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Yara-Trivsel: 
- Det er fordi vi tar 
vare på hverandre, 
forklarer Kolbjørn 
solbakken.
siDe 1-2

Profilen: 
- vi er som 
en familie, 
sier eileen 
Kristiansen.
siDe 23

ble hjemme: 
napp på 
mongstad, men 
june johansen 
valgte halsa. 
siDe 3

multi må endre
- Vi forbedret oss for 100 millioner kroner i fjor, 
og gjør det samme i år. Nå må alle beholde 
troen på at vi skal komme styrket ut av denne 
markedsnedgangen! fastslår Hilde Rolandsen.

REC Wafer Multi kutter 30 årsverk, og nå saum-
farer de ansatte produksjonsflyten for å kunne 
effektivisere.    SIDE 24-27
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- Joda, jeg vurderte det, men valgte til slutt å være 
her hjemme. Siden jeg skal ta videre utdanning 
etterpå, var det heller ikke veldig viktig hvor jeg tar 
læretiden.

valgTe halsa
June Jeanette Johansen (18) smiler fra stolen i 
kontrollrommet hos EWOS. Her har hun trivdes 
siden september i fjor, som den ene av tre damer i 
produksjonen av fiskefôr, og som lærling i kjemi-
prosessfaget.
- Jeg var til intervju hos både Yara, REC og Statoil, 
og fikk blant annet tilbud om læreplass på Mong-
stad.
- Dét ville jo blitt noe helt annet enn å være her! 
Og jeg vurderte det, men synes det var greit å være 
hjemme på Halsa når jeg har mulighet.
Og siden June uansett satser videre studier etter 
fagbrevet, mente hun lærested utenbygds ikke var 
viktig og spennende nok til å skulle forlate hjem-
stedet.

sKal sTuDere mer
- Jeg er ikke helt sikker på hva det blir, men kanskje 
en bachelorgrad innenfor dette fagområdet? Det er 
derfor jeg nå tar påbyggingsfag i Glomfjord.
Vi ser skolebøkene ligge ved siden av skjermene i 
kontrollrommet.
- Dét er ikke helt vanlig da, men du skjønner, jeg 
har tentamen i morgen, smiler hun.
- Bedriften gir meg fri sånn at jeg kan lese fag ved 
siden av jobben.
June tar altså påbyggingsfag gjennom Meløy 
videregående skole i Glomfjord. Og jobben hos 
EWOS, den består i å overvåke produksjonslinjene, 
ta prøver av og sjekke kvaliteten på fôret, og delta i 
lasting og lossing i lageret og ved kaia.
- Jeg har nok lyst på en jobb innenfor olje og gass, 
men foreløpig er jo mulighetene begrenset i Meløy 
på det, så vi får se, sier June.

Halsa passet best
June fikk tilbudet: kom til Statoil og 
Mongstad. June valgte Halsa, Meløy.

lærling june jeanette johansen (18) fra halsa kunne bodd på mongstad nå, men 
valgte hjemstedet, og eWos.

Operatør hos nabo REC Wafer Multi si-
den 2001 – nå har Tore André Olsen altså 
meldt flytting til Mono-fabrikken. 1. juni 
overtok han som produksjonsleder etter 
Jan Erik Magnussen. 

Kan og vil biDra
- Erfaringen så langt er veldig positiv. 
Miljøet er flott, og her har man pågangs-
mot de luxe, det er veldig positivt!
I januar var det 10 år siden han gikk inn 
dørene hos REC Wafer Multi for første 
gang. Lengst har han arbeidet på ovnene, 
men også wafersager og rentrom. 
- Nå hadde jeg lyst til å komme meg 
videre med andre utfordringer. I denne 
jobben får jeg mer ansvar, og ansvar for 
personalbehandling. Dessuten er Mono 

fortsatt i oppbygging og i ferd med å 
gjøre det bra. Dette har jeg lyst til å være 
med på.
- Og gjennom 10 år i Multi har jeg 
opplevd både opp- og nedturer. Med slik 
erfaring mener jeg at jeg absolutt har noe 
å bidra med.

Karriere 2
Tore André har altså så langt 10 år bak 
seg i waferproduksjonen. Underveis har 
han skaffet seg fagbrev i faget som tidli-
gere het kjemisk teknisk industri. Men, 
41-åringen fra Ørnes hadde en karriere 
før Glomfjord.
- Ja, jeg tok fagutdanning som maskin- og 
industrimaler. Da jobbet jeg mye med 
korrosjonsvern, altså forhindring av rust, 
og brannisolering.
I sine 10-12 første yrkesår var han gjen-
nom dette innom vedlikeholdsarbeid i 
oljeindustrien i Nordsjøen, et vedlike-
holdsfirma på Svalbard og arbeid med 
oljeinstallasjoner på skipsverft.

skal lede Hos mono
Han mente han hadde noe 
å bidra med, og ville være 
med på Mono-oppturen. 
Nå er Tore André blitt pro-
duksjonsleder.

etter 10 år hos multi har Tore andré olsen byttet til mono. og er produksjonsleder.

Janita Mikkelborg fra Halsa er den ene av et knippe 
REC-operatører som nå fortjener en gratulasjon. Hun 
har nemlig bestått fagprøven i produksjonsteknikk. 
Uten tidligere erfaring i industriparken eller med skift-
arbeid ble Janita ansatt ved daværende REC SiTech 
1. september 2008, etter å ha gjennomført AMO-kurs 
i produksjonsteknikk. Industrifolk gratulerer også 
Werner Klausen, Wenche Kilvik, Kenneth Pettersen, 
Christine Jonassen, Michael Rasmussen og Rainer 
Johansen.

60 år
Marie Alvik, Meløy vgs., 25. august

55 år
Ronny Widerberg, REC Multi, 12. september
Nils Nygård, REC Multi, 20. september

50 år
Geir Haarvik, MBS, 27. juli
Åge Bunes, Yara, 31. august
Tormod Hatlestad, REC Multi, 30. september
Svetlana Holm, SiC Processing, 7. august

45 år
Jonny Larsen, Yara, 4. juli
Gunnar Hafsmo, BIS, 10. juli
May-Eli N. Johnsen, Yara, 20. juli
Peter Skog, REC Wafer Multi, 26. september

40 år
Monica Svendsgård, REC Wafer Multi, 19. august
Rune Jacobsen, REC Wafer Multi, 27. august
Kent Sørensen, REC Wafer Multi, 8. september

35 år
Kim-Rune Holdahl, REC Wafer Mono, 21. august
Tage Nilsen, SiC Processing, 26. august
Stina Brattøy, REC Wafer Mono, 30. august
Kirsten Garske, REC Wafer Mono, 4. september

30 år
Michael Sagen, Yara, 5. juli
Thomas Marius Hansen, MBS, 3. august
Line Marlen Krogh, Scan Crucible, 5. august
Vegard Thynes, MBS, 9. august
Svante Brun, Marine Harvest, 29. september

25 år
Kristian Åstrøm, SiC Processing, 6.juli
Frank-Olav Lorentsen, SiC Processing, 14.juli
Jan-Roar Jørgensen, REC Wafer Mono, 3. august
Nathalie Sivertsen, REC Wafer Mono, 19. august
Gaute Kjørstad, REC Wafer Multi, 11. september
Linda Jensen, REC Wafer Mono, 16. september

20 år
Marlene Karlsen, REC Wafer Mono, 5. juli
Krister Kildal, REC Wafer Mono, 16. juli
Cecilie Pedersen, REC Wafer Multi, 19. juli
Richard Tage Andersen, MBS, 19. juli 
Sinje-Elisabeth Jensen, REC Wafer Multi, 13. 
september

Industrifolk gratulerer alle med 
runddag i perioden 1. juli til 30. 
september.

Gratulerer!
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- I det daglige må dere ikke gå forbi hveran-
dre, men gi hverandre støtte og hjelp, sa Ruth 
Myrvang.
Rådgiveren i Polarsirkelen HMS snakket til 
en samlet Si Pro-stab i vår. Tema: verdier. 
- Arbeidet skal ledes av lyst, ikke av plikt, og 
du skal være stolt av jobben din! understreket 
hun.

mennesKelig faKTor
De aller fleste av Si Pros 32 ansatte var sam-
let til forelesning, diskusjon og gruppearbeid 
under Myrvangs ledelse. Verdier og holdnin-
ger, altså.
- Vi ser at produksjonen vår går ned på 
ettermiddag og kveld. Dette må jo ha med 

og her er det meste av si Pro-laget 2011. bak fra venstre andré neverdal, raymond ander-
sen, Christoffer leonhardsen, stian Kristensen, frank robert mikkelborg, Tom Pedersen, ben-
jamin rasmussen, espen selstad og Peter solbakken. midten fra venstre: Øyvind stenersen, 
Thomas Wassvik, Kåre Pedersen, jonas hestdahl, Torgeir birkelund og håvard W. henriksen. 
foran fra venstre: espen nilsen, sissel myrvang, sissel norum, ann Kristin ertsås, oddvar 
aronsen og ove andre Pedersen. 

…oG verdidebatt
Når Si Pro-staben gjør forbe-
dringsarbeid, jobbes det med 
verdier og holdninger.

den menneskelige faktoren å gjøre? mener 
fabrikksjef Sissel Norum.
- Sunt å få Ruth utenfra – hun har masse 
erfaring og vet hva som fungerer for å få oss 
litt ut av “produksjonssporet”.

Kan bli beDre
Etter gruppearbeidet om verdier kom det 
opp overskrifter som: “god kommunikasjon 
mellom ansatte motiverer”, “respekter deg 
selv og andre” og “din gnist kan gi oss ekstra 
glød”.
- Det er viktig at vi er sammen om dette, og 
har de samme holdningene. Det er dette som 
skal hjelpe oss å nå målene våre, som er å ta 
unna økningen av resirk fra Mono, uten at vi 
skal trenge flere ansatte, forklarer Sissel.
- Og selv om vi er gode, kan vi alltid bli 
bedre!

