner.
2014 25-årsjubileum for produksjon av laksefôr på Forøya. Virksomheten  
 har i 2016 38 ansatte på Halsa.

Har Søkt utfordringene 
For moro, og spennende? Ja, dét har det 
vært i Halsa-fabrikken i de 25 årene med 
fôr-produksjon. Kapasiteten på 10.000 
tonn er tjuedoblet. Kravene til innholdet i 
fôret og den tekniske kvaliteten er skyhøyt 
annerledes i dag. Mange manuelle løft er i 
dag blitt til helautomatisert styring og pro-
duksjon – ja, automatiseringsgraden sam-
menliknes faktisk med nivået på en mo-
derne oljeplattform. Operatør-lønna er god, 
som betyr på nivå med Yara Glomfjord. Og 
stor medbestemmelse for arbeiderne, kort 
vei fra «gulvet» til fabrikksjefen – ting som 
gjennom årene har bidratt til godt arbeids-
miljø, lavt sykefravær, høy effektivitet.

- De aller fleste årene har jeg selv job-
bet som operatør og gått skift. Enkelte 
oppgaver kan være nokså rutinepregede, så 
jeg har hele tiden vært bevisst på å ta nye 

Jeg tror det er veldig mange i regionen som 
ikke har en anelse om omfanget av det vi dri-
ver på med i denne fabrikken.

eirik pederSen

eWoS på Halsa har en årlig produksjonskapasitet på over 200.000 tonn laksefôr, og havna har over 480 båtanløp. bedriften er en svært viktig hjørnesteinsbedrift for bygda, men er 
med sin milliardomsetning også helt i toppen blant meløys største, private bedrifter.

Det er ikke sånn at alle dagene har vært en 
dans på roser, men vi har fått en frihet til å 
prøve ut nye ting, og har hatt utrolig mye moro 
sammen.

eirik pederSen

- vi har hatt utrolig mye artig sammen, og har fått stor tillit i arbeidet med å utvikle fa-
brikken, forklarer eirik pedersen (t.v.) at han selv har trivdes ved eWoS i så mange år. Her 
sammen med to andre 20-årsjubilanter, nemlig Johnny andreassen og Jim egil Hansen.

utfordringer og delta i prosjekter. Blant an-
net har jeg i mange år vært verneombud her 
på Halsa, hovedverneombud i konsernet 
og steppet inn i vikariater når noen har hatt 

fravær, for eksempel som kvalitetsleder, 
forklarer Eirik, som altså kunne markere 20 
år i bedriften i fjor.

travel Havn
Halsa er den ene av EWOS sine tre fôr-fa-
brikker i Norge, der de andre ligger i Florø 
i Sogn og Fjordane og Balsfjord i Troms. 
Blant kundene er kjente havbruksnavn som 
Nova Sea og Salmar, og med chartrede spe-
sialbåter fraktes pellets fra Halsa i storsekk 
eller bulk - fra Trøndelag i sør til Troms i 
nord. Hele 480 skipsanløp i løpet av et år 
gjør Halsa til en travel havn, og båtene har 
økt raskt og betydelig i størrelse med årene. 
I dag er MS Rubin selve stoltheten – det 70 

meter lange skipet har en lastekapasitet på 
2.000 tonn og kalles verdens mest innova-
tive, fleksible og kostnadseffektive fôrskip. 
Et slikt skip kan levere til automatiserte 
oppdrettsanlegg midt på natta, uten behov 
for bemanning – som for eksempel til Nova 
Sea sitt anlegg ved Texmona i Meløy.
- Produksjonen av pellets begynner ved at 
vi får spesifisert bestilling fra en kunde. Det 
lages en ordre, og så er det jeg som setter 
sammen en resept for hvilke råvarer som 
skal brukes, forklarer Eirik, som for to og 
et halvt år siden sluttet som skiftarbeider i 
fabrikken. Nå har han ansvaret for resep-
tene og dessuten kvaliteten på ferdigvarene 
ut av fabrikken. 

koStbare tap
- Så tilsetter vi marint og vegetabilsk mel 
og marine og vegetabilske oljer, vitaminer, 
mineraler, aminosyrer og fargestoff, fortset-
ter Eirik.
Melblandingen tilsettes fiskeproteinkon-
sentrat, olje og vann før den mikses og 
settes under trykk og formes til pellets. Så 
tørking, ny oljetilsetning og kjøling, før den 
pakkes i storsekker på 500 kilo eller fraktes 
til bulksiloene. 
- Vi produserer i overkant av 60 varianter 
av pellets, fordelt på fire størrelser. Mye er 
automatisert, og vi har både strenge rutiner 
og mange systemer for å fange opp feil 
tidlig. Likevel er erfaring hos operatørene 

Halsas egen odd torrissen la grunnlaget for dagens veldrevne fabrikk da han i 1987 
kjøpte den nedlagte sildoljefabrikken fra feitsildfiskernes Sildesalgslag. Helt til for få 
år siden var han aktiv og engasjert i videre utvikling. odd solgte anleggene til eWoS 
i 2007. foto: tanja midthun

og her er skift 2 ved rundingen av 25-årsjubileet i fôrfabrikken: Ståle knutsen (bak fra 
venstre), kristian Hanssen, Hanne Hanssen og isak Wolden. foran fra venstre: kenneth 
Wolden, Sonny olsen, Johnny andreassen. tommy Solhaug var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.

viktig for å sikre den høye kvaliteten.
Og ingen skal være i tvil om ansvaret. Det 
er store verdier i omløp på og rundt de to 
produksjonslinjene, og en feil kan raskt gi 
sekssifrede kronetap.
- Tja, la oss si vi mister én time med 
produksjon eller kjører en time med 
vrakproduksjon? Da kan du fort regne med 
fler hundre tusen kroner i i tap! Så ja, jeg 
kjenner på ansvaret selv, altså hvor viktig 
det er at alt blir rett. Og jeg tror det er 
veldig mange i regionen som ikke har en 
anelse om omfanget av det vi driver på med 
i denne fabrikken.

odd med vilJe og evne
Den erfarne operatøren og reseptlederen 
snakker med stolthet om arbeidsplassen 
sin. Og med svært god grunn, selv om de 
to siste årene har bydd på store utfordrin-
ger nettopp med kvalitet, og midlertidige 
permitteringer på grunn av dette. EWOS 
skaper, litt i det stille, voldsomme verdier 
i Meløy-samfunnet. Og alt er bygget på 
Halsa-tradisjoner. Sildefisket der Torrissen-
familien gjorde det spesielt godt, senere 
sildoljefabrikk og enda senere Odd Torris-
sens vilje og evne til å redde arbeidsplasser 
og bygge nytt. 
- Jeg skulle bare bli noen måneder, men her 
har jeg blitt, sier hovedstemmen i denne 
artikkelen, Eirik Pedersen.
Det er lett å skjønne at han aldri dro.

eventyret på forøyaeventyret på forøya
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- Han fikk vel kanskje sjåføryrket inn 
med morsmelka, ler pappa Tore som 
trives godt med å ha egen sønn som 
kollega i bedriften han sjøl har vært en 
del av i godt og vel 30 år.
- Pappa hjelper meg og jeg han. Jeg 
tror vi har god nytte av hverandre, sier 
sønnen Dan-Tore. som slett ikke synes 
det er problematisk å ha faren som nær 
medarbeider.

tidlig krøkeS
- Jeg har hatt et par gjesteopptredener 
som sjøfør i Tollpost og perioder til 
sjøs. Men stort sett har jeg vært hos 
Reipå Knuseri siden 1984. Her blir jeg 
nok til jeg går av med pensjon, tror 
Tore. 
Gustavsen senior kjører for det meste 
lastebil, men er innimellom innom gra-
ver og hjullaster. Mobilkran behersker 
han også, men nå er det stort sett andre 
som tar hånd om den biten.
- Jeg er lite begeistret for å være borte 
hjemmefra. Og med mobilkran blir det 
en del reising, forteller han.
Da Tore var liten var hans store drøm 
å bli buss-sjøfør, så ble det lastebil 
istedenfor.
- Og da var Dan-Tore ofte med meg 
ute og kjørte. Det syntes han var stor 
stas. På kvelden leste vi bøker og lærte 
forskjellen på lastebil, vogntog, buss 
og traktor. På mange områder er han nå 

bedre i yrket enn meg, mener Tore og 
sikter til datasystemene som etter hvert 
har inntatt førerhuset.

Snart ny volvo
Sønnen Dan-Tore er for tiden i lykke-
lige omstendigheter. Og underet han 
venter på er en splitter ny trekkvogn 
med semihenger. 
- Selvfølgelig en Volvo, flirer reipå-
væringen som for en tid tilbake var 
involvert i en ulykke som førte til va-
rige skader i en arm. Nå roser han NAV 
og en fin arbeidsgiver som gjør alt for 
å legge til rette slik at han skal kunne 
fortsette i arbeidslivet.
Den nye bilen er spesiell i form av at 
den skal være mulig å betjene selv med 
en slik skade. Dan-Tore forteller: 
- Jeg har fått lov til å spesifisere mye 
av nybilen selv, det er stas, innrømmer 
Gustavsen junior som har vært ansatt i 
reipåbedriften siden 2007. 
- Hva ser du for deg i fremtiden, Dan-
Tore?
- Jeg kommer nok til å fortsette på 
Knuseriet, jeg trives her. Jeg kunne 
godt tenke meg fagbrev innen yrket 
mitt - vi får se hva som skjer etter 
hvert.

Tekst: Ingunn Dahle
Foto: Edmund Ulsnæs

som far, 
så sønn
Tore (58) og Dan-Tore (29) Gustavsen sitter til 
daglig bak rattet i hver sin lastebil. Felles arbeids-
giver er Reipå Knuseri.

Junior: dan-tore gustavsen (29)Senior: tore gustavsen (58)
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- Det var kuling, det var mørkt, og så smalt det. 
Hjemme hos folk skulle man i selskap, på byen, 
eller kanskje stod ribba i ovnen. 
- Likevel, da vi ringte rundt var alle klar til inn-
sats. Det er helt unikt, smiler Jan Tore Roksøy.
Driftssjefen hos Meløy Energi ser tilbake på pro-
blemene som oppstod i julen. De som staben hans 
stilte opp og løste på 2. og 3. juledag.
- Det er bare å berømme de vi har i arbeid. Det er 
ganske tøft å stå der, høyt oppe i ei mast i uværet. 
Men våre folk stiller opp på kort varsel, forlater 
alt de har hjemme og møter på jobb.