Skal sløse mindre
bla om...

Fra vikar til Fast
Tre som tidligere har jobbet som vikarer i 
Si Pro-produksjonen, har fra 1. juni fått fast 
post som operatører samme sted. Og nav-
nene er: Martin Tärneberg, Tord Olsen 
Bjerkeli og Pornchit Klinhom Bjærang. 

- He, tidligere var det en evig leting etter 
dyser – nå vet vi hvor slikt utstyr er til enhver 
tid, og jeg kan bruke tiden til sandblåsing. 
Det er jo dét vi tjener penger på! forteller 
Benjamin.

si pro på 5s-opptur
- Bedre å bruke tiden til å arbei-
de, istedenfor å lete etter ut-
styr! smiler operatør Benjamin 
Rasmussen, som er medlem av 
Si Pros første forbedringsteam. 
Bedriften har i vinter og vår job-
bet intensivt med holdninger, 
5S og ulike forbedringstiltak.

- givende å se produksjonsforbedringer når 5s gir oss bedre arbeidsflyt, mener disse karene, som utgjør si Pros første forbedringsteam. fra 
venstre: Torgeir birkelund, raymond andersen, benjamin rasmussen, Christoffer leonhardsen og espen selstad. 

Selv om han har relativt lang fartstid i bedrif-
ten, har han i likhet med kollegene lært mye 
i vår. Sissel Norum & Co. har nemlig satset 
tungt for å gjøre arbeidsflyten mer effektiv i 
behandlingen av resirk.

rasK forbeDring
- Dette har egentlig gått raskere enn det jeg 
har erfart tidligere, sier Sissel, som har lang 
fartstid fra SiTech/REC Wafer Mono og 
arbeidet med lean produksjon (lean betyr 
slank).
- Bedriften har ikke satset på denne måten tid-
ligere, og når ledelsen nå har vilje til å bruke 
ressurser, ser vi at vi raskt oppnår resultater, 
siden bedriften er såpass liten og alle er tett 
på hverandre, mener hun.
Bakgrunn: Si Pro skal betjene en til dels sterk 
økning av resirk levert fra REC Wafer Mono, 
men uten å øke bemanningen. Eksempel: 
andre uka i juni ble det prosessert 9,1 tonn 
for Mono – andre uka i juli er tallet 9,5 tonn. 
Dermed: hele staben til Gjøvik i vinter, og 
workshop på Lean Lab, et treningssenter med 

egen produksjonssimulator. Arbeidsmetodikk 
for effektivisering.

givenDe jobb
- I tillegg har vi hatt Bo Ericson inne for å gi 
oss opplæring – han har spesialisert seg som 
kursholder innen 5S-filosofien. Og så har vi 
definert blåseområdet og rentrommet som 
våre to pilotområder, der et forbedringsteam 
med folk fra hvert skift leder arbeidet, forkla-
rer Sissel.
Teamet har sørget for at operatørene på hvert 
skift har laget tiltakslister for forbedring, og 
tiltakene er gjennomført i vår.
- Det er interessant å se hvordan produksjo-
nen går bedre allerede, mener Espen Selstad.
- Ja, det er blitt bedre å være på jobb nå, 
innrømmer Raymond  Andersen.
- Jeg synes rett og slett det er veldig givende. 
Altså å se at vi ved å sette fokus på dette, 
oppnår resultater så fort! synes Torgeir Bir-
kelund.

- sissel, jeg har lærT
Og så kommer han likegodt med en inn-
rømmelse overfor sjef Sissel Norum:
- Sissel, jeg husker jeg sa til deg at det vik-
tigste er jo at jobben blir gjort. Og at du sa 
“Nei, det er viktig at alle gjør jobben likt”. 
Jeg skjønner nå at du hadde rett – jeg har 
lært mye av dette, slår han fast.
- Ja, dette har med holdninger å gjøre, 
mener Christoffer Leonhardsen.
- Vi må skjønne at dersom alle skal få gjøre 
tingene på sin måte, ja, så blir det feil.

og så: resTen
- Ja, Sissel, dette arbeidet skal vel synes 
godt på den økonomiske bunnlinja i bedrif-
ten?
- Det er klart, men for oss dreide det seg 
først og fremst om å klare å ta unna øknin-
gen fra Mono med den staben vi har og de 
produksjonslokalene vi har.
- 27. juni ble begge pilotgruppene sertifisert 
av TPMteam. Nå skal dette arbeidet føres 
videre i resten av bedriften.
- I neste omgang skal vi ta i bruk andre 
verktøy, for eksempel at operatørene i større 
grad gjør enkelt vedlikehold, og oppetiden 
på utstyret skal forbedres, opplyser Sissel.
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arne indergård har jobbet i oslo og ikke minst i glomfjord. nå er 
elektrikeren kommet hjem til eWos og halsa.

- Og utgangspunktet i Si Pro er godt – folk 
er veldig engasjert og positive, og det er lite 
hierarki – de fleste har medbestemmelse. 
Forklarer Bo Ericson. Bosatt i lille Munkedal 
midt mellom Fredrikstad og Göteborg, men 
i mange år turnerende instruktør i 5S, ikke 
minst i norske industribedrifter. 5S: standar-
disert opprydding, men også en filosofi for 
å organisere arbeidsflyten for størst mulig 

bo Hjalp si pro
- Alle bedrifter sløser, og alle 
ønsker å spare. På verdensmar-
kedet er det kostnadene og 
systemene våre vi kan forbedre 
- prisene er det jo markedet 
som bestemmer!

- folkene i si Pro er veldig engasjert og positive, skryter bo ericson etter vinterens 5s-besøk hos resirkbedriften.

effektivitet, minst mulig sløsing og overflødig 
prosessering.

alle slØser
- Det sløses i alle bedrifter, og ikke bare i pro-
duksjonen, men også administrasjonen. Her 
dreier seg om å endre folks tenkemåte til at de 
ser hvorfor det er viktig med høyere produk-
tivitet. Alle har sine ulike erfaringer med seg, 
men må få ett, felles mål. Absolutt alle må 
involveres, og prosessen kan ta tid, men så 
blir det lettere å se mulighetene, forklarer Bo 
Ericson.
I vinter har han altså kurset samtlige Si Pro-
ansatte i 5S, som igjen er en del av tankesettet 
total productive maintenance og lean produk-
sjon, som er kjente begreper for industriarbei-
dere i Meløy.

På verDensmarKeDeT
- REC og Si Pro i Glomfjord er på verdens-
markedet, og utfordres av hele verden. Skal 
vi konkurrere der, så er det systemene våre og 
kostnadene vi kan forbedre og gjøre noe med. 
Prisene er det markedet som bestemmer – de 
kan vi ikke gjøre mye med. Da er det greit å 
mestre slike verktøy for å utdanne folk, mener 
Bo.
Selv har han sin opprinnelige bakgrunn fra 
leverandørindustrien til bilproduksjonen i 
Sverige, og jobber som kvalitetssjef, produk-
sjonsteknisk sjef og lean-koordinator. De siste 
15 årene har han spesialisert seg på å kurse 
andre, og samarbeider nært med Lean Lab på 
Gjøvik. Dette treningssenteret for effektivise-
ring for vareproduserende industri har i vinter 
også hatt besøk av hele Si Pro-staben.

- Besøket var veldig vellykket, ikke minst fordi elevene våre var 
veldig engasjert og fikk gjort de arbeidsoppgavene som var planlagt, 
oppsummerer rektor Roar Jensen.
Det var siste uka i mai at Meløy videregående skole fikk staselig besøk 
fra en delegasjon på hele 25 personer. Elever og skoleledere fra Bel-
gia, Frankrike, Tsjekkia, Bulgaria og Polen – alle kom de til Glomfjord 
for å avslutte det toårige Comenius-prosjektet der målet har vært å gi 
større kunnskap om andre lands kultur og utvide elevenes horisont. På 
våre bilder ser du glimt fra mottakelsesmiddagen i kulturhuset med 
taler og utveksling av gaver. Blant annet fikk de besøkende overrakt de 
flotte vottene med Meløy-motiv som damene ved Krambua i Neverdal 
hadde laget for anledningen.
- De som kom på besøk fikk oppleve mer enn de nok forventet. Det ble 

besøk ved Luftfartsmuséet i Bodø, Svartisen, Grensen og vi tok dem 
med ut på båttur. 
- For vår del har prosjektet vært relativt krevende, hva arbeidsinnsats 
angår, men utbyttet for elevene har vært veldig positivt. Det å sam-
menlikne seg med unge mennesker fra andre land, og dele kunnskap 
og erfaringer med dem, bidrar også til å finne ut mer om hvem man er 
selv, mener Roar.

avsluttet europeisk kulturprosjekt

Stor-besøk fra Europa avsluttet MVSs toårige 
Comenius-prosjekt.

Prosjektkoordinator ria De Wilde fra belgia hadde med seg en delegasjon på 25 elever og skoleledere fra fem europeiske land, da hun i mai 
besøkte meløy videregående skole i glomfjord. rektor jan Deweerdt ved sint-jaans College i Poteringe, belgia, var også med, og utvekslet 
gaver med mvs-rektor roar jensen.

Elektrikeren Arne Indergård mottar fra i vinter lønn fra EWOS, og ikke 
lenger fra  BIS Production Partner i Glomfjord.
- Greit med kortere vei, ja, og så har jeg jo jobbet her før, så jeg kjen-
ner forholdene, sier han.

vil lære mer
- Men fortsatt har du kjørt til Glomfjord – hver mandagskveld?
- Ja, jeg følger et kurs for å kunne ta et fagbrev til, altså som automa-
tiker. Nå i vår tar jeg eksamener i en del videregående skole-pensum. 
Det er ganske mye arbeid, for kurset er ganske komprimert. Men det 
er greit å kunne skaffe seg et fagbrev til, det er grei kunnskap å ha i 
jobben min.
Lang erfaring i bransjen allerede, men EWOS-jobben er han nokså 
fersk i. Vedlikeholdsarbeid, forebyggende vedlikehold og nye prosjek-
ter – og sistnevnte har det vært rikelig av hos laksefôrprodusenten.

Hjem til Halsa
Arne Indergård fikk kortere arbeidsvei, ja, da han 
flyttet fra BIS og hjem til EWOS på Halsa. Men han 
kjører fortsatt til Glomfjord. For å lære mer.

hjem Til halsa
Opprinnelig er Arne fra Trondheim, men familien bosatte seg på Halsa 
da han var bare 2 år. Etter obligatorisk skolegang og videregående, 
gikk turen til Oslo og læretid som elektriker i Ørnulf Wiig Installa-
sjon. Deretter flyttet han hjem til Meløy, og til jobb for BIS. Der han 
har blitt, med 1 ½ års avbrekk for en ny periode i Oslo-bedriften. Etter 
en periode utleid fra BIS til REC Wafer Mono, jobb-flyttet han altså 
tilbake til hjemstedet og EWOS fra i vinter.

ny nettside
Nå har Glomfjord Industripark fått ny og oppdatert inter-
nettside. Her kan du finne kontaktinformasjon, opplysnin-
ger om bedriftene og virksomheten i parken. Besøk oss på 
www.glomfjordindustripark.no Spørsmål rundt nettsiden: 
tlf. 99 29 99 08.
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- Lystgass er jo kjent som en av 
de virkelige klimaverstingene, så 
det er klart vi er fornøyd med det 
vi har fått til! smiler driftsinge-
niør Gunnar Estensen.
Med årets revisjonsstans og 
teknologibytte i Syre A, kan han 
smile bredt over de ferske måltal-
lene. For: i et år med normalpro-
duksjon har han og kollegene 
i Glomfjord klart å redusere 
utslippet av lystgass med om lag 
1.750 tonn! Dette tilsvarer det 
samlede utslippet fra all biltrafik-
ken i Bergen og Kristiansand i 
året 2005…

KrafTig reDuKsjon
- Før vi begynte prosjektet med å 
redusere lystgass-utslippene våre, 
altså i 2006, slapp vi ut i overkant 
av seks kilo lystgass pr. tonn syre 
vi produserte, forklarer Gunnar.
- I dag er vi nede på 0,8 kilo, og 
målet er 0,5 innen utgangen av 
dette året. 
13 millioner kroner. Det har 
Yara i Glomfjord investert bare 
dette året, og totalt om lag 20. 
Altså i sitt systematiske arbeid 
for å komme skjerpede miljøkrav 
i forkjøpet. 1 tonn lystgass til 
atmosfæren tilsvarer 310 tonn 
CO2, så det er altså ikke uten 
grunn at denne miljøverstingen så 
til de grader har fått myndighete-
nes fokus. Yara har internasjonalt 
brukt voldsomme ressurser på 
utvikle en helt egen teknologi, 
og innsatsen har gitt resultater. I 
2008 bidro Yaras innsats i Pors-
grunn og Glomfjord til, sammen 
med redusert bruk av fossilt 
brensel til transport, at nasjonens 
samlede utslipp av klimagasser 
ble redusert med to prosent.

Har redusert dramatisk
Om lag 20 millioner 
kroner er investert: 
Yara Glomfjord har 
redusert dramatisk sitt 
utslipp av klimagassen 
lystgass (N2O).

Tydelig og veldig hyggelig utvikling i lystgassutslippet siden januar 2006, altså. bruddet i grafen i 2009 
skyldes sommerstansen i produksjonen.

uØnsKeT biProDuKT
- Du skjønner, lystgass er rett og 
slett et biprodukt som dannes når 
vi lager syre til gjødselproduksjo-
nen, forklarer Gunnar.
Altså: når han og staben lager 
salpetersyre ved å blande am-
moniakk og oksygen til nitro-
genoksid, så oppstår lystgass 
som et uønsket biprodukt. Fra 
prosjektstarten i -06 instal-
lerte man katalysatorer i form 
av tabletter i syreprosessen for å 
omdanne lystgassen til nitrogen 
og oksygen. Målet var å halvere 
utslippene sammenliknet med 
perioden 1999-2001, og slik være 
i rute før skjerpede miljøkrav fra 

-08. Suksess.
- Siden da har vi jobbet jevnt og 
trutt med stadig mer katalysator 
for å redusere utslippene. Under 
årets revisjonsstans byttet vi ut 
teknologi ved at det som før var 
tabletter, nå er plater med hull 
i, altså wafere, som gassen går 
gjennom.

De små grØnne
Alt dette foregår altså i forbren-
ningsovnene i Syrefabrikken, og 
nå er endringene gjort i 12 av 18. 
De seks siste oppgraderes i høst.
- Og i kurvene, som vi kaller 
det, har vi til nå benyttet de små, 
grønne kulene av ceriumdioksid 

og cobolt. Det er de som bryter 
ned bindingene mellom nitrogen 
og oksygen slik at de kommer 
ut av pipa som ren nitrogen og 
oksygen. Fra nå av erstattes disse 
kulene av wafere, som er plassert 
lagvis opp i kurven, og kurvene 
er nå helt fulle, forklarer han 
videre.
- Lagene med wafere er også 
vridd i forhold til hverandre, slik 
at ikke alle hullene kommer rett 
over hverandre. På denne måten 
sørger vi for størst mulig kontakt-
flate mellom gass og katalysator, 
opplyser Gunnar. 

her installeres wafere i kurvene under årets revisjonsstans – en helt ny teknologi som gjør at Yara i glom-
fjord kan redusere sitt utslipp av lystgass (n2o) ytterligere. med på bildet er martin røberg (fra venstre), 
leif rambjørg, reidar næss hansen (Yaras forskningssenter), jarle Cato sivertsen og gunnar estensen.

…og her løftes ferdig oppfylt kurv til ovnen. fra venstre på bildet ser vi Knut breivik som kranfører, lars 
Kåre nystadnes, magnar fagerli og eva aspvik.

- lystgass er et uønsket bipro-
dukt når vi lager syre til gjød-
selproduksjonen. men nå har 
vi redusert utslippet vårt med 
1.750 tonn, hvis vi regner ut fra 
et normalår i produksjonen,  
forklarer driftsingeniør gunnar 
estensen.
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- I mange år har vi brukt mye kapasitet på å 
bygge ut, øke produksjonen vår og forbedre 
oss. Dette har tatt all vår tid.
- Nå ønsker vi å “ta tilbake” naturen, stelle 
rundt oss og strukturere bedre. Jeg er opptatt 
av at det skal se ordentlig ut her, vi ønsker 
også å ta hensyn til naboene våre, peker og 
forklarer Robin Dahl.

mer plass, mer struktur

Investeringene i økt produksjon 
fortsetter i vår ved EWOS på 
Halsa. Men, nå tar fôrfabrikken 
også et krafttak for omgivelse-
ne sine. – Vi skal legge om veien 
og strukturere på en annen 
måte. Jeg vil at det skal se mer 
ordentlig ut, sier fabrikksjefen.

- her skal veien legges om, slik at varetransporten inn og ut, og parkeringen, kan gjøres annerledes og bedre, forteller fabrikksjef robin Dahl 
om de kommende endringene på eWos-området på furøy.

nykommer 1: ny hvetetank til 2,5 millioner kroner. nykommer 2: ny oljetank til 7,5 millioner kroner.

To nYe Tårn
Han har tatt oss med utendørs. For endringene 
er store siden sist, og flere kommer. Innendørs 
sørger staben på 35 for at produksjonen går 
for fullt, altså på stø kurs mot 200.000 produ-
serte tonn i år. 
- For det første ser du den nye hvetesiloen der 
borte, sier han, og peker mot nykommeren på 
havsiden av “Furøya skyline”.
Siloen med kapasitet på 1.900 tonn kom opp 
i vår, og var en investering på om lag 2,5 mil-
lioner kroner.
- Og så er det den nye oljetanken, peker Ro-
bin i den andre retningen.
Til fiskeolje. Kapasitet: 3.000 tonn. Investe-
ring: 7,5 millioner kroner.

mer inn for å sPare
- Hvorfor?
- Det har rett og slett med å kunne øke 
beholdningen, slik at vareflyten kan bedres 
ytterligere. Slik får vi bedre lagringskapasitet, 
og ved å kunne ta større beholdninger inn, 
sparer vi transportkostnader.
- Men du hadde enda mer å melde?
- Ja, i tillegg til disse investeringene har vi 
bygget den hallen der borte, viser han oss 
videre.
Den helt nye lagerhallen til 2 millioner kroner 
ligger delvis på området der Halsa-folk vil 
huske at Grønnbrygga lå. Men som altså nå 
er revet.
- Her lagrer vi settefisk-fôret vårt. Fôret pro-
duseres i Florø, og ble tidligere lagret i Bodø, 

men er altså flyttet hit. Herfra fraktes det ut til 
kundene våre – noen av dem holder også til 
her i nærområdet.

områDeT voKser
Og fortsatt gjenstår det å snakke om de mest 
betydelige endringene her ytterst på Furøya. 
De er ennå ikke gjort. For: mens eierskapet 
til grunnen som fabrikken ligger på, tidligere 
var lokalt, har EWOS brukt de siste årene til å 
kjøpe området. I praksis betyr dette at regule-
ringsplanen nå er endret og at industriområdet 
skal vokse. Nå er eierne av i alt tre private 
boliger kjøpt ut og skal flytte.
- Det transporteres ulike varer inn og ut av 
vårt anlegg. Det gjelder også gass. Parke-
ringsforhold og snuplasser for disse vogn-

togene skal utbedres, og det skal bli bedre 
passeringsmuligheter for trafikken. Derfor 
krever området en omdisponering, forklarer 
kommunikasjonssjef Peter Hagen i EWOS 
AS.