Så Smalt det
Det er formiddag på 2. juledag. Ikke storm, men 
hufsete så det holder, ute i kulingen. Kanskje er 
det sjyrokk og salt som er den utløsende årsaken, 
eller muligens lynnedslagene to dager før – i hvert 
fall svikter en viktig spenningsavleder på Meløya. 
I neste øyeblikk smeller det lengre inn på strøm-

montører i særklasse
Midt i feststemning og jule-
feiring i Meløy smalt det i 
strømnettet. Nå takker Meløy 
Energi-ledelsen sitt montør-
korps for at problemene ikke 
ble enda større.

Ikke alle henvendelser er like hyggelig, men de 
fleste skjønner problemet, og at vi arbeider hardt 
for å løse det.

Jan tore rokSøy

feilsøking ved strømbrudd kan være et møysommelig arbeid, for-
teller Jan tore roksøy (t.h.). Jobben begynner i koblingsstasjonene, 
for eksempel her i Spildra på ørnes. 

Det er ganske tøft å stå 
der, høyt oppe i ei mast 
i uværet. Men våre folk 
stiller opp på kort varsel.

Jan tore rokSøy

sambandet, i sjøkabelen mellom Ørnes og Mesøy. 
Alle husstander på ytre Mesøy, Meløya og Bolga 
er uten strøm, midt i julefeiringen!
- På Bolga har vi et godt aggregat som forsyner 
husstandene i slike situasjoner, men selv om dette 
var testet bare noen dager før, så røyk det en pak-
ning 2. juledag, og dermed var alle på øya uten 
strøm, forteller Jan Tore.
På nesten verst tenkelige tidspunkt av året opp-
levde altså Meløy strømutfall. Roksøy og hans 
menn må tenke raskt.

møySommelig leting
- Det første som skjer er at vi ringer til samtlige 
montører og spør om de kan mønstre på jobb og 
begynne feilsøkingen. Med el-verkssjefen og meg 
selv var vi 12 stykker som stod på det døgnet dette 
foregikk. Først et lag som jobbet til senkvelden 2. 
juledag, og så kom det på nye folk som jobbet til 
utpå 3. juledag.
Arbeidet er møysommelig. Bryter etter bryter i 
koblingsstasjonene i Spildra på Ørnes og på Enga 
legges ut. Møysommelig kartlegges område etter 
område i ledningsnettet. Og for hver gang en 
bryter legges inn mot feilen, mister nye husstan-
der strømmen i noen minutter. Sakte, men sikkert 
avgrenses leteområdet, og montørene haster rundt 
i deler av kommunen.
- De må klatre opp i master og inspisere, den ene 

installasjonen etter den andre. Samtidig 
kommer telefonene fra publikum nokså 
raskt. Ikke alle henvendelser er like hygge-
lig, men de fleste skjønner problemet, og at 
vi arbeider hardt for å løse det.

kan bli dyrt
Etter et hektisk døgn der de fleste av oss 
andre feiret julen sammen med familien, 
hadde Meløy Energi-staben kontroll på si-
tuasjonen. Feilene ble funnet, og omkoblin-
ger gjort for å gi strømmen tilbake til alle. 
Nå takker bedriftsledelsen innstillingen i sitt 
montørkorps, som igjen bidro til at proble-
mene for folk flest ikke ble enda større.
- Nå fortsetter letearbeidet for å finne alle 
årsakene til utfallet i julen. Sjøkabelen til 
Mesøya er fra 1979, så dersom det nå viser 
seg at feilen er i sjøen og ikke på land, 
velger vi trolig å bytte den ut. Dette blir i 
såfall en stor investering, fastslår Jan Tore 
Roksøy. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- vi fikset biffen! storsmiler disse karene 
på vegne av montørene i meløy energi. 
Jonny gjærde (t.v.) og vidar Hansen var 
blant de 12 i bedriften som var med på 
den møysommelige feil-letingen da deler 
av strømnettet ble slått ut 2. juledag.

- kanskje en av dagene i året der folk flest er mest feststemt og skulle i selskap 
eller på byen. likevel stilte de på jobb på kort varsel og jobbet natt og dag for å 
løse problemene. Helt unikt, mener driftssjef jan tore roksøy (t.v.) i meløy energi. 
Her sammen med noen av montørene, nemlig vidar Hansen, Jonny gjærde og 
ole petter gåsvær.

14 15



tradisjonen 
er endret
Ingen fagbrevutdeling før jul. Den er skjøvet til 
mars, har Nordland Fylkeskommune bestemt.

klart for fagbrevutdeling, men fra nå på senvinteren, ikke før jul. Her fra 
2014-utdelingen, der yara glomfjord dominerte dette bildet med sine nye 
fagarbeidere i kjemiprosessfaget. liv Hov fra nHo nordland (under) var også 
tilstede sammen med tidligere meløy-ordfører per Swensen.

Det blir for dyrt, og rammen rundt 
arrangementene blir for ulik. Mener 
Nordland Fylkeskommune. Fra i år 
kommer dermed endringen som betyr 
at en hyggelig førjulstradisjon i Meløy 
blir mer av en senvinter-tradisjon. 
Altså fagbrevutdelingen, som i regi av 
Opplæringskontoret MBS i en årrekke 
er blitt avholdt noen dager før jul. 
- Normalt ville fagbrevutdelingen for 
2015 vært gjort for eksempel mandag 
21. desember. Nå er den flyttet til 
mars, i likhet med resten av utdelin-
gene i fylket, opplyser Finn-Åge Pet-
tersen, som er avtroppende leder ved 
opplæringskontoret i Glomfjord.
Ny dato er derfor 11. mars. Anledning: 
utdeling av fag- og svennebrev for 
2015 i opplæringskontorets medlems-
bedrifter. Sted: som før – kantina i 
Glomfjord Industripark, og klokka 
14.00. Dermed fletter MBS seg også 

inn i folden der alle de om lag 12-15 
utdelingene i Nordland gjennomføres i 
perioden mellom 29. februar og 8. april.
Bakgrunnen for endringen er altså først 
og fremst at dagens ordning er svært 
ressurskrevende. Fylket gir arrange-
mentsstøtte på 450 kroner kroner pr. 
fag- eller svennebrev, pluss dekning av 
reise og opphold for en representant fra 
fylket og en fra opplæringsnemnda. Å 
samle utdelingene i mars vil redusere 
ressursbruken, og ifølge fylkeskommu-
nen gjøre det lettere å lage en litt likere 
ramme rundt arrangementene. Fylkes-
kommunen skal stå for alle invitasjoner 
og påmeldingsfrist, det lages minimum-
skrav for servering, kulturinnslag og 
taler, og ordningen skal evalueres etter 
dette året.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Nei, jeg tror ikke det er for tidlig, smiler 
Rose Olsen.
- Hvis barn og unge tidlig får vite om oss, 
husker de oss, og kanskje søker de seg hit 
når de senere i livet skal ta utdanning, for-
klarer Marine Harvest-sjefen i Glomfjord.

- se, så fine de er!

Det var å ta på plastsokker og frakk, det var å holde den 
pittelille laksen i hånda, og det var å smake deilig og gril-
let laks! Barnehagebarna i Glomfjord gjorde store øyne 
da de besøkte smoltanlegget til Marine Harvest… 

Og inviterte rett og slett over 20 barnehage-
barn på besøk, for å se på, ta på og smake 
på laksen!

Se på, ta på, Smake på
Skal si det ble liv i leiren, ja, da flokken fra 

Glomfjord Barnehage kom på ekspedisjon 
til ett av verdens største laksesmolt-anlegg, 
det som ligger litt sånn utenfor allfarvei 
nede ved Glomfjorden.
- De skal få leke litt, og så skal de få se på 
fisken, og ta på den. Og senere må vi selv-
følgelig smake på den – vi serverer grillet 
laks og frukt! forteller Rose.
Etter bussturen med sjåfør Einar Håkon 
Pedersen samlet barna seg i verkstedet og 
begynte dagen med tegnesaker. Men så 
gikk turen til slusa for å få plastsokker over 

støvlene og frakker som var aaaaltfor store.
- Hygiene er veldig, veldig viktig i et 
smoltanlegg, så alle som skal inn til fisken 
må ta på dette, forklarte Marte Fossen, som 
hjalp Tonje Nordli og Henny Lillegård fra 
barnehagen med påkledningen.

vil rekruttere
Oppdrett av laksesmolt har foregått i 
Glomfjord siden midt på 1980-tallet, først 
i regi av Mowi, deretter Hydro Seafood og 
senere andre eiere. Etter årtusenskiftet har 

det stadig voksende smoltanlegget vært i 
Marine Harvest sitt eie – verdens største 
havbruksselskap.
- Vi ligger sånn til at ikke alle vet av oss, 
men for oss er dette viktig å endre på, vi 
trenger å rekruttere bra folk til bedriften 
også i årene som kommer.  Vi har et godt 
samarbeid med den videregående skolen, 
og har en årlig fiskerimesse for 10. klas-
singer. Nå skal vi etter hvert går et trinn 
ned, med et opplegg for 4. eller 5. klasse, 
opplyser Rose.
- Og barnehagen – nei, det er ikke for tid-
lig. Det er viktig at ungene vet av oss fra de 
er ganske små!