legger om veien
- Dessuten… fortsetter Robin Dahl:
- Så skal vi da legge om traséen for veien en 
del, slik at det blir mer oversiktlig. I dette 
arbeidet river vi det gamle, hvite huset ved 
nedkjørselen her, og en gammel oljetank. 
- En annen endring er at området skal lukkes 
- alle besøkende parkerer utenfor. Og de som 
skal inn i anlegget, de sluses først gjennom 
det blå administrasjonsbygget. Kravene er 
blitt strengere til hvem som skal ha adgang, 

og dette har både med sikkerhet og bedre 
tilrettelegging å gjøre, forklarer han.
Apropos krav: EWOS på Halsa fikk i 2010 
to nye, internasjonale sertifiseringer på plass: 
ISO 14001 som gjelder krav til miljøstyrings-
systemer, og OHSAS 18001, styringssystemer 
for arbeidsmiljø og ytre miljø. Fra før: ISO 
22000 (mattrygghet) og ISO 9001 (kvalitets-
styringssystemer).
- Samtidig jobber vi hele tiden med forbedrin-
ger. Vi har fått godt betalt for satsingen vår på 
lean produksjon (forebygging av “sløsing” i 
alle ledd av produksjonen, red.anm.), avslut-
ter en fornøyd fabrikksjef.

nykommer 3: lagerhall for settefisk-fôr til 2 millioner kroner.
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- Vi er rett og slett veldig heldige, sier fabrikksjef Robin Dahl.
EWOS-lederen på Halsa snakker om rekruttering til bedriften.
- Det er enkelt for oss å få tak i fagfolk – når vi leter etter nye ansatte 
kan vi plukke fra øverste hylle, mener han.
Hvordan? Jo, saken er den at nokså mange fagarbeidere bor på Halsa, 
men står i jobb i ulike bedrifter i Glomfjord Industripark. Så:
- Når vi har en jobb som passer for dem her i nærmiljøet, takker de 
gjerne ja til kortere arbeidsvei. Så vi er veldig heldige.
- Og prosessfolk utdanner vi nokså mange av selv, gjennom at vi har 
mange lærlinger, forteller fabrikksjefen, som selv gjør det motsatt: bor i 
Glomfjord, jobber på Halsa.

HeldiGe eWos

robin Dahl, fabrikksjef for eWos på halsa.

Rektor og kolleger hedret nylig 
Trygve Hansen (65) for sin lange 
og trofaste tjeneste for Meløy 
videregående skole. På 34 år 
har Hamarøy-mannen trolig 
kjørt om lag 1 million kilometer 
til jobb i Glomfjord!

- Takk for en fantastisk innsats, Trygve! takker beate henningsen (f.v.), roar jensen og Walter 
elvenes sin nå avgåtte arbeidskollega Trygve hansen.

- Du har ukependlet fra Hamarøy til jobb i 
Meløy i 34 år, stort sett uten fravær! Dette 
sier noe om din moral, Trygve. I løpet av 
disse årene har du hatt hovedansvar for 
opplæring av mellom 500 og 1.000 elever, og 
mange ser på deg som en institusjon. 
Talte MVS-rektor Roar Jensen til sin nå 
avgåtte medarbeider Trygve Hansen. Nylig 
var om lag 30 ansatte ved skolen i Glomfjord 
samlet for å hedre sin 65-årige arbeidskol-
lega. Etter 34 år som faglærer ved skolen går 
nemlig pendleren Trygve nå av med pensjon.

60 mil i uKa
- Opplevelsene sammen med elevene, og 
dere som er mine kolleger, kan ikke måles 
i penger. At jeg har kjørt 60 mil i uka for å 
kunne jobbe her, forteller vel sitt om at jeg 
har trivdes, besvarte Trygve rektors god-ord.
Den nybakte pensjonisten er opprinnelig fra 
Spildra ved Ørnes, men har i stort sett hele 
sitt voksne liv vært etablert med sin familie 
på Innhavet i Hamarøy. Dette har altså ikke 
forhindret at han har tilbragt det aller meste 
av sin lange yrkeskarriere med adresse Meløy.
- …og enkelte uker er det blitt to turer! Som 
den gangen da du glemte hvitvinen til perso-
nalfesten hjemme hos deg. Da kjørte du egen 
tur opp igjen, og reddet festen, husker kollega 
Beate Henningsen, og fikk fram latteren i 
forsamlingen i sin tale til Trygve.

Har pendlet i 34 år

meDalje fra norges vel
Som gaver fikk den ivrige friluftsmannen 
blant annet fiskesluker, og han lovte å melde 
seg når høstens turer ved skolen skal gjen-
nomføres etter sommerferien. Et hyggelig ek-
strainnslag under markeringen ble introdusert 
av rektor Roar:
- Tidligere i år søkte vi til Det Konge-
lige Selskap for Norges Vel, fordi vi mente 
du fortjente deres medalje for lang og tro 
tjeneste. Og her er beviset på at du har hatt 
samme arbeidsgiver i mer enn 30 år og at ditt 
tjenesteforhold hele veien har vært uklander-
lig, erklærte Roar.
Og dermed fikk Trygve overrakt både med-
aljen, blomsterbukett og altså andre gaver fra 
sine kolleger.

TrYgve, en fighTer
Trygve Hansen ble født 5. februar 1946. 

De første yrkesårene tilbragte han i ulike 
avsnitt og funksjoner hos Hydro i Glomfjord. 
Deretter yrkesskole i Bodø, ingeniørutdan-
ning i Narvik og etter noen år som reparatør 
og maskinkjører på Innhavet ble han ansatt 
som faglærer ved Meløy videregående skole i 
Glomfjord i 1977. 
- Samme året begynte jeg selv her som elev 
i mekaniske fag, men i parallellklassen, den 
som Håkon Taraldsen hadde, smiler Roar.
Ved skolen har Trygve også hatt funksjoner 
som samlingsstyrer, hovedlærer og faglig-
pedagogisk leder, og har i tillegg undervist 
i forkurs for ingeniørhøgskolen og teknisk 
fagskole.
- Og du har alltid vært en fighter. Du var al-
vorlig syk av magekreft i 1994, men kjempet 
deg gjennom, ble frisk og var snart tilbake i 
arbeid igjen. Takk for din fantastiske innsats, 
Trygve! hilste Roar Jensen.
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Tradisjonen fortsetter. Se endringene.

Helt fra industriparken “eksploderte” i januar 2006, med ScanWafer-
utbyggingen som den første av en lang rekke store byggeprosjekter, 
har det vært en hyggelig tradisjon i Industrifolk for å ta nye, årlige 

oversiktsbilder fra fjellet. Årets fototur er gjennomført, og på dette 
bildet ser du hvordan parken i sin helhet tar seg ut 28. juni 2011. 
Den største, men kanskje ikke så lett synlige endringen, er at det nye 
veisystemet er tatt i bruk for fullt, og at innfartsveien ikke lenger 
kommer inn i Glomfjord sentrum, men ved Meløy Fritidsbad. 

GlomFjord industripark 28. juni 2011
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Industrifolk besøker Fullgjødsel-
fabrikken sammen med bedrifts-
sykepleier Svein Brennesvik, 
og møter operatører på Bård 
Hillestad-skiftet. Det er midt 
på dagen-mat, og bedriftens 
arbeidsmiljøundersøkelse viser 
at ikke minst dette skiftet trives 
særdeles godt på jobb. Eldste-
mann Kolbjørn Solbakken vet 
hvorfor:
- Vi er en herlig blanding av 
sånne gammelpeiser som meg, 
og disse ungdommene. Vi har 
det rett og slett koselig sammen, 
og hjelper hverandre. Dersom 
det er noen som plages med noe, 
er det alltid noen som spretter 
opp – man trenger ikke be om 
hjelp. Dette er ingen selvfølge 
på alle arbeidsplasser, forklarer 
han.
Elin-Beate Torset er langt yngre, 

men har allerede 10 års fartstid:
- Vi er gode venner. Mange på skiftet er 

- Folk er mer enn fornøyd, og 
svarene fra de ansatte er faktisk 
veldig like, selv om det er stor 
forskjell på jobbene i de fem 
avdelingene våre, sier bedriftssy-
kepleier Svein Brennesvik.
Han er også mer enn fornøyd når 
Industrifolk får lese statistikken. 
Yara gjennomførte nemlig ano-

nym spørreundersøkelse i staben 
i fjor høst. Folk skulle fortelle 
hvordan de har det på jobb hos 
gjødselprodusenten.
- Når vi setter opp en score for 
i alt 12 områder for måling av 
trivsel og trygghet, ender det med 
et gjennomsnitt på 4,7, der 6,0 er 
toppscore. Dette er rett og slett 
veldig bra, og vi er også fornøyd 
med at hele 78 prosent av de 
om lag 180 ansatte har deltatt i 
undersøkelsen, fastslår Svein.

alle Trives, overalT
Yara presterer altså utmerket 
trivsel hos sine ansatte, og jevnt 

over, selv i så ulike avdelinger 
som henholdsvis ferdigvareom-
rådet, syrefabrikken, pakkeri-kai-
lager, vedlikehold og administra-
sjon. Det er i forbindelse med 
ISO-sertifisering gjennom Veritas 
at bedriften plikter å risikovur-
dere arbeidsforholdene for sine 
ansatte. Allerede har man kartlagt 
det fysisk-kjemiske arbeidsmil-
jøet, altså hvor utsatt staben er 
for støv, støy, kjemikalier og ulik 
risiko. I fjor høst spurte man så: 
hvordan har vi det, sammen på 
jobb?
- Dette dreier seg om den psyko-
sosiale delen av arbeidsmiljøet, 

altså trivsel, jobbstress, variasjon 
og i det hele tatt: hvordan har vi 
det på jobb? forklarer Svein.

minDre folK, mer Pro-
DuKsjon
Og dét har man nå altså en grun-
dig dokumentasjon på. Fordelt 
på 12 kategorier: arbeidsmengde 
og stress, variasjon, egenkontroll, 
kollegastøtte, selvutfoldelse, 
ansvarskrav, forhold til ledelsen, 
info/kommunikasjon, jobbtrygg-
het, risiko for skader og bered-
skapen.
- For å kunne stå i en jobb over 
tid er det viktig at det er greit å 

- Det er rett og slett bra folk som jobber her, og det 
hjelper jo på trivselen at vi jobber i en trygg og god 
bedrift, mener disse operatørene i fullgjødselfabrik-
ken. fra venstre Tony sætermo, Kolbjørn solbakken, 
bård erlend K. rafnung, svein brennesvik, elin-beate 
Torset og martin Knutsen.

stor-trives i yara

- Hvordan har vi det, 
sammen på jobb? 
spurte Yara sin ansatte. 
Svaret var nærmest 
overstrømmende po-
sitivt.

- Vi bryr oss om hver-
andre, vi hjelper 
hverandre og vi har en 
trygg arbeidsplass!

sammen også på fritida. Og min-
nene fra skiftturene vi har vært 
på, for eksempel til Kiel, de lever 
vi lenge på, mener hun.
Tony Sætermo er yngstemann, 
han er lærling på skiftet.
- Det er alltid noe å prate om 
med disse folka – vi er generelt 
gode kompiser, alle sammen, 
synes han.
- Er det noe spesielt Yara får til 
som bedrift for at de ansatte skal 
trives så godt – Fullgjødselfa-
brikken er tross alt en ganske 
skitten og bråkete arbeidsplass? 
spør vi.
- Nei, bedriften gjør vel ikke noe 
spesielt, sånn sett, det dreier seg 
jo om de folka som er her, mener 
Martin Knutsen.
- Men det hjelper nok på trivse-
len at man føler man jobber i en 
trygg og god bedrift. Vi frykter 
ikke for jobbene våre. Og selv 
om det kanskje kan være travelt 
her nede, er det jo også tider der 
vi bare overvåker, og da er det 
også tid til å ha det sosialt og 
trivelig sammen med de andre, 
mener han.

være der. Denne undersøkelsen 
bekrefter at dét synes de Yara-
ansatte at det er, og uavhengig av 
hvor i bedriften de jobber. 
- Lavest score har “arbeidsmeng-
de og stress”, med 4,3. Dette er 
heller ikke en lav score på noen 
måte, men kanskje er det ikke 
overraskende at den er den laves-
te? Vi skal huske at det var over 
600 ansatte her midt på 1980-tal-
let, mens det nå er knapt 180. I 

samme periode har produksjonen 
av gjødsel økt betydelig.
- Nå skal vi følge opp undersø-
kelsen ved å informere om den på 
områdemøter og skiftmøter.

mobbing blir tema
- Ingenting negativt?
- Vi har stilt spørsmål om mob-
bing. Og ja, vi har fått noen få 
svar som indikerer tilfeller av 
mobbesituasjoner. Men, siden 

undersøkelsen var anonym, vet 
vi ikke hvem uttalelsene kom-
mer fra. Og vi vet at begrepet 
mobbing brukes og forstås litt 
ulikt, og det er nok behov for å 
kvalitetssikre dette.
- Men, i bedriften skal det være 
nulltoleranse for mobbing, og 
derfor vil vi nå gjøre dette til et 
temainnspill til de ansatte ved at 
vi diskuterer hva mobbing er, og 
gir tydelig informasjon om hvor 

man kan henvende seg for å ta 
opp slike forhold, forteller Svein 
Brennesvik.

ny mono-mann
Nytt fjes hos REC Wafer 
Mono er Martin Jørgensen 
fra Fauske. Etter læretid i 
Stavanger-området er han 
fra 3. juni waferoperatør på 
skift 4.
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Fem nye er kommet inn hos SiC Processing i vinter og vår. 
I sommer takker fire andre for seg. For: Charlotte Solhaug 
(begynte 23. mai), Alexander Johansen (16. mai), Jon Inge 
Drevland (11. mai), Kjetil Kristensen og Svetlana Holm 
(begge 14. mars) er nye på slurrylaget. Og de som slutter, det 
er Huê Thai Nguyen (sluttdato 1. juli), Helene Tvenning (1. 
juli), Espen Svendsen (1. august) og Thomas Maruhn (1. 
august). Helenes nye jobb er kjent fra lokale medier – hun skal 
drive café ved Ørnes handelsted. Mens Thomas, han går til-
bake til sin tidligere jobb som operatør ved REC Wafer Multi.

Kveldskurset i automatiseringsfaget siden i 
fjor høst, der Bjørn Behner har vært veileder, 
har fått gode tilbakemeldinger, og nå har alle 
deltakerne vært oppe til eksamen. Dermed 
går de likegodt i gang med en ny runde, 
voksenopplæringen ved MVS og Opplæ-
ringskontoret, MBS. - Det stemmer, vi setter 
i gang til høsten, fortsatt i samarbeid med 
Bjørn Behner. Da blir det én kurskveld i uka 

og eksamen neste vår, opplyser leder John-
Howard Bottolfsen ved MVS-VO. Vårt bilde 
er fra informasjonsmøtet før oppstarten i fjor 
høst, og vi ser Bjørn Magne Johansen (f.v.), 
Sindre Kibsgaard og Kent Kvalnes sammen 
med veileder Bjørn Behner. Interessert? 
Send sms til 920 77 797 (MVS-VO) eller 951 
13 499 (OKMBS).

ny runde med bjørn endrinG Hos siC

I samme lokaler i industriparken: to ulike 
aktører innen bedriftshelse. Selskapet Polar-
sirkelen HMS, som selger sin kompetanse 
til i alt 40 kunder i regionen, og den interne 
bedriftshelsetjenesten til Yara og BIS. Ledere: 
Line Voll Bang og Svein Brennesvik.
- Et større fagmiljø gjør at vi kan innhente 
flere synspunkter og dermed gi brukerne våre 
et bedre tilbud, mener Svein.
- Og vi samarbeider for å gjøre hverandre 
bedre. Felles bedriftslege, felles utstyr og 
felles helsetjenester – vi trekker veksler på 
hverandre, fastslår Line.

gjennom nålØYeT
Samboerskapet har pågått siden høsten 2009, 
og de to lederne mener dette har vært både 
viktig og vellykket. Lines selskap har fem 
ansatte fordelt på om lag fire årsverk – Yara 
sysselsetter vel ett og et halvt årsverk til egen 
helsetjeneste og samarbeidet med BIS Pro-
duction Partner. Felles har de altså arbeidet 
med både enkeltpersoner og arbeidsmiljø og 
HMS-systemer generelt.
- I fjor kom en godkjenningsordning for be-
driftshelsetjenester – med høye krav til både 
kvalitet, faglig sammensetning, organisasjon, 
kapasitet og kompetanse. Vi kom gjennom 
nåløyet, med hver vår godkjenning, og det var 
helt klart en fordel for oss å være et samlet og 
større fagmiljø, forklarer Line.
Nå danner de sånn sett samlet front mot 
fravær. 

PresseT er ØKT
- Ja, bedriftene her i industriparken bruker 

Felles Front: Helse
Samboerskapet mellom to 
bedriftshelsetjenester gir par-
kansatte et bedre tilbud. Større 
fagmiljø gir større kompetanse, 
for eksempel i bekjempelsen av 
sykefravær. 

Polarsirkelen hms’ line v. bang ute i felten, her ved reC Wafer multi. operatør lars erik nil-
sen bærer måleutstyr i fem dager for å registrere støv i produksjonslokalene. her i prat med 
line og inger Østvik, som jobber med hms hos multi.

- vi gjør hverandre bedre! mener line voll bang og svein brennesvik, som leder hver sin bedriftshelsetjeneste, men i felles lokaler i parken. 
også med på bildet: may-liss olsen (bak fra venstre), Karin r. sandvik, sissel n. nilsen, berit braseth, Christian rokseth og ruth myrvang.

store ressurser for å få ned fraværet. Også for 
oss i bedriftshelsetjenesten er det sterkt fokus 
på å holde folk friske, opplyser de.
Og i tillegg til kjente fokusområder som for-
bedring av de fysiske arbeidsforholdene og å 
senke risiko ved kjemikaliebruk, er en annen 
problemstilling også sentral:
- Press. Det følte arbeidspresset, trykket på 
den enkelte ansatte, slik som konkurransesi-
tuasjonen er blitt i industrien, mener Line.
- Se på Yara: på 80-tallet var over 600 ansatt i 
gjødselproduksjonen. I dag er man knapt 180, 
men det produseres mye mer syre og mine-
ralgjødsel. Kravene til effektivitet er strenge, 
og det er kuttet i støttefunksjoner. Spesielt for 
dem som har vært med lenge kan nok dette 
oppleves som et press, forteller Svein.

sKal KonKurrere
- Og når det brukes mye ressurser på skadefo-

rebygging i en bedrift, faller også mer ansvar 
på de ansatte. Mens en PKL-ansatt tidligere 
lempet sekker på kaia, har han i dag ofte en 
lang rekke tilleggsoppgaver, sier bedriftssy-
kepleieren.
Jobben hans for Yara og BIS er fortsatt hel-
sekartlegging, oppfølging av sykemeldte og 
tilpassing av arbeidsplasser. Slik det også er 
for Line og hennes stab.
- Men også sosiale ting og trivsel. Det er 
mange ting som kan gå ut over arbeidsevnen 
til en ansatt, fastslår de.
- Samarbeidet videre mellom dere “sambo-
ere”, da?
- Vi skal utvikle dette videre først og fremst 
for å stå enda sterkere faglig. Ikke minst er 
det bra at vi er så mange slik at vi kan være 
konkurransedyktige blant annet når det of-
fentlige legger sine helsetjenester ut på anbud, 
mener Line Voll Bang og Svein Brennesvik.