Store øyne
Og nå vet de det, stor-ungene i Glomfjord 
Barnehage. De gjorde nemlig store øyne da 
de i grupper ble ført inn i det som kalles B-

hallen. Der hentet driftsoperatørene Eileen 
og Marte først opp smolt med hoven, tømte 
den i bøtta, bedøvde den, og så…. 
- Se her! roper Khalid Ghassan Hawa.
Han er den første som tør å stikke hendene 
i bøtta og ta opp to mini-lakser, og fotogra-
fen knipser ivrig den stolte 6-åringen.
- Barna syntes det var kjempespennende å 
få se inne på anlegget, og at de fikk holde 
fisken og høre at de voksne der snakket om 
oppdrett, sier førskolelærer Tonje Nordli.
- Og så husker de spesielt godt nissen som 
fulgte dem hele veien!
- Klart vi har en egen nisse i smoltanlegget 
vårt! smiler Rose Olsen.
- Vi var så heldig å få besøk av Olav Dal-
gårdsnissen fra Meløya akkurat i dag.
 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- den er veldig glatt, så vær forsiktig, sier marte fossen og lar khalid ghassan Hawa(6) holde laksesmolt for første gang. og han lar seg ikke be to ganger!

barnehagebarna rigget seg først til i verkstedet, og her er det (f.v.) birk mikalsen (4) og 
leo kilvik (5) som tegner sammen med marine Harvest-leder rose olsen.

deilig mat! etter besøket hos fisken er det grillet laks på menyen. amalie Heen (3) smaker gjerne. foto: glomfjord barnehage.fiskene må jo få kysse hverandre, selvfølgelig….

frakk og plastsokker må til når noah 
pedersen (5) skal besøke laksen sammen 
med marte.

nytt og spennende å holde en mini-laks, 
synes William n. taraldsen (4), men får hjelp 
av eileen kristiansen (t.v.) og tonje nordli.

anleggsnissen er med, men han er litt engstelig av seg, så barnehagebarna passer på.

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet16 17



Karianne Jakobsen likte det hun hørte og 
så da Hans Bertheussen kom på besøk til 
laboratoriet i Bodø. Og da Meløy-miljøet 
foreslo gunstig fag-pakkeløsning, bestemte 
Labora-sjefen seg raskt. Og vips, så sig-
nerte Opplæringskontoret MBS sin første 
lærebedrift i Bodø!

Jobb og Skole
- Dette var veldig personavhengig. Vi 
trenger en person som er genuint opptatt av 
det vi holder på med, og som er selvgående 
og tar initiativ selv. Dette fant vi i Hans. 
Og når vi vet at samfunnet trenger unge 
og dyktige folk til denne bransjen, er det 
hyggelig å hjelpe til, mener Karianne – hun 
er daglig leder ved det største laboratoriet i 
Nord-Norge – Labora på Jensvoll i Bodø.
- Jeg stortrives! smiler Hans selv.
Etter videregående skole i Glomfjord slet 
han med å finne læreplass. Men, i sam-
arbeid med skole, opplæringskontor og 
bedrift falt brikkene på plass i november, 
og kontrakt ble signert. Nå er han både i 
jobb og på skolebenken.
- Jeg har en del teori som skal på plass, 
så nå gjør vi det sånn at jeg reiser hjem i 
helgene og har skoledag i Glomfjord hver 
mandag, og så er det arbeid på Labora 
resten av uka, forklarer han.

pakkeløSningen
Og så var det fag-pakkeløsningen, da. 
Labora hadde nemlig ikke selv et faglig 
opplegg klart, og hverdagen er hektisk for 
de 18 ansatte, som blant annet betjener flere 
havbrukskunder i Meløy-regionen med 
analyser og kjemiske prøver. Tilbudet fra 

22-åringen tiltrer nemlig i disse 
dager i stilling som skribent og 
fotograf i Mediehuset Framtia, som 
blant annet produserer IndustriFolk.
- Denne stillingen hørtes spennende 
ut, og nå får jeg det jeg var ute et-
ter – nye utfordringer med noe helt 
annet, sier Silje-Mari.
Opprinnelig er hun fra Engavå-
gen, men i dag bosatt i Glomfjord 
med samboer Kristian Olsen. Her 
begynte hun også på utdannings-
løpet sitt, først med kjemi- og 
prosessfag, men byttet så til helse- 
og oppvekstfag. Deretter fulgte 
læretid hos Meløy kommune og så 
fast jobb. Og der har hun nå vært i 
fem år, både i hjemmetjenesten, på 
Mosvoldtunet og ved ulike avde-
linger på sykehjemmet på Ørnes. 
Nå skal hun altså jobbe heltid som 
skribent og fotograf, ikke minst i 
dette bladet, IndustriFolk.
- Fotografering har vært en stor del 
av livet mitt helt siden barneårene. 
Å skrive for avis er ganske nytt for 
meg, bortsett fra at jeg har frilanset 
en del for Avisa Nordland, forteller 
Mediehusets nyansatte. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Silje-Mari Karlsen 
ønsket seg nye ut-
fordringer og en mer 
uforutsigbar arbeids-
hverdag. Helsefag-
arbeideren flyttet til 
mediabransjen. 

Silje-mari karlsen, ny medarbei-
der i industrifolk og mediehuset 
framtia.

signerte bodø
En pakkeløsning mellom 
skole og opplæringskon-
tor i Meløy, og en bedrift i 
Bodø, gir en ung meløyfjæ-
ring mulighet til å realisere 
yrkesdrømmen sin. 

gunstig pakkeløsning gjør at Hans bertheussen kan få fagbrev som laborant ved å 
pendle mellom skole i meløy og jobb i bodø. foto: anita karlsson.

Meløy var dermed: lærlingtilskuddet fra 
fylket finansierer teoripakken for Hans, der 
Anita Karlsson ved Meløy videregående 
skole har det faglige ansvaret og oppføl-
ging. Hun kjører for tiden samme opplegg 
for to lærlinger hos Molab, og Hans hektes 
på. I tillegg ordner Opplæringskontoret 
mye av det administrative og formelle for 

den nye lærebedriften i Bodø.
- Vi kan ikke allerede love ham jobb som 
faglaborant etter læretiden. Men vi har 
vokst kraftig de siste årene, og dersom dette 
fortsetter, kan vi nok ha et tilbud til ham, 
mener Karianne.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- velkommen til oss! finn-åge pettersen ved opplæringskontoret signerte før årsskiftet kontrakt med mbS’ aller første lærebedrift i 
bodø. Her ser vi ham under signeringen sammen med daglig leder karianne Jakobsen i labora, landsdelens største laboratorium.

Yara Glomfjord har lang tradisjon for å 
gjøre førjulstiden ekstra hyggelig for en 
del av sine ansatte. Nærmere bestemt de 
som har stått til tjeneste lengst. 2015 var 
intet unntak, og på Glomstua ble hele åtte 
ansatte hedret med Norges Vels medalje for 
lang og tro tjeneste i 30 sammenhengende 
år.

verner i HmSk
- Akkurat nå er det siste finpuss før vi går 
«på lufta» med det nye systemet, forteller 
Verner Elstad.
Vi er altså i dataverdenen. Alle prosedyrer, 
stillingsbeskrivelser, styringsdokumenter 
og mye mer hos gjødselprodusenten skal 

medaljefangst i Yara
De har vært trofast le-
eeeenge, mot en god ar-
beidsplass. Nå er de blitt 
hedret i tjenesten.

Fortjenstmedalje: Frode Kjetil 
Pedersen

Fortjenstmedalje: Verner Elstad

overføres til nytt system, og Verner er 
sentral. 
- Og så er jeg lokal redaktør for intranettsi-
dene til Yara Glomfjord, da, smiler han.
26. mars 1984 hadde HMSK-mannen sin 
første arbeidsdag for daværende Hydro 
Agri. Som skiftoperatør i pakkeri, kai og 
lager, og der ble han i 12 år. Noen helseut-
fordringer og stor datainteresse førte ham 
så inn i oppgaven som driftsbokholder 
samme sted. Videre ble han sekretær for 
det spennende sjeldne jordarter-prosjektet 
(REO) i 1998, og så samme funksjon i 
produksjonen, i fullgjødselfabrikken. Så var 
det i 2003 at han ble en del av avdelingen 
for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, der 
Verner siden har jobbet mye med digitale 
styringssystemer, prosedyrer og dokumen-
tasjon.  Nylig fikk han altså medalje for 
lang og tro tjeneste.

raina på perSonal
1984, ja. Dette var startåret også for de to 

andre trofaste vi har intervjuet. Vi hop-
per fram til 4. juni dette året, dagen der 
Raina Sivertsen tiltrer for godt.
- Etter noen sommerjobber i PKL og 
med plenklipping og forefallende, ble jeg 
ansatt i personal- og lønningsavdelingen, 
forteller hun.
Etter 2005 stryker vi lønn, for lønnskjø-
ringen gjøres nå fra Lødingen. I dag 
utfører Raina et spekter av oppgaver på 
personal, enten det for eksempel er å 
lage kontrakter, sende jobbtilbud eller 
det har med tariffer å gjøre.
- I dag stilles det strenge utdannelseskrav 
til alle vi ansatte, mens det var litt anner-
ledes på den tiden jeg begynte. Selv tok 
jeg handelsskole før jeg fikk jobben.
- Til sommeren har jeg jobbet her i 32 år. 
Det er jo fordi jeg har trivdes. Dette har 
vært og er en veldig god arbeidsplass, og 
da har man har ikke lov til å klage! sier 
Raina.

rune i pkl
Vårt tredje intervjuobjekt er Rune Ander-
sen. Dato 18. mai, altså 1984, og også han 
nærmer seg altså 32 års tjeneste.
- Da begynte jeg som ferievikar i PKL, og i 
september ble jeg fast ansatt. Siden har jeg 
blitt her, opplyser Rune.
Som før gjødselfabrikken rakk noen strø-
jobber med fisk og skog før yrkesskole med 
mekaniske fag. I daværende Hydro begynte 
han som det som internt kalles transpor-
toperatør, men ble etter noen år såkalt 
formannsavløser. Så var det for 8 år siden 
at han selv ble skiftleder på skift 2 på kaia.
- Vi karene på jobb har vel alltids snakket 
om andre arbeidsplasser, men nei. Yara er 
en god og velorganisert arbeidsplass der det 
er trygt og med alt på stell. Så her har jeg 
trivdes, fastslår han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Fortjenstmedalje: Raina Sivertsen Fortjenstmedalje: Rune Andersen