3 Forlater reC
Så har Eldrid Skjold bestemt seg for å vende tilbake til 
gamle trakter, altså jobbmessig. Hun slutter nemlig hos 
REC Wafer Mono 31. august, og skal etter det vi forstår 
tilbake til sitt tidligere virke. Eldrid fra Glomfjord hadde 
jobbet i 20 år som pedagogisk leder i barnehage da hun 
skiftet til skiftarbeid og daværende REC SiTech våren 
2008. Hos Multi noterer vi oss at følgende forlater: 
Joakim Rygg Flesvik, vedlikeholdsoperatør siden januar i fjor, slutter 31. 
august, statistiker Rune Allnord (31. juli) og operatør Thomas Pedersen (31. 
august). Operatør Steinar Skogly skal også slutte i bedriften. 
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- Målet er å få en ingeniørjobb i et oljefirma, 
sier Espen Tvedt Svendsen.
Nå forlater han slurryfabrikken og Glomfjord.

ingeniØr i olje
22-åringen fra Haugesund er inne i sin siste 
måned som ansatt ved SiC Processing. Nå 
forlater han jobben som slurryoperatør, og 
vervet som hovedverneombud overlates til 
Rune Brattbakk.
- Jeg skal i gang med videre studier i Stavan-
ger, opplyser han.
- Der skal jeg ta ingeniørutdanning – det blir 

nok innen petroleumsteknologi. Jeg har som 
mål å få meg jobb i et oljefirma, men hvor det 
blir, det vet jeg ikke. Jeg gjør som jeg gjorde 
da jeg kom til Glomfjord – jeg tar det som det 
kommer, smiler han.

Personlig veKsT
Og til Glomfjord kom han i april 2009, etter 
videregående skole med påfølgende læretid 
ved sinkfabrikken til New Boliden på Odda 
i Hardanger. Espen var med andre ord stort 
sett med fra start da SiC Processing i splitter 
ny fabrikk begynte sin lokale produksjon 
av slurry for REC Wafer. Operatør, og raskt 
utnevnt til hovedverneombud i bedriften.
- Jeg synes jeg som person har vokst mye i 
tiden jeg har vært her, ikke minst har jeg lært 
mye som hovedverneombud. Og så er det 
selvsagt veldig spennende å få være med helt 
fra starten når det bygges opp en ny fabrikk. 
Dessuten har jeg fått meg noen gode venner 
i tiden i Glomfjord, og de skal jeg holde 
kontakten med, forteller Espen, som reiser 
sørover rundt 1. august.

svendsen blir inGeniør
Han har lært mye fra oppstarten 
av nyfabrikk. Nå skal han stu-
dere enda mer.

espen Tvedt svendsen reiser til hjemlige trakter for ingeniørutdanning.

- Dette ble et flott møte! De var veldig 
engasjert og kom med fler forbedrings-
forslag. Noen av dem skal vi følge opp 
straks, og de andre tar vi med oss videre, 
forteller Anita.
HMS-lederen hos Mono ledet altså 
seansen der hun var invitert til “Semek-
land”, rettere sagt den flotte brygga som 
bedriftens leder Christen Selstad har satt 
i stand. Her vanket det hyggelig lunsj før 
alvoret på et vis senket seg.
- Vi har som mål å ha 0 skader, likevel 
opplevde vi 6 i fjor. Så, for å være realis-
tisk, hadde vi i år som mål å halvere dette, 
men allerede i mars var vi oppe i 4. Dette 
har vi nå tatt kraftig tak i.

flere hunDre DelTar
Først ved at 230 ansatte har vært gjennom 
HMS-satsingen “safety first”, pluss at 55 
ledere har fått ekstra påfyll. Og:
- Så har vi altså kontaktet våre faste 
leverandører som har personell som ferdes 
jevnlig i produksjonslokalene. Disse har 

tok Hms-budskapet med

I idylliske omgivelser på Ne-
verdalsneset, men med et al-
vorlig budskap. - Skader skjer 
ikke, de skapes! sa REC Wafer 
Monos Anita Seljeseth da hun 
møtte Semek-staben. 

anita seljeseth møtte en engasjert forsamling med mange forbedringsforslag, da hun møtte semek-staben på deres hjemmebane for en 
samtale om å sette sikkerheten først.

vært svært positive og takket ja til å være med 
på en slik gjennomgang nå før sommeren, 
forklarer Anita.
Om lag 20 i Semek, 6-7 hos ISS, om lag 8 fra 
MBS, 4 fra BioTek og enkelte hos Si Pro.
- I alt samler vi nå cirka 40 personer som fer-
des i fabrikken vår daglig eller jevnlig. Målet 
med hele gjennomgangen er at vi alle skal ha 
en felles holdning til å sette sikkerheten først. 
Det handler ofte om menneskelig svikt når 
en skade skjer. Da har ikke folk skjønt hvor 
viktig rutinene er for at jobben skal kunne 
gjøres sikkert, mener hun.

- iKKe venT!
På besøk hos Semek innledet Anita med å 
vise svært realistiske, og dermed ubehagelige, 

filmklipp fra henholdsvis en alvorlig trafikku-
lykke og to alvorlige arbeidsulykker.
- Det verste med å se disse arbeidsulykkene, 
er at på filmen reiser ofrene seg opp “fra 
de døde” etterpå, helt ødelagt som de er, og 
forteller hvorfor ulykkene skjedde. Og slik er 
det med arbeidsulykker – de skjer på grunn av 
ting vi visste på forhånd! forklarte hun.
- Forskjellen på et tilløp til en ulykke og et 
dødsfall, den er gjerne bare noen centimeter. 
Det er når vi observerer farlig forhold rundt 
oss, at vi har kontroll. Venter vi med å rap-
portere dette, kan det være for sent, og liv kan 
gå tapt!

seTT DeT fØr?
Anita viste et bilde fra en arbeidsplass der det 

var lagt inn 20 farlige situasjoner, og ba om 
hjelp til å finne dem. Det var ikke vanskelig 
for for eksempel Semeks Geir Selstad, som 
kom fram for å hjelpe.
- Her er det lagt inn ekstra mange avvik, og 
sånn er det kanskje ikke mange steder. Men, 
vi kjenner oss vel alle igjen, gjør vi ikke, 
dette er avvik vi alle har sett? spurte Anita de 
14 Semek-ansatte som var tilstede.
- Ikke vent med å rapportere farlige forhold! 
Det du ser, eier du. Altså må du korrigere 
der og da, ikke vente til etter lunsj eller neste 
dag, for da kan det være for sent. Det er den 
enkeltes ansvar å rapportere inn avvik når de 
oppdages, formante Anita Seljeseth.

Så har Hans Inge Hogstad søkt nye 
utfordringer. Siste dag på jobb for Terje 
Halsan AS var 31. mai. Nå har Hans Inge 
IRIS som sin arbeidsgiver, og arbeids-
sted er Reipå.
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n eileen kristiansen

Alder:  28 år
Bosted: Neverdal
Stilling:  Driftstekniker og verneombud ved  
  Marine Harvest Glomfjord

Rolf Riise gikk bort 12. juni i år, 83 år 
gammel. Han var født og oppvokst i 
Glomfjord og kjente stedets historie. 
Han begynte som 19-åring på lageret da 
Hydro startet opp i 1947.  Best huskes 
Rolf for sin eminente penn – en ordets 
mester, en perfeksjonist. Det å skrive 
var også en del av hans virke før han 
i 1976 ble informasjonssekretær og i 
1980 informasjonsleder, en jobb han 
hadde til han gikk av med pensjon i 
1993. Rolf var sammen med Idar Selje-
seth første redaktør i Glomfjordposten, 
forløperen til dagens Meløyavisa. 
Internavisa Hydro i Glomfjord bestyrte 
han fra 1971 til han gikk av med pen-
sjon. I jubileumsskrift og andre be-
driftspublikasjoner var han også sentral. 
Han var også en dyktig fotograf. Hans 
referat fra bedriftsutvalgsmøtene gjorde 
alle medlemmene utrolig velformulerte 
i utsagn og kommentarer. Han var nøye 
med at alt skulle være korrekt og forela 
sine formuleringer for de respektive, 
slik at det samsvarte med det de syns-
punkter de ville ha fram. Slik nøt han 
stor respekt både hos fagforeninger og 
ledelsen. 
Rolf var kunnskapsrik og samfunns-
interessert og fulgte godt med til det 
siste. Han hadde ikke noe ønske om 
å fremheve seg selv, holdt seg helst i 
bakgrunnen. En grå eminense i positiv 
forstand. Han kunne også være bestemt 
og sta, men smilet var aldri langt unna. 
En jovial og trivelig medarbeider har 
gått bort. Våre tanker går til familien.

Vi lyser fred over Rolfs minne.