Fortjenstmedalje: Leif 
Kristiansen

Fortjenstmedalje: Odd Roald 
Olsen

Fortjenstmedalje: Torunn-Aina 
Bjørklund

Fortjenstmedalje: Geir Øistein 
Karlsen
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Våre lesere har nok merket seg at Industri-
Folk har gjennomgått betydelig endring det 
siste året. Fra å ha vært informasjonsblad 
for Glomfjord Industripark, er avisen du nå 
holder omstillet til å være Meløy-regionens 
eget næringslivs- og arbeidslivsblad. En-
dringsprosessen fullføres i 2016, og her kan 
du lese mer om utgiverselskapets videre 
satsing:

oppStart og endring
IndustriFolk ble gitt ut første gang i februar 
2004, gjennom enkeltmannsforetaket 
Ulsnæs Værsågod. Formålet var å profilere 
den stadig økende aktiviteten i Glomfjord 
Industripark, og informasjonsbladet ble gitt 
ut seks ganger årlig på oppdrag fra Yara 
Glomfjord, REC Wafer og andre bedrifter 
i parken. I 2008 ble IndustriFolk overtatt 
av det nyetablerte Mediehuset Meløy AS, 
som også gir ut ukeavisen Framtia i Meløy 
og Gildeskål. Underveis er produktet 
endret fra magasin til avis, og utgavene 
distribueres elektronisk som pdf-fil, i egne 
avisbunker til bedriftene og ikke minst som 
eget bilag i Framtia, lokalavisen som har 
størst Meløy-opplag.  

blir månedSaviS
Som resten av næringslivet måtte Medi-
ehuset Meløy omstille seg da REC-epoken 
var over med et brak i 2011-12. De 12 faste 
samarbeidspartnerne bak profileringsbla-
det IndustriFolk ble redusert til 6, og en 
ny strategi ble laget, i overenstemmelse 
med de 6, og med god hjelp fra omstil-
lingsprogrammet SMB Utvikling. Ved dette 
årsskiftet hadde vi på nytt 12 faste samar-
beidspartnere som profileres i bladet, og 
flere skal komme til. I tillegg er det åpnet 
for «gjestevisitter» fra andre virksomheter, 

vi satser sterkere
Stadig flere vil være med i 
IndustriFolk. Derfor satser 
Mediehuset Framtia enda 
sterkere og øker beman-
ningen.

samt annonser. 
Og ikke minst: 
IndustriFolk blir i 
løpet av dette året 
månedsavis, altså 
økes utgivelseshyp-
pigheten betrakte-
lig. Som en del av 
satsingen tilsetter vi 
i disse dager også 
en ny medarbeider, 
Silje-Mari Karlsen, 
som skal arbeide 
med IndustriFolk og 
andre kundeoppdrag 
innenfor dette for-
retningsområdet.

Tekst: Edmund 
Ulsnæs

Silje-mari karlsen. foto: edmund ulsnæs edmund ulsnæs. foto: kristine karlsen

Mona Olsen

SPRUDLENDE UTSTYRSJEF! 

Operatør Kim Antonsen kan stolt vise fram silisiumblokken som gir kontrakter 

med kresne kunder i hele verden.  Norwegian Crystals er nemlig blitt Meløys nest 

største private arbeidsplass, og nå investerer eierne nye 20 millioner kroner for å 

øke produksjonen.

industri
FOLK

Glomfjord Industripark
Nr. 3, Juni 2015

SIDE 6-7 OG 22-23

MER NC-SUKSESS

SIDE 16-18
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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SIDE 10-14

BRØDRE MED SUKSESS

SIDE 20-22

Glomfjord, 23. september.
Nr. 4-2015

DE LØSTE NABOENS HODEPINE!

Faren bygde «grunnmuren», nå har sønnen laget «huset» ferdig. Reipå Knuseri var den lille spesialentreprenøren som leverte stein og grus. Nå har bedriften over 20 ansatte, og har bykset oppover lista over Meløys mest-tjenende bedrifter. 

industri
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SIDE 6-8

FRA LITEN TIL STOR

SIDE 5

Glomfjord, 18. november
Nr. 5-2015

- Ja, da setter vi bare i gang, her er sikker-
hetsrapport for november. Adferdsbasert 
sikkerhet – der er det rapportert 89 ting som 
er observert, dessverre godt over målet vårt. 
Mens behandlede HMS-saker, der har vi 

fast samling. sikkerhet.
Fredag morgen, det fyl-
les rundt bordet. Der er 
bedriftssykepleieren, ope-
ratørene er på plass, her 
kommer fabrikksjefen. 
Produksjonssjefen på tur 
inn døra. Fungerende skift-
leder Jon Inge Drevland tar 
ordet.

nå et månedsgjennomsnitt på 3,72, som er 
under målet vårt på 4.

viktig å HuSke
Vi er på sikkerhetsmøte i Yara Glomfjord. 
Skift 4 er samlet rundt det lange møtebordet 
i kontrollrommet i fullgjødselfabrikken, og 
som alltid begynner man med å gå gjennom 
månedsrapporten fra sikkerhetskomitéen. 
Har det vært skader? Eller små eller store 
hendelser, avvik fra prosedyrene? 
- Fokuspunkter i desember 2015 var følgen-
de, fortsetter møteleder Drevland.
- Viktig å framsnakke dine kolleger og være 
med på å skape et godt arbeidsmiljø. Husk 
våre krav til håndverktøy. Bruk gassmasker 
ved containerfylling. Og så er det huske-
reglene, da: bruk vernebriller, ha sikker-
hetsbelte på i truck, bruk rett type hansker, 

avslutter han.
Her tar fabrikksjefen ordet – det viser seg 
at over 50 prosent av såkalte TRI-skader 
i Yara er håndskader, så pass på hvor du 
putter hendene, sier han. Ingeniør Ørjan 
Johannessen tar opp kampanjen for å unngå 
at noen sklir eller faller – mer enn en tredel 
av skadene i Skandinavia-regionen skyldes 
slikt. Bedriftssykepleier Svein Brennesvik 
forklarer farene ved å puste inn NOx- eller 
ammoniakkgass. Problemet med rot etter 
vedlikeholdsarbeid diskuteres.

enorm utvikling
- Ja, det var nok andre tider den gangen, 
humrer Hilmar Sjøteig i intervju med 
IndustriFolk.
Han har jobbet i gjødselfabrikken i over 
40 år. Da han begynte i 1975 var sikkerhet 

knapt nok et tema.
- Jeg kan ikke huske om 
hendelser ble regis-
trert. I dag rapporteres 
absolutt alt, helt ned 
til en flis i fingeren. 
Utviklingen på dette 
med sikkerhet har vært 
helt enorm. Du vet, i 
dag er de jo utdannet, 
de som begynner her – 
de har lært om sikkerhet 
på skolen. På 1970-tallet 

var det nærmest folk fra gata som ble tatt 
inn, og det var ikke system i sikkerhetsar-
beidet, slik det er i dag, forklarer han.
Hilmar er driftskoordinator, og forbereder 
en del av sakene til sikkerhetsmøtet. Hver 
eneste fredag morgen møter et nytt formid-
dagsskift på kontrollrommet, altså har hvert 
skift et slikt sikkerhetsmøte hver femte uke.

fort gJort
- Det er veldig få hendelser, men akkurat 
denne uka var det en som fikk et kutt i 
hånda, han kom borti en skarp kant. Det er 
fort gjort.
- Hvorfor er sikkerhetsmøtet så viktig?
- For å bevisstgjøre folk på alt som kan 
skje. Det er ikke lett å måle effekten av 
sånne møter, men når de hører om hendel-
ser her eller i andre Yara-fabrikker, så tror 
håper jeg at de tenker seg om. 
- Enn holdningene?
- Holdningene til sikkerhet hos operatørene 
er veldig bra. Veldig bra.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

det ukentlige sikkerhetsmøtet i fullgjødselfabrikken til yara er i gang, og Jon inge drevland går gjennom månedsrapporten foran operatørene og fabrikksjef arve Jordal (t.h).

- å puste inn nox-gass kan gi senskader, 
så ikke ta noen sjanser, sier bedriftssyke-
pleier Svein brennesvik. 

- pass på hvor du plasserer hendene dine – håndskader utgjør over 50 prosent av 
skadene i yara, sier fabrikksjef arve til sikkerhetsmøtet.

driftskoordinator 
Hilmar Sjøteig

Under arrangementet skal det deles ut fag- og svennebrev for 2015, og vi inviterer alle mottakerne til 
å delta sammen med representanter fra sine lærebedrifter. Representanter fra Utdanningsavdelingen 
i Nordland Fylkeskommune og yrkesopplæringsnemnda (YON) vil også være tilstede, og det blir 
kulturelle innslag, bespisning, kaker og kaffe.

Tidspunkt: Fredag 11. mars klokka 14.00
Sted: Kantina ved resepsjonen i Glomfjord Industripark

Velkommen!

For mer informasjon: Thomas Maruhn, tlf. 93 00 61 14

post@mbs-as.no
telefon 75 71 99 00

FAGBREVUTDELING
Opplæringskontoret MBS har gleden av å invitere til vår tradisjonelle
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Idet vi skriver uke 3 i 2016, er det bare 
tre måneder igjen. Altså til denne vårens 
levering av om lag 1 million storsmolt fra 
Marine Harvest-anlegget i Glomfjord. Fjor 
debuten i fjor, den ble suksess.
- Ja, det gikk over all forventning. Så godt 
som helt problemfritt. Vi har tilbake i tid 
dimensjonert opp anlegget vårt for å kunne 
levere større smolt på en smertefri måte, 
men det gikk faktisk enda bedre enn vi 
hadde forventet, forteller driftsleder Anders 
D. Torrissen.

gevinSt for alle
Det var i 2014 at smoltanlegget søkte 
myndighetenes tillatelse til å produsere 
og levere såkalt stor-smolt. Som betyr en 
individvekt på 350-400 gram, i motsetning 
til den ordinære til nå, den som bare veier 
rundt 120 gram. 
- Større smolt gir gevinst for alle. For oss 
fordi vi får utnyttet kapasiteten i anleg-
get enda bedre, og for oppdrettsanleggene 
fordi tiden i sjø blir kortere og slaktingen 
kan framskyndes. For anleggene som har 
utfordringer med lus på laksen, er dette en 
stor fordel – for dem er storsmolt ett av 

flere tiltak.
Markedsmes-
sig er det 
også fordeler. 
Framskyndet 
slakting gjør at 
Marine Harvest 
kan sende laks 
ut i markedet 
på et tidspunkt 
av året der det 
tradisjonelt er 
mindre tilgjen-

stor smolt-suksess
Produksjonen av stor-smolt 
ble suksess på første for-
søk for Marine Harvest. Og 
400-grammerne er etter-
spurt, så alt ligger til rette 
for å produsere mer enn nå. 
Men da må smoltanlegget i 
Glomfjord bygges ut.

gelig fisk. Dermed blir prisen bedre.
- Stor-smolt blir sånn sett et slags nisje-
produkt som hele vårt system tjener på, 
forklarer Anders.

ny runde nå
I april i fjor kunne han og kollegene for før-
ste gang levere denne langt større smolten. 
Først 800.000 fisk til Rørvik-området, så 
100.000 til Jøkelsfjord i Nord-Troms. Altså 
i underkant av 1 million individer, der den 
første leveransen hadde gjennomsnittsvekt 
på i overkant av 350 gram, den andre 400.
- Satsingen videre er at vi gjentar denne 
leveransen i vår og i fortsettelsen. Altså i 
april, og med vekt på 350 gram – det er det 

vi har plass til i anlegget i dag. 
Og med plass mener han både kar-kapasitet 
og den konsesjonen man i dag har, inklu-
dert utslippstillatelse og hvor mange tonn 
fôr som totalt kan brukes. Bortsett fra dette 
er Glomfjord-anlegget skreddersydd for 
stor-smolt.