Oddmund Storaker

rolF riise
Har laGt 
ned pennen

- Helt siden jeg var læring har jeg 
vært fascinert av å kunne være 
med å tegne og utvikle, altså være 
med på hele prosessen, svarer 
29-årige Kristian Haukalid.
Og spørsmålet var: hvorfor inge-
niørutdanning? Glomfjordingen 
er nemlig hjemme igjen etter fire 
år ute i ingeniørstudier. 6. juni 
møtte han på jobb som prosjek-
tingeniør for BIS Production 
Partner.ot 

nYTTig forDYPning
- Som operatør fikk jeg jo gjerne 
bare tegninga i hånda, og jeg 
hadde lenge lyst til å være mer 
med på det arbeidet som ligger 
bak.
- Denne teoretiske fordypningen 
var veldig nyttig. Jeg hadde jo 
en viss ballast fra før, men var 
overrasket over lite jeg kunne, ler 
Kristian.
Vi møter ham på kontoret i Sy-
refabrikken til Yara. BIS har leid 
ham ut til arbeid med dokumenta-
sjon i forbindelse med endring av 
styringssystemer.
- Jeg har inntrykk av at alle pro-
duksjonsbedriftene her satser mye 
på automasjon, for alle ønsker en 
mest mulig stabil og kontinuerlig produksjon.

fasT i feriene
Etter “studiesamarbeid” med BIS er han altså 
ferdig utdannet elektroingeniør fra Trond-
heim, og fra i sommer i drift som ingeniør 
spesielt på automasjonsfeltet i Glomfjord 
Industripark. Et kjærkomment tilskudd for 
vedlikeholdsleverandøren, for ingeniørkorp-
set der i gården har krympet, ikke minst på 
grunn av pensjonsavgang.’
- Det var vel blant annet dette som gjorde at 
BIS tok kontakt med meg da de hørte jeg var 
i gang med forkurs til ingeniørstudiet. Så har 
de gitt meg studiestipend underveis, og det 
har vært veldig greit. I tillegg har jeg kunnet 
jobbe her i feriene mine, og det tror jeg har 
vært en vinn-vinn-situasjon for begge parter, 
forteller Kristian.

glomfjorD – en selvfØlge
Eldstemann av tre brødre tok opprinne-
lig grunnkurs elektro i Glomfjord, før to år 

automasjon i Bodø og læretid på vedlikehold 
i Fullgjødselfabrikken. Etter et avbrudd med 
militærtjeneste som elektriker på Kystvakta, 
kom Kristian hjem igjen til daværende Hydro 
Produksjonspartner, men ikke til fast jobb. 
Dermed gikk turen til nyetablerte SiTech og 
produksjonen av silisiumingoter – der ble 
Kristian som automatiker fra 2004 til -06. 
Så Bodø igjen og samme stilling i Rapp 
Hydema. Etter hvert tok altså lysten på videre 
utdanning overhånd, og han tok først forkurs 
som påbygging til ingeniørutdanning, deretter 
flyttet han til Trondheim for tre nye år.
- At jeg skulle tilbake til Glomfjord har ligget 
i bakhodet mitt alle disse årene. Jeg synes 
arbeidet i prosessindustribedriftene er veldig 
spennende, forteller Kristian.
Som for øvrig har selskap av flere familie-
medlemmer i industriparken. Mamma Kris-
tine jobber med marked i Yara, mens lillebror 
Johan også er automatiker i BIS og for tiden 
jobber for REC Wafer Mono.

ville teGne oG utvikle
Glomfjord-gutt tilbake 
i Glomfjord. Han har 
skaffet seg etterspurt 
kompetanse.

- Det var egentlig en selvfølge hele veien at jeg skulle 
tilbake til glomfjord, forteller Kristian haukalid, nyut-
dannet elektroingeniør i bis Production Partner.

- Hvordan trives du på jobb i Marine Harvest, Eileen?
- Her trives jeg veldig, veldig bra. Vi har et fantastisk arbeidsmiljø, vi 17 som jobber her er som en liten 
familie som tar vare på hverandre. Og lederne våre er også fantastisk – de er flinke til å ta de ansatte med 
på beslutninger. 

- Ja, hvordan ser dagen ut for deg?
- Som driftstekniker er jeg egentlig med på alt i produksjonen vår – mottak av fisk, røkting, vaksinering, 

sortering, levering, spyling og rengjøring. 
Og så er jeg jo med på planlegging – vi får 
så mye ansvar som vi ønsker å ha, og jeg 
føler at sjefen, André Spigseth, stoler på 
oss. Dagene er aldri like, dette er veldig 
variert arbeid, og det liker jeg.

- Og derfor blir du her?
- Ja, jeg har vært her i snart sju år nå, og 
jeg ser for meg at dette er en arbeidsplass 
jeg vil være på både i 10 og 20 og 30 år. 
Det var i 2005 jeg begynte, etter at jeg tok 
læretid hos Gifas i Gildeskål, der jeg kom-
mer fra. Før dét tok jeg allmenne fag ved 
Meløy videregående skole på Ørnes.

- Men du er mer enn driftstekniker?
- Det stemmer, jeg er verneombud i be-
driften. Jeg merker at det generelt er blitt 
mye mer fokus på HMS de siste årene, og 
det gjelder her også. Vi kan nok bli enda 
bedre, men jeg er imponert over de jeg 
jobber sammen med, for de har vært kjem-
pefokusert på helse, miljø og sikkerhet nå 
under utbyggingen. Min jobb er jo å passe 
på at vi beholder dette fokuset og ikke blir 
“slappe” slik at risikoen for ulykker øker. I 
dette arbeidet har jeg forresten hatt utrolig 
god hjelp fra Bjørnar Breivik.

- Eileen på fritida, da?
- Fotball. Jeg spiller for damelaget til 
Reipå i 2. divisjon, og det er jo ikke det 
at vi er så fryktelig gode, men det blir 
nå tre treninger i uka pluss seriekamper. 
Så prøver jeg jo også å få tid til å danse 
en del swing, men det er ikke lett, nå i 
fotballsesongen. Dessuten kjøpte jeg hus 
i Neverdal i september, så det gir en del 
arbeid. Og så synes jeg det er viktig å ta 
vare på gode venner, så det forsøker jeg å 
få tid til, da.
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Situasjonen i REC Wafer Multi 
er på alles lepper i industripar-
ken denne sommeren. De fleste 
kjenner til situasjonen i wafer-
markedet, og ikke minst: alle vet 
hvor viktig RECs velvære er for 
Glomfjord Industripark og for 
Meløy. I juni kom nyheten om at 
Glomfjord unngikk fabrikkstans 
og permittering av staben, slik 
som Narvik og Porsgrunn. Men, 
Multi hos oss må kvitte seg med 
om lag 30 årsverk.
- Vår “businesscase” var å fristil-
le 1 person på områdene rentrom, 
ovn og blokk, som henger fysisk 
sammen, forklarer Kjetil Larsen.
Han snakker på vegne av ad 
hoc-arbeidsgruppa for det nye 
“ingot-området”, som bedriften 
har satt ned for anledningen. 1 
person pr. skift, altså 6 i alt, skal 
bort i produksjonen.
- Men vi har sett på mye mer enn 
denne ene personen, vi har gått 
gjennom hele dette området og 
dannet oss et felles bilde av hva 
vi kan gjøre noe med. Og vi fant 
mye, innrømmer han.

10,6 Timer frigjorT
Vi møter sju sentrale personer 
på møterom “Bjørseth”. Kjetil 
Larsen, Peter Mendis, Ingar Ja-
kobsen, Veronica Sørøy, Tormod 
Hatlestad, Johnny Hansen og 
Fritz Sneland.
- Hensikten var å gå gjennom 
virksomheten på ovner, blokk 
og rentrom for å finne sløsing og 
unødvendige arbeidsoperasjoner, 
fortsetter Kjetil.
- Nå skal vi få bukt med en god 

del sløsing, men likevel få en 
bedre hverdag. Dette dreier seg 
litt om å sy enda bedre sammen 
den gamle og den nye fabrikken, 
bryte ned noen usynlige vegger, 
mener Fritz.
- Når vi nå har analysert dagen, 
finner vi at vi kan frigjøre tid som 
i alt utgjør 10,6 timeverk i døg-
net. Og dét er bare på blokk- og 
limesenteret, fastslår Kjetil.

- noe må sKje!
Gruppen har altså oppnådd 
nærmest oppsiktsvekkende 
resultater av sitt arbeid. Multi-
staben er fra før ikke uvant med 
forbedringsarbeid – bare i fjor 
forbedret man for verdier på 100 
millioner kroner. Men målene 
for produksjonen beveger seg i 
takt med markedet, altså endring 
hele tiden. Dermed er det nå 
først, når markedsfallet krever 
kostnadskutt, at fokus på sløsing 
i arbeidsprosessene for alvor 
avslører store muligheter.
- Ett eksempel er start- og 
stopptidene for sagene – de er 
for lange. Og det går for mye tid 
til etterfyll av forbruksmateriell, 
opplyser Fritz.
- Og det kan frigjøres tid ved at 
vi får sagene til å sage fortere, 
hører vi rundt bordet.
Arbeidsgruppen ser også at det 
er mulig å samarbeide bedre 
mellom de tre områdene, slik at 
ledige hender til enhver tid utnyt-
tes mer effektivt. Nå har de sju 
lagt fram sitt arbeid for fabrikkdi-
rektør og divisjonssjef.
- De ansatte er veldig engasjert 

- vi kan jobbe smartere!
6 årsverk skal kuttes på rentrom, ovn og blokk i 
Multi-produksjonen, og en ad hoc-arbeidsgruppe 
har analysert arbeidsdagen. - Vi kan frigjøre 10,6 
timeverk i døgnet med mindre sløsing, unødven-
dige arbeidsoperasjoner og tettere samarbeid, 
forteller Kjetil Larsen.

Denne arbeidsgruppa i multi fikk i oppdrag å frigjøre i alt 6 personer i produksjonen, på områdene ovn, blokk og rentrom. - vi har identifisert 
en god del sløsing og unødvendige arbeidsoperasjoner i produksjonen, forteller Kjetil larsen (f.v.), Peter mendis, ingar jakobsen, veronica 
sørøy, Tormod hatlestad, johnny hansen og fritz sneland.

Roger Hedstrøm (46) har jobbet 
mer enn 10 år i REC Wafer 
Multi. Han mener bedriften har 
opplevd verre kneiker enn den 
den nå er inne i.
- Nå er jeg uforbederlig opti-
mist, men jeg tror markedet 

løsner igjen om 3-4 måneder, 
og selv om vi kanskje aldri 
igjen får oppleve så gode tider 
som de vi har bak oss, tror jeg i 
hvert fall på at det blir lønnsomt 
å produsere wafere igjen. Det 
er nok sånn med all industri, at 

- vi klarer oss!
- Noen er nok engstelige. Men for oss som har 
vært med en stund, vet vi at dette er noe som 
skjer med jevne mellomrom. Det er bare å 
brette opp ermene og få jobben gjort!