Stor inveStering
- Det er ikke slik at alle oppdrettsanleggene 
våre etterspør større smolt, men de som har 
lus-problematikk etterspør den mer og mer, 
forklarer han.
- Så da bygger dere ut?
- Lokalt er dette et mål, men så får vi se om 
det også er et mål regionalt i Marine Har-

vest. Hvis vi søker, må vi bygge ut anlegget 
og får nye krav til rensing. Dermed blir det 
en nokså stor investering dersom vi skal 
satse mer på storsmolt.
Nå begynner nemlig konsesjonen å bli en 
begrensning for Glomfjord. Glomfjord, 
som er i en nokså unik posisjon - anlegget 
kan både hente ubegrenset med ferskvann 
som går ellers på hav fra Statkraft på 
Fykan, og ikke minst benytte oppvarmet 
spillvann fra gjødselfabrikken til Yara.
- Derfor kan vi produsere hele vinteren 
der mange andre anlegg nærmest må ligge 
brakk, forklarer Anders D. Torrissen. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

ved første øyekast ser kanskje ikke denne laksesmolten spesielt stor ut, men sannheten er at den ved levering veier over 350 gram og 
er nær tre ganger større en «normal» smolt. dette gir gevinst for hele marine Harvest-kjeden, også smoltanlegget i glomfjord, som 
her er representert ved marte fossen (f.v.), Svante brun og kai aronsen.

Stor-smolten står i de aller største karene i glomfjord, og her er vi tilstede under veiing av fisken som kommende april skal leveres til ulike sjøanlegg i marine Harvest-systemet.

anders d. torrissen

Har din bedrift fått et viktig 
oppdrag? Feirer jubileum eller 

er med på en viktig satsing? 
Staben vokser, eller en ansatt 

fortjener heder?

Profilér bedriften
 gjennom IndustriFolk – 
Meløy-regionens eget 

blad for arbeids- 
og næringsliv!

Ta  kontakt for en prat 
og et godt tilbud!

Edmund Ulsnæs
edmund@framtia.no 

Tlf. 99299908

Mediehuset Framtia
Spilderneset 12

8150 Ørnes
Tlf. 75750600
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Her mottar erling avskjedsblomst og -tale fra avdelingslederne Susanne vettin og petter 
abelsen. dette bildet er tatt av audun Sjøseth
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- mitt viktigste bidrag var arbeidet for å sikre de 32 varige 
arbeidsplassene på fykan, fastslår erling nystad. nå er Statkraft-
veteranen blitt pensjonist, etter mer enn tre tiår i konsernet, og 
skal nyte dagene delvis i meløy, delvis i oslo.

farvel etter 33 år
Han er takknemlig for å ha 
fått blomstre på jobb hos 
Statkraft til siste dag, Er-
ling Nystad (67). Men best 
husker han den avgjørende 
perioden da han kjempet 
mer for Meløy enn for sin 
egen arbeidsgiver.

- Mange opplever kanskje at de på slutten 
av yrkeskarrieren blir litt overflødig, at 
andre kommer inn og overtar oppgaver. 
For meg har det ikke vært slik, jeg har vært 
heldig – jeg har fått lov til å «blomstre» 
helt til siste dag.
Erling Nystad smiler bredt og oppriktig. Vi 
møter ham selvsagt på Fykan, og på siste 
gyldighetsdato for adgangskortet.
- Men ja, det er klart det kjennes rart – det 
var her jeg startet på min siste arbeidsplass, 
et sted jeg skulle bli i 33 år.
- Jeg har vennet meg til tanken over tid. Og 
siden jeg de siste 10 årene har hatt arbeids-
sted både i Oslo og Glomfjord, er jeg 
vant til at jeg ikke møter de samme gamle 
arbeidskameratene hver dag, forklarer han.

avSluttet med kulturminneplan
Den kjekke og ungdommelige karen fra 
småbruket på Sandaa har altså nådd en 
første endestasjon, altså for yrkeskarrieren i 
mektige Statkraft. 33 år som både oppsyns-
mann, vedlikeholdsleder og ikke minst 
avdelingsleder på Fykan.
- De siste fem årene har jeg vært så heldig å 
få ha det spennende ansvaret for Statkrafts 
kulturminneplan. Her har jeg samarbeidet 
nært med min etterfølger, og er ikke over-
hodet bekymret for at mitt arbeid skal ha 
vært fånyttes!
I tidligere Fykan-år hadde Erling ansvaret 
for oppsynet med, og vedlikeholdet av, alle 

Jeg kan vel slippe katta ut av sekken nå. I man-
ge år var jeg redd for at dette skulle bli brukt 
mot meg. For samtidig som jeg var leder her 
inne, så var det på et tidspunkt ikke konsernets 
beste jeg jobbet for, men Meløys beste.

erling nyStad

Etter opprettelsen av de 32 arbeidsplassene 
har vi følt et slags «skjebnefellesskap», og et 
stort ansvar for å få det til.

erling nyStad

Statkrafts bygg og installasjoner, både nært 
hav og høyt over hav i Glomfjord-området. 
Lukehus, taubane, rørgater, bygninger. For 
ikke å snakke om stor-renoveringen av 
de ærverdige boligene på Jæra, og infra-
struktur som vann, vei, kloakk og brøyting 
samme sted. Og mer: ansvar for renoverin-
gen av infosenteret i Glomen og ombyggin-
gen av administrasjonsbygget på Fykan.

Sandaa, oSlo
- Jeg burde vel svart ja på spørsmålet 
ditt: at disse årene gikk veldig fort! Men 
sannheten er at jeg har fått være med på så 

mye og hatt så mange spennende oppgaver, 
også som leder, at jeg ikke synes tiden har 
gått så rasende fort. Det har vært så mye 
innhold!
Nå er imidlertid «ordreboka» tom. For nå 
er det skogen, jorda, båten og naustet på 
Sandaa som gjelder. Og så pendling, da, til 
Oslo og leiligheten han deler med henne 
som har vært hans kone de siste 10 årene, 
Torunn fra Hamar. Hun skal fortsatt være 
yrkesaktiv i flere år, og han har lovet henne 
ferdig middag etter jobb av og til. Som-
meren blir han på Sandaa, vinteren i Oslo, 
sånn cirka.
- Og så er det dette med malingen, da. Helt 
siden min mor gav meg en blyantstubb og 
et papir da jeg kjedet meg i barndommen, 
har tegning og maling gitt meg utrolig mye, 
og slik vil det fortsatt være, sier Erling, 
som i en årrekke har vært blant Meløys 
mest aktive og profilerte amatørkunstnere.

erlingS meSt Spennende
- Kommer kollegene dine til å savne deg?
- Nei……det tror jeg ikke. Jeg håper de 
vil tenke på meg av og til, men du vet, det 
skjer så mye på en arbeidsplass at etter 

noen uker så er jeg ute av bildet. Ikke alle 
er som Johannes Ellingsen, pensjonist i 
snart 35 år – han er 95 år gammel. Her om 
dagen kom han innom med røykalaks til 
sine tidligere kolleger – helt fantastisk!
- Hva vil du selv huske best?
- Det mest skjellsettende for meg var kan-
skje dagen jeg ble spurt om å ta ansvaret 
for å omprofilere samtlige nye kraftverk i 
Norge, Sverige, Tyskland og England – om 
lag 100 i alt. Alle måtte besøkes, og ingen 
skulle vite at omprofileringen skulle lanse-
res nøyaktig samtidig, fra den ene dagen til 
den andre. Det var fantastisk å være med 
på.
- Men ditt aller viktigste bidrag, da? spør 
vi. Og Erling begynner å fortelle.

erlingS viktigSte
Da Statkraft hadde fullført Storglomfjord-
utbyggingen tidlig på 1990-tallet, var det 
slett ingen selvfølge å videreføre flere titalls 
arbeidsplasser på Fykan. Tvert imot: Stat-
kraft hadde vedtatt avviklingen - her skulle 
kun være en liten kraftverksgruppe med om 
lag 10 ansatte.
- Jeg kan vel slippe katta ut av sekken nå. 
I mange år var jeg redd for at dette skulle 
bli brukt mot meg og min karriere. For 
samtidig som jeg var leder her inne, så var 
det på et tidspunkt ikke konsernets beste 
jeg jobbet for, men Meløys beste.
Erling ba nemlig om møte med rådmann 
og ordfører. Var de klar over at Statkraft i 
sin konsesjon for kraftutbygging i Meløy 
hadde forpliktet seg til å oppebære hele 
60 lokale arbeidsplasser? Erlings videre 

engasjement sammen med kollegene Bjørn 
Seljeseth og Åge Pedersen resulterte i en 
særdeles viktig prosess som endte med et 
forlik. Og dette forliket påvirket Erling in-
direkte energiminister Jens Stoltenberg til å 
bekrefte i Stortingets spørretime: ja, det blir 
32 arbeidsplasser, og ja, de er varige!

fykan – et SkJebnefelleSSkap
- At jeg var en viktig medspiller bak dette, 
er mitt desidert viktigste bidrag, fastslår 
han.
Og dét sier ikke så lite etter en lang yrkes-
karriere. Etter teknisk fagskole i Stavanger 
fikk tekniker Erling Nystad sin aller første 
faste jobb – i Telemark i et firma som var 
boligfelt-utbygger i Grenland-området. 
Så gikk turen til Drangedal kommune og 
liknende jobb for kommunen - fire år med 
kontroll av bygg under oppførelse, før 
Glomfjord. Underveis fikk sønnen til Lilly 
og Klaus fire barn – Klaus (37), Kjetil 
(34), Frøydis (32) og Thea (22) – alle i dag 
bosatt i Trondheim og Oslo.
- At jeg ble på samme arbeidsplass i 33 år 
har selvsagt med et veldig godt arbeids-
miljø å gjøre – spesielt etter opprettelsen 
av de 32 arbeidsplassene har vi følt et slags 
«skjebnefellesskap», og et stort ansvar for å 
få det til, vi som er her.
- Som kollega håper jeg de andre kan huske 
meg som en med godt humør, en skøyer 
som fant på ting som ikke alle andre gjorde. 
Det er ikke for ingenting at barnebarna kal-
ler meg for «tullebestefar», smiler Erling.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Etter en svært hektisk og innholdsrik 
novemberuke der mange jobbet laaaange 
dager, kunne Meløy BedriftsService tilby 
«splitter ny» kantine på øvre område i 
industriparken.
- Jeg er veldig, veldig fornøyd. Og takk til 
alle som stod på! roser daglig leder Mary-
Ann Selfors. 

bedre for alle
For deg som ennå ikke har hatt ærend 
innom, er det grunn til å glede seg. Den 

viktige kan-
tina som brukes 
spesielt flittig 
av Yara, Bil-
finger, innleide 
firmaer og gjes-
ter til parken, 
framstår nemlig 
som ny og 
innbydende nå 
på nyåret. Etter 
en omfattende 
renovering i 
2009, ble nem-
lig året 2015 

hektisk kantine-renovering
- Det ble en krevende logis-
tikk-øvelse. Men når folk 
stiller opp 100 prosent slik 
som her, da går det an å få 
til ting! smiler prosjektlede-
ren.

Sofaer og avlukke for gjestene – bedre arbeidsforhold for de ansatte med for eksempel heve- og senkebenk.

mary-ann Selfors 

...nedre område har også fått et kjærkommet ansiktsløft.

avsluttet med 
en ny og grun-

dig modernisering og ansiktsløfting.
- Nye vinduer, nytt gulv, maling og tapetse-
ring, nye møbler, ramser prosjektleder Jan 
Robert Skaland opp.
- Ikke minst var det viktig å få laget skille-
vegger mot kjølerommet og vaskerommet. 
Og de ansatte har fått bedre arbeidsforhold 
med en arbeidsbenk som kan heves og sen-
kes, og nye skuffeseksjoner som gir bedre 
tilgang til utstyr, fortsetter Mary-Ann.

…og ikke bare den ene
En kantine som er en enda triveligere møte-
plass. For parkansatte, men også besøkende 
utenfra. Dette var utgangspunktet da MBS-
ledelsen i fjor la sine planer fram for Yara 
Glomfjord, som eier bygget. Og Yara var 
positiv, men:
- For å delta økonomisk var de tydelig på 
at kantina på nedre område, i fullgjødsel-
fabrikken, også måtte renoveres. For den 
brukes av enda flere Yara-ansatte, og var 
nokså nedslitt, opplyser Mary-Ann.
Dermed inngår begge kantinene, som 
driftes av MBS, i renoveringen. På nedre 
område byttes også alle vinduer, det legges 
nytt gulv, males og tapetseres. Og lite slitte 
møbler fra øvre-kantina flyttes ned.

logiStikk-øvelSe
For mange MBS-ansatte og utstyrsleve-
randører ble det noen svært hektiske og 
innsatspregede dager mot slutten av året. 
Mandag i renoveringsuka satte Halsa Bygg 
opp nye vegger og jobbet til klokka 4 på 
natta, før MBS-vaktmesterne og prosjektle-
der Jan Robert sparklet, tapetserte og malte. 
Fredag ble alle lunsjgjester oppfordret til 
å bære stolen sin ned i resepsjonen, og så 

gikk startskuddet for helgen da «alt» skulle 
skje. Møbler og utstyr ut, belegget bort, 
nedsliping, nytt belegg, kjøkken montert, 
dye fronter på diskene, alt elektroarbeid, 
nye møbler inn til montering.
- Vi skulle være ferdig tirsdag. Men utpå 
søndagen så vi at vi var i god rute, så da 

peiset vi bare på og jobbet hele natt til 
mandag. Klokka 05.00 kom renholderne, 
og så kunne vi ta ny-kantina i bruk, smiler 
Jan-Robert, og takker både de MBS-ansatte 
og leverandørene Halsa Bygg, Norrøna 
Storkjøkken, Malermester H. Engen,       
Senab, Rørlegger Otting og Bilfinger. 

åpning gir endring
Det er Yara Glomfjord som eier kantine-
lokalene både på øvre og nedre område, 
mens MBS eier alt av møbler og kanti-
neutstyr og drifter på oppdrag fra Yara. 
Kantina på øvre område, som også er fritt 
tilgjengelig for alle besøkende, har nå 

om lag 70 sitteplasser, fordelt på stoler og 
sofaer.
- Vår primære oppgave er å håndtere 
den daglige lunsjen for de som jobber i 
industriparken. Men ja, litt av bakgrunnen 
for renoveringen er at vi siden 2009 har 
fått mulighet til å holde kantina åpen for 

allmennheten, og vi ønsker at stadig flere 
skal bruke oss, også til arrangementer og 
selskaper, forteller Mary-Ann Selfors.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

- Se, så flott det ble! smiler prosjektleder Jan robert Skaland. mbS-kantina på øvre område i industriparken ble totalrenovert i 
november, og framstår som langt mer moderne og innbydende. 

meløY-metoden slo an
Flott respons da to fra 
Meløy fortalte hvorfor 
Meløy er sensasjonelt 
gode på lærlinger og 
fagopplæring.

elea b. tangstad (t.v.) og linda kildal fortalte om trepartssamarbeidet som er nøk-
kelen til meløys suksess innen fagopplæring. responsen var meget god i foreles-
ningsrommet ved universitetet.

Det er uaktuelt å la en ufaglært jobbe med 
viktig isoleringsarbeid som elektriker – 
hvorfor skal vi godta at ufaglærte får gi 
omsorgstjenester?

linda kildal

For så godt har Meløy lyktes med 
fagopplæring, at andre vil lære. I dette 
tilfellet: yrkesfaglærere fra hele Nord-
land samlet til fagdag i Mørkvedhallen 
og ved Universitetet i Bodø. 17 tilhørere 
slukte hvert ord da Linda Kildal og Elea 
B. Tangstad forklarte i en klokketime.

SukSeSS-partnere
- 41 helsefagarbeidere har tatt fagprøve 
på 5 år, og så godt som samtlige bestod 
og står i jobb i dag. Vi skal ikke ha ufag-
lærte! fastslo Linda, som er virksom-
hetsleder for omsorg i Søndre Meløy.

- Det er uaktuelt å la en ufaglært jobbe 
med viktig isoleringsarbeid som elektri-
ker – hvorfor skal vi godta at ufaglærte 
får gi omsorgstjenester? formulerte hun 
spørsmålet som ligger til grunn for Mel-
øys oppsiktsvekkende resultater. 
Mens kommunen for få år siden hadde 
nærmest ingen satsing på lærlinger, har 
man i dag hele 27 lærlinger i ulike fag, 
ikke minst helsefag, og bruker ordnin-
gen systematisk i rekrutteringsarbeidet. 
Mens Kommunenes Sentralforbund 
maner medlemmene til å jobbe for 2 
lærlinger pr. 1.000 innbyggere, har 
Meløy 5. Suksessen, i samarbeid med 
Meløy videregående skole og Opplæ-
ringskontoret MBS, var utgangspunktet 
for foredraget i slutten av november.

HiStorie og godt omdømme
- Egne instruktørkurs gjør bedriftene 
mer positive. Opplæringskontoret har 
egne kontordager ved skolen. En tverr-
faglig formidlingsgruppe møtes måned-
lig for å sikre formidling av flest mulig 
av ungdommene våre til læreplass. Og 
Meløy har en sterk kultur for å ta imot 
utplasseringselever, ramset Elea opp for 
den lydhøre forsamlingen.
Hun er faglig veileder for helsefagarbei-
derlærlingene i Meløy. Tidligere fagopp-
læring i Hydro Agri, så Industriskolen 
og deretter etablering av selvstendig 
opplæringskontor gjør at Meløy har 
tradisjoner for fagutdanning og rekrut-
tering av fagarbeidere. Skoleelever og 
lærlinger fra Meløy har godt omdømme 
og er ettertraktet – se bare på Borregaard 
i Sarpsborg, som la en hel intervjurunde 
med lærlinger til Glomfjord, fordi så 
mange derfra var attraktive kandidater.

gode muligHeter
Responsen i forelesningssalen ved uni-
versitetet var god. «Dere har bidratt til å 
øke statusen for helsefag-yrkene!» var én 
tilbakemelding. Yrkesfagelever i Meløy er 
da også over gjennomsnittet motivert for 
læreplass etter skolebenken. Og helsejobb-
mulighetene er gode.
- Vi erstatter om lag 10 ansatte hvert år, 
og vi utdanner i snitt 10 nye. Og vi lyser 
ikke ut faste stillinger på under 50 prosent, 
opplyste Linda.
- Med nytt sykehjem blir det også omtrent 
15 nye årsverk, og vi styrker stadig den 
hjemmebaserte omsorgen.

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs 
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- Jo, det har vel gått litt raskere enn jeg 
hadde tenkt, dette… Målet var en stab på 
inntil fem innen fem år, og nå er vi allerede 
der, etter bare 2 ½ år! smiler Stig Einar 
Mork.
For nå på nyåret signerer han sin fjerde 
ansatte, gründeren på Halsa som dro i gang 
rørleggerbedriften Svartisen VVS i septem-
ber 2013.
- Det var aldri aktuelt å jobbe alene, men 
jeg tenkte kanskje å begynne litt mer 
forsiktig enn dette. Nåja, man må ta noen 
sjanser for å nå målene sine!

en pangStart
Det kan vanskelig kalles noe annet enn 
en pangstart. Da Stig Einar Mork gjorde 
etableringen han har drømt om i så mange 
år, fant han helt åpenbart både et marked og 
kunder i sitt dekningsområde Meløy, Rødøy 
og Gildeskål. Allerede åpningshøsten, på 
egenhånd, presterte han salgsinntekter på 
nær 1,2 millioner, og dette økte til 4,1 det 
første hele driftsåret, altså 2014. Fjoråret 

knallstart for vvs-gründeren
Snakk om rakettstart! 
Riktignok var det en man-
geårig drøm han realiserte, 
Stig Einar Mork. Men at 
Svartisen VVS skulle gå så 
bra, så fort, dét hadde han 
nok ikke drømt om! 

Stig Einar tilbake.
- Men, så var det en annen bedrift her i 
Meløy som utfordret meg: «Nå trenger 
dette området en litt større rørleggerbedrift 
– nå må du starte opp!». Dette var puffet 
jeg trengte, og her er vi! humrer han.
Og her, det er i kontorbasen på Sørheim-
brygga på Halsa. De ansatte er både 

strategisk utvalgt og plassert: Per Aksel 
Myrvoll (tidligere REC) i Tjongsfjord, Tom 
Høgsand (tidligere Bilfinger) i Neverdal og 
han selv og de to øvrige på Halsa.
- Jeg utelukker ikke at det kommer nok en 
ansatt med på laget i løpet av dette året. 
Strategisk sett var det gunstig om en slik 
person hadde base i Gildeskål, slår han fast.

drømmen tok form
Tilbake til drømmen. Det var etter videre-
gående skole på Nesna og militærtjeneste i 
Indre Troms at namdalingen fikk smaken på 
VVS-bransjen. I Tromsø by og sjåførjobb 
hos en rørgrossist, senere hjelpearbeider, og 
han fikk både innsikt i og interesse for faget 
når han først leverte deler til byggeplasser, 

ansatt nummer 1: da Stig einar mork etablerte meløy-regionens nye rørleggerfirma i 2013, hadde han alltid planer om jobb til flere 
enn seg selv. men veksten med utgangspunkt i Halsa har kommet raskere enn han trodde.  Her inspiserer gründeren det tekniske 
rommet i rødøyhallen i tjongsfjord, der Svartisen vvS har hatt oppdrag til en verdi av 2,7 millioner kroner. 

og senere deltok selv i rørarbeidet. Så tok 
han likegodt svennebrev som rørlegger, og 
begynte jobben for å bli rørleggermester. 
Drømmen om Meløy hadde begynt å ta 
form.
- Nå er det slik at jeg har psoriasis-leddgikt, 
og dette bremset meg litt i noen år fra å 
realisere drømmen. Men, da jeg startet opp 
i 2013, var jeg helt klar på at jeg skulle eta-
blere en arbeidsplass for flere. Både fordi 
det er mye artigere, og fordi jeg vil skape 
noe som jeg selv kan jobbe med uavhengig 
av helsa, altså at jeg på sikt kan jobbe ad-
ministrativt, dersom det blir behov for det.
Stig Einar Mork er altså i mange år allerede 
etablert i Meløy, og etter noen år i ulike 
funksjoner i Solhaug-systemet er altså 
etablerer-drømmen realisert. I likhet med 
husdrømmen på Halsa, sammen med kona 
Mona.

Sterkere meløy-milJø
- Hvordan er markedet for deres tjenester, i 
2015-16?
- I Meløy har det vært litt nede. En del 

Du vet, det var dette 
jeg bestemte meg for 
å gjøre for mange, 
mange år siden. Mam-
ma var opprinnelig fra 
Halsa, og jeg skulle 
flytte hit og etablere 
rørleggerbedrift.

Stig einar mork

service og rehabilitering, men lite ny-
bygg. Det meste av oppdrag for oss har 
vært i Gildeskål, og ikke minst Rødøy, 
med det store oppdraget i Rødøyhallen, 
mener han.
Svartisen VVS har nemlig stått for sanitær-
anlegg som i dusjer, garderober og toaletter, 
med vannbåren varme her og varme på 
ventilasjonslufta i hallen – i alt fem ener-
gibrønner er boret på utsiden. Oppdraget 
har krevet firmaet store deler av 2015 og 
kontrakten har en verdi på 2,7 millioner 
kroner.
- Meløy har en del enkeltmannsbedrifter 
innen rørleggertjenester. Er det plass til 
dere alle? 
- Ja, det er det, men for vår del må vi jobbe 
i et større område enn Meløy. Vi har fore-
spørsler også utenfor Meløy, Gildeskål og 
Rødøy, og det er sånn sett det samme hvor 
man tjener pengene. Men det er jo positivt 
å bringe verdier tilbake til Meløy.
- Med at vi er etablert med en større stab, 
ligger det til rette for at Meløy-miljøet også 
kan håndtere en del større oppdrag der man 
tidligere alltid har måttet hentet firmaer 
fra Bodø eller Mo i Rana. Er man alene i 
bedriften, er det svært begrenset hva man 

passerte trolig 6 millioner.  
- Det kommer mange henvendelser, ja, og 
vi har mange gode oppdrag for både private 
og for næringslivet. Og så er det viktig med 
gode samarbeidspartnere, altså entrepre-
nører som ber oss regne på oppdrag. De 
tilfører oss mye jobb, understreker han.
Den forsiktige oppstarten alene, da han 
takket for seg etter noen flotte år i Solhaug-
systemet, har altså blitt tre faste fulltidsstil-
linger, en praktikant og nå på nyåret nok en 
ansatt som skal inn i halv stilling i tillegg til 
annen jobb på Halsa.

Stig ble utfordret
- Du vet, det var dette jeg bestemte meg for 
å gjøre for mange, mange år siden. Mamma 
var opprinnelig fra Halsa, og jeg skulle 
flytte hit og etablere rørleggerbedrift. Så 
fikk jeg noen helseutfordringer, så jeg turte 
liksom aldri helt å gjennomføre det, husker 

Med at vi er etablert 
med en større stab, 
ligger det til rette for 
at Meløy-miljøet også 
kan håndtere en del 
større oppdrag der 
man tidligere alltid 
har måttet hentet fir-
maer fra Bodø eller Mo 
i Rana.

Stig einar mork

….med ansatt nummer 2: per aksel myrvoll flyttet fra meløy til heimkommunen rødøy, ble morks første stabsutvidelse og en viktig 
mann i bedriftens største enkeltoppdrag til nå, sanitær- og garderobeanlegg i rødøyhallen. 

ansatt nummer 3: industrirørlegger tom 
Høgsand fra neverdal sluttet i bilfinger et-
ter 20 år, la ned egen sykkelbutikk og ble 
morks mann

ansatt nummer 4: ninja ringøy torris-
sen vil bli rørlegger, og er praktikant hos 
Svartisen vvS.

kan ta av litt større oppdrag.

må Ha Spenning
- Som gründer har du nå pådratt deg stort 
ansvar, mye hardt arbeid i mange år og 
kanskje en god del bekymring – likevel 
ville du?
- Jeg skjønner selvfølgelig at jeg ikke kan 
ha det trykket jeg har nå, resten av livet. 
Men hvis du skal starte opp noe nytt, må 
dette til for å lykkes. I fem år må man regne 
med ekstremt mye jobb.
- Dessuten: livskvalitet dreier seg ikke bare 
om å ha helsa, her og nå. Det dreier seg 
også om å ha en hverdag som er spennende 
og utfordrende. Og det er slik jeg er, det må 
skje noe nytt hele tiden. Det er derfor jeg 
kaller meg et prosjektmenneske, jeg elsker 
å dra i gang nye ting! 
Sier Stig Einar Mork med latter og stort 
smil. Og det er grunn til å smile i gründer-
bedriften Svartisen VVS.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Hele laget: …med ansatt nummer 5 også på plass, kristian Johansen. fra venstre per aksel myrvoll, ninja r. torrissen, Stig einar mork, 
tom Høgsand og kristian Johansen.
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kaldt var det, men monteringsarbeidet ved syrefabrikken pågikk for fullt hele helgen 
som var. yara praxair leder prosjektet, godt hjulpet av lokale mannskaper, som for 
eksempel bilfingers rune Jacobsen.

IndustrIFolk – proFIlerIng For nærIngslIvet

i julesvingen ankom hoveddelen av yaras nye oksygenfabrikk med båt fra antwerpen i belgia. utstyret er produsert på ulike steder i europa, og ble prøvemontert i tsjekkia før 
demontering og skipning til glomfjord i norge.

viktige, verdifulle varer
Leveransen var forsinket, 
men ferdigstillelsen kan 
faktisk bli framskyndet. 
Som får store og hyggelige 
økonomiske konsekvenser 
for Yara Glomfjord.

- Ja, nå som utstyret er kommet på plass, 
ser vi for oss at vi kan ha det klart slik at 
installasjonen av oksygenfabrikken kan 
begynne allerede 11. januar, som er noen 

uker før vi opprin-
nelig planla, opp-
lyste prosjektleder 
Helge Hamnevoll 
til IndustriFolk 21. 
desember.
Denne mandagen 
før julaften var 
nemlig lastebåten 
fra Antwerpen 
ankret ved kaia til 
Meløy Havnebygg, 
og lossingen av 
den svært verdifulle 

lasten kunne begynne fra morgenen. Ho-
veddelen av Yaras nye produksjonsanlegg 
for oksygen ble løftet på land, bit for bit og 
med en samlet tyngde på 150 tonn.

avanSert Jobb
- Dårlig vær til havs gjorde at leveringsda-
gen ble utsatt fra den 14. desember. Først 
til den 17., og så til den 21. Som du ser, er 
været ikke noe særlig i dag, men dette er 
godt vær for oss, smiler Helge.
For, nemlig, lett piskende regn og flere 
plussgrader var gunstig da spesialtranspor-
ten av de tunge og verdifulle elementene 
skulle gå opp de bratte og smale bakkene 
fra Marine Harvest. Glatt vegbane ville 
gjort jobben enda mer krevende, selv om 
dyktige fagfolk fra Terje Halsan AS stod for 
transporten.
- En del utstyr kom for noen måneder siden. 
Det som nå mangler er tønnene på 200 liter, 
de som inneholder zeolitt til reaktorene. De 
150 tønnene kommer med lastebil, forklarer 
Helge.
Oksygenanlegget er kostnadsberegnet til 
52 millioner kroner, og er en viktig brikke i 
puslespillet for å øke totalproduksjonen av 
gjødsel med over 20 prosent i Glomfjord.

verdifull laSt
På kaia 21. desember var det som med et 
utrent øye kunne se ut som en «planke-
jobb», i realiteten en nokså avansert øvelse 

som krevde tunga rett i munnen for alle 
involverte. Montasjelederen fra Yara Pra-
xair, som skal montere oksygenfabrikken, 
var til stede, sammen med fire menn fra 
Terje Halsan AS og kran og kranfører fra 
Nordlandskrana.
- Det var laget detaljerte tegninger for alle 
løft. Det var til og med sveiset egne fester 
i lasterommet til utstyret, som vi nå måtte 
ta løs. Å løfte dette på land og frakte trygt 
avgårde kunne altså ikke gjøres av hvem 
som helst! fastslår prosjektlederen.

vil tJene tid og penger
- Og nå er det datoen 1. juli som gjelder?
- Ja, eller nei: i budsjettet vårt har vi lagt 
inn at anlegget skal være i produksjon fra 1. 
juli, det stemmer. Men…
Innleder Helge. Og det følgende skjønner 
alle er viktig i en bedrift med døgnkontinu-
erlig produksjon som omsetter for mil-
liarder: når oksygenfabrikken skal forsyne 
syrefabrikken med nye 4.000 kilo oksygen 
i timen, slik at syreproduksjonen kan økes 
med ni prosent, ja, da snakker vi store pen-
ger. Å tjene ved framskyndelse, eller å tape 
ved forsinkelse.
- ….målet mitt er helt klart at vi skal være 
i ordinær produksjon allerede 1. mai, al-
lerede, smiler Helge Hamnevoll. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Helge Hamnevoll

 

For en del unge arbeidstakere 
høres det kanskje uoppnåelig ut. 
Men det er altså slik at hjørne-
steinsbedriften Yara Glomfjord 
har en rekke arbeidstakere 
som har stått i jobb hos dem i 
fire fulle tiår! Hvert år hedres 
superveteranene med egen lunsj 
i flotte Glomstua, servert av 
Ann-Helen Solbakken og laget 
hennes. Slik var det også i jules-
vingen, da to 40-årsjubilanter og 
to nybakte pensjonister fra Yara 
var samlet. Foran fra venstre 
Hilmar Sjøteig (40 år i bedrif-
ten), Arnfinn Skogli, Tormod 
Bjerkeli (begge pensjonister) og 
Arnt Jørgensen (40 år i bedrif-
ten). Fra ledelsen ser vi bak fra 
venstre Arve Jordal, May-Eli N. 
Johnsen, Morten Høvset og Leif 
Kristiansen. 
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Alder:  20 år
Yrke:  Lærling logistikkfaget
Firma:  Yara Glomfjord

Profilen: Amanda Skaga

- Du er fra Dønna, hvordan havnet du i Glomfjord?
- Etter endt skolegang i Sandnessjøen registrerte jeg meg via 
opplæringskontoret. En dag ble jeg oppringt og bedt om å 
komme på intervju. Jeg dro, og endte opp med læreplass! Nå 
har jeg vært her i over ett år og til høsten tar jeg fagprøve.

- Hvor fornøyd er du med at du havnet nettopp hos Yara?
- Det er jeg veldig fornøyd med. Det er positivt at dagene er 
så forskjellige og at vi har mange varierte arbeidsoppgaver. 
I tillegg liker jeg å gå skift. Som lærling blir jeg tatt godt 
vare på. Når jeg spør, får jeg svar. Men jeg vet at selv om jeg 
allerede har lært mye, er det fremdeles mye lærdom igjen å ta 
til seg. 

- Har du valgt riktig yrkesvei?
- Til det svarer jeg både ja og nei. Yara som arbeidsgiver 
føles rett! Jeg må innrømme at jeg ikke er kjempeglad i å 
sitte på et kontor, og det er jo dét logistikkfaget ofte handler 
om. Jeg har vurdert å videreutdanne meg etter læretiden, men 
er fremdeles usikker. Da ville det nok ha blitt innen samme 
retning, kanskje til logistikkingeniør. Men usikkerheten når 
det kommer til kontorarbeid kontra praktisk arbeid gjør at 
jeg tenker at jeg ville takket ja til fast jobb i Glomfjord hvis 
tilbudet kom. 

- Hvordan er arbeidsmiljøet, mener du?
- Jeg synes det er bra, slik oppleves det på mitt skift. Så er jo 
alltid noen du jobber bedre sammen med enn andre. 

- Og hvordan trives du på ditt nye hjemsted? Lengter du 
hjem til Dønna?
- Fjellene som omringer Glomfjord gjør at jeg synes det er 
uvant å bo her. Heime på Dønna er det åpent, derfor må jeg 
innrømme at jeg nok gjerne kunne tenkt meg til å flytte til 
Ørnes. Foreløpig har nærheten til jobben vært viktig. Jeg tror 
generelt at miljøet i Glomfjord er bra. Jeg er blitt kjent med 
andre lærlinger og har fått venner. Nå har jeg kanskje truffet 
en meløyfjæring som kan komme til å bety det «lille ekstra» 
fremover (smiler). Til Dønna reiser jeg så ofte jeg kan. Det 
tar knapt tre og en halv time med hurtigbåt fra Ørnes, så når 
jeg har langhelg har jeg prioritert å reise heim. 

- Beskriv en vanlig arbeidsdag?
- Vi laster båter, kjører hjullaster, pakker på paller og jobber 
på kaia. Dette er arbeid jeg liker godt. Jeg har vokst opp på 
gård og har alltid vært vant til å være i aktivitet. Å sitte rolig 
er ikke det morsomste jeg vet.

- Hva gjør du helst på fritiden?
- Jeg slapper av. Venner møter jeg så ofte jeg kan. I det siste 
har jeg tenkt litt på at jeg burde begynne å trene, man bør ha 
litt kondis for å jobbe her. Det er for eksempel mye gåing i 
trapper. 

- Yara har fokus på forbedringsarbeid. Er det en arbeidsgiv-
er som er flink til å formidle dette til sine ansatte mener du?
- Vi deltar jevnlig på sikkerhetsmøter, der får vi info om det 
som jobbes med rundt i bedriften. Kanskje får jeg som er lær-
ling litt mindre innsikt enn de fast ansatte. Jeg er trygg på at 
Yara er en stabil og sikker arbeidsplass. Og det er også attrak-
tivt for andre å få jobb her, selv om få visste hvor Glomfjord 
var da jeg gikk på skole i Sandnessjøen. Etter at jeg begynte 
her var det flere fra mitt kull som ville at jeg skulle under-
søke muligheten for læreplass også for dem. Så at dette er en 
plass for andre enn de med videregående utdannelse innen 
logostikk, dét er helt sikkert. 

Tekst og foto: Ingunn Dahle
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Mona Olsen

SPRUDLENDE UTSTYRSJEF! 

Operatør Kim Antonsen kan stolt vise fram silisiumblokken som gir kontrakter 

med kresne kunder i hele verden.  Norwegian Crystals er nemlig blitt Meløys nest 

største private arbeidsplass, og nå investerer eierne nye 20 millioner kroner for å 

øke produksjonen.
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Da elektrikeren John-Olav Aune (37) 
havnet i rullestol for åtte år siden bestemte 
han seg for å videreutdanne seg.  Målet var 
ambisiøst, men nå er han inne i sitt andre 
semester ved Fagskolen i Troms.
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Layout: 
Ellinor Ann Skaret 
og Kristine Karlsen 

Trykk: 
AN Trykk

john-olav fast bestemt
Nå skal reipåmannen ut-
danne seg til fagskolein-
geniør. - Det er nok ekstra 
utfordrende at jeg har et 
handicap. Men å slutte er 
ikke et alternativ!

- Jeg er motivert og strukturert, det er nødvendig for å klare dette, sier John- olav om sine sterkeste kort når han nå studerer ved fagskolen i troms.

- Det er heftigere enn jeg hadde sett for 
meg, men jeg er uansett helt bestemt på å 
fullføre!

tilrettelegger gJerne
- Jeg ville ha utdannelse innen den job-
ben jeg har nå, forteller John-Olav, som 
har som daglige arbeidsoppgaver å regne 
tilbud, styre montørene og få det formelle 
på plass. 
Med mange år bak seg som utearbeidende 
elektriker besittes mye kompetanse. Med 
bestått eksamen stiller han enda sterkere, 
mener han selv.
- Jeg har nå jobbet hos Meløy Elektro i 13 
år, og jeg fikk kun positive reaksjoner da 

jeg ville videreutdanne meg. Velviljen hos 
arbeidsgiver er stor. I tillegg til fem årlige 
samlinger i Tromsø bruker jeg én dag i uka 
hjemme til studiene.
I løpet av tre år med samlinger og nettstu-
dier skal han og medstudentene gjennom 
et læreløp som andre bruker to hele skoleår 
på.

egen og Sta
- Det krever mye selvdisiplin og er temme-
lig tøft. Over halvparten av de som startet 
sammen med meg har hoppet av!
Og dét kan illustrere stå-på-viljen til John-
Olav. Han forteller at i høst startet tre fra 
Meløy på samme veien som han går. De er 

heldige som ikke er alene, men har noen de 
kan samarbeide med i nærheten. 
- Da vi startet fikk vi klar beskjed om at vi 
som hadde familie ikke hadde tid til andre 
interesser samtidig som vi skulle studere, 
og den jevne frafallsprosenten er rundt sytti 
prosent de fleste årene. 
- Hva er din største styrke, John-Olav?
- Jeg er motivert og strukturert, og dét er 
nødvendig for å klare dette. Noe av det 
vanskeligste har vært å lære seg studietek-
nikk, for det merkes at det er ei stund siden 
jeg satt på skolebenken. 

Tekst og foto: Ingunn Dahle

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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Glomfjord, 23. september.
Nr. 4-2015

B

DE LØSTE NABOENS HODEPINE!

Faren bygde «grunnmuren», nå har sønnen laget «huset» ferdig. Reipå Knuseri var 

den lille spesialentreprenøren som leverte stein og grus. Nå har bedriften over 20 

ansatte, og har bykset oppover lista over Meløys mest-tjenende bedrifter. 
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FRA LITEN TIL STOR
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Glomfjord, 18. novemberNr. 5-2015

IndustriFolk lages av Mediehuset Framtia, og 
på oppdrag fra bedriftene som omtales i bladet. 
IndustriFolk distribueres også som bilag i 
Framtia, og kommer i 9 utgaver i 2016.