- vi skal klare oss – jeg tror mar-
kedet ser bedre ut om bare 3-4 
måneder, mener multi-veteran 
roger hedstrøm.

av og til kommer det slike fall i 
markedet. 

breTTer oPP ermene
Veteranen er for fullt med i forbe-
dringsarbeidet som på grunn av 
markedssituasjonen har fått enda 
sterkere fokus i bedriften.
- Folk skal miste jobben - det er 
mange som har det tøft nå. Hva 
sier du til dem?
- Det er klart det er litt tøffe tak 
akkurat nå, men jeg tror faktisk 

og foreslår forbedringer. Dette er 
jo arbeidsplassen vår, og vi må 
gjøre noe, noe må skje! under-

streker hovedverneombud Johnny 
Hansen.

ikke det blir mange som står uten 
arbeid etter dette. Fortsatt trenger 
jo Mono en del folk, og vi vet 
at Meløy fortsatt trenger flere 
arbeidstakere enn man har, mener 
Roger.
- Det er klart vi må gjøre tiltak, 
men jeg har inntrykk av at folk 
flest i bedriften bare ønsker at vi 
skal få jobben gjort – de bretter 
opp ermene og står på.
 
Kan gjØre selv
Sammen med kollegene i 
forbedringsarbeidet ser han nå 
at arbeidsoppgaver kan løses an-
nerledes og mer effektivt.
- Jeg ser vel ikke helt at vi skal 
kunne klare oss med særlig 

mindre folk, selv om vi nå blir 
nødt til å stable om på oppgaver. 
Kravene til kvalitet er strenge, 
og for å kunne holde følge i dette 
racet må man ha en god del folk 
i apparatet rundt produksjonen – 
folk som jobber med utvikling.
- Men, vi ser at det er en del 
funksjoner som vi i dag kjøper 
utenfra som vi faktisk kan ta oss 
av selv – vi har kompetansen til 
det og vi kan planlegge det inn.
- Har staben noen fordeler i en 
slik situasjon?
- Ja, det tror jeg absolutt. Mange 
av oss har vært oppe i dette tidli-
gere, og vi vet at vi skal komme 
oss ut av det igjen, sier Roger 
Hedstrøm.

Tøff tid i Multi Tøff tid i Multi
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Du husker Anne-Mette Danielsen fra Industrifolk tidligere 
i år? Halsa-damen som “fant sin hylle” etter å ha forsøkt 
både formgivingsfag og helse- og sosialfag? Etter læretid i 
Syrefabrikken fikk hun i desember som kjent utdelt fagbrev i 
kjemiprosessfaget, og så til saken: nå har Anne-Mette fått fast 
jobb samme sted, altså som prosessfagoperatør i SSO-området 
hos Yara. Vi gratulerer!

anne-mette Fikk Fast

HvorFor sliter reC 
WaFer multi?
Prisen på silisiumwafere i ver-
densmarkedet har falt dramatisk 
– siden påske i år med hele 5 
prosentpoeng hver uke. Samtidig 
har råvareprisen holdt seg relativt 
høy, siden etterspørselen etter 
silisium har vært stor.

Antall waferprodusenter på ver-
densbasis har økt enormt de siste 
2-3 årene, ikke minst i Asia, og i 
Kina spesielt. Disse produsentene 
har langt lavere produksjonskost-
nader pr. wafer enn REC, blant 
annet fordi Norge har et langt 
høyere lønnsnivå.

Det solrike Europa ved Mid-
delhavet har til nå vært et viktig 
marked gjennom satsingen på 
fornybar energi. Men, land som 
Portugal, Spania, Frankrike og 
Italia, samt Tyskland, har an-
strengt økonomi, og myndighe-
tene bremser derfor på støtteord-
ningene for slike investeringer.

RECs konkurransekraft i 
markedet defineres av balansen 
mellom pris og kvalitet. For tiden 
produseres det mer wafere enn 
markedet etterspør, og multiwa-
ferne har lavere solvirkningsgrad, 
eller effekt, enn det for eksempel 
monowaferne har.

Tøff tid i Multi Tøff tid i Multi

Fjorårets forbedringer gav 
over 100 millioner kroner i økt 
konkurransekraft. Ved hjelp 
av oppsigelser og omfattende 
forhandlinger med leverandører, 
skal det kuttes nye 100 millioner 
kroner i år. – Og veksten i solcel-
lemarkedet vil fortsette! fastslår 
Hilde.
- Det er all grunn til å forvente 
stor vekst i solcellemarkedet i 
årene som kommer. Dette har 
jeg selv klokkertro på, og det 
er viktig at ingen av oss mister 
troen på dette!

seTT DeT fØr
Fabrikkdirektør Hilde Rolandsen 
forklarer hvorfor REC Wafer 
Multi er svært presset i sommer. 
Hvorfor 30 årsverk må bort. Og 
hun beskriver bransjens forvent-
ninger om hvordan markedet vil 
se ut de kommende årene.
- Jeg har vært med på et antall 
lavkonjunkturer, også i silisium-
bransjen, og har sett dette før: 
prisene faller, ingen tjener penger 
og til slutt bukker de under, de 
som har minst konkurransekraft. 
Mens de som står igjen, kommer 
styrket ut av det som har skjedd, 
beskriver hun.
- Dermed dreier det seg for oss 
om å ruste oss for en helt annen 
framtid, de prisene er langt lavere 
enn vi har vært vant til.
Siden påske har prisen på wafere 
falt med opptil 5 prosentpoeng 

i uka, mens prisen på råvare, 
silisium, fortsatt er høy på grunn 
av stor etterspørsel. I Glomfjord 
produserer Multi for lager, og 
kvitter seg altså i sommer med 
om lag 30 årsverk i staben som 
teller litt over 200 ansatte.

sTor forbeDring
Ledelse, tillitsvalgte og ansatte er 
midt i prosessen der det avklares 
hvem som må gå. Funksjonene 
som skal bort, ble i all hovedsak 
definert tidlig i juni, og bedriften 
har avholdt tre allmøter siden 4. 
mai.
- De formidable forbedringene 
vi gjorde i fjor gav oss over 100 
millioner kroner lavere kostnader. 
Slik situasjonen er i dag, må vi i 
år kutte nye 100 millioner kroner, 
og reduksjon av staben er bare én 
del av dette.
Hun benekter at REC Wafer 
Multi har vært for løssluppen 
med ansettelser de siste årene.
- Vi har ingen her som ikke har 
mye å gjøre, og husk igjen det 
forbedringsarbeidet som allerede 
er gjort. Men, i denne situasjonen 
er det nok også enkelte ting ikke 
kan koste på oss lenger, så en del 
stillinger blir trukket inn.

Tar TilbaKe
- Men dette er bare én del, sier 
du?
- Ja, vi skal også ta tilbake en del 
tjenester som i dag kjøpes fra le-

- forbedringene i fjor gav oss 100 millioner kroner i lavere kostnader, 
og nå skal vi gjøre det samme i år. Dette skal gi oss konkurransekraft 
til å komme oss gjennom denne konjunkturnedgangen i wafermar-
kedet, mener fabrikkdirektør hilde rolandsen i reC Wafer multi. her 
på tur inn i produksjonslokalene sammen med Tore matre (f.v.), Tom 
ole Øvrum og harald arntzen.

- Nå er vi inne i en tid der prisene faller og in-
gen tjener penger - noen vil bukke under. Men, 
de med nok konkurransekraft vil overleve og 
komme styrket ut, mener fabrikkdirektør Hilde 
Rolandsen i REC Wafer Multi. 

prosjekt: mer konkurransekraFt
REC Wafers divisjonssjef Harald 
Bentzen besøkte Multi-fabrikken 
i Glomfjord den siste fredagen 
i juni, rett etter nyheten om at 
bedriften lokalt skal kvitte seg 
med om lag 30 årsverk. Overfor 
Industrifolk lar han det ikke være 
tvil om at REC har det travelt på 
forbedringssiden.
- Generelt har vi det veldig 
travelt i denne industrien, siden 
ting beveger seg så veldig raskt, 
og forbedringene skjer lynfort. 
Glomfjord er en del av dette 
bildet der markedssituasjonen 
på wafere er veldig utfordrende. 
Utfordringen er å være blant de 
beste, for de beste vil alltid klare 
seg greit. Klarer vi ikke det, 
har vi et stort problem, mener 
Harald.
- Og dette vil være mulig å klare?
- Vi må rett og slett være 
smartere, gjennom å benytte 
den kompetansen vi har byg-
get opp gjennom mange år. En 
del konkurrenter er kommet inn 
i markedet med langt mindre 

erfaring, og dette må vi benytte 
oss av. Her i bedriften er det for 
eksempel viktig å overføre til an-
dre områder det svært vellykkede 
forbedringsarbeidet man har fått 
til på sagene. Men, vi må bli kvitt 
uvanene våre, og bli enig om den 
rette måten å gjøre ting på, og at 
alle gjør det slik. Hvis ikke, byg-
ger vi inn feil og øker risikoen 
ved å være på jobb, og slik kan vi 
ikke ha det.
- Bemanningen, da?
- Det er helt klart: vi må ned 
i bemanning. Men, nå jobbes 
det med dette lokalt, og jeg har 
stor tro på at det skal gi oss de 
kostnadsreduksjonene som nå er 
nødvendig, sier divisjonssjefen.

verandører, blant annet på service 
og vedlikehold rundt wafersa-
gene. Dessuten skal det gjøres en 
totalgjennomgang av alle avtaler 
med leverandører, både lokale og 
andre, og vi har store ambisjoner 
om at dette skal bidra til viktige 
kostnadskutt. 
- Må flere gå?
- Det er umulig å si nå. Vi følger 

situasjonen i markedet nøye fra 
uke til uke, og ingenting kan 
utelukkes. Vi vil gripe de mulig-
hetene vi får.
Hilde berømmer samarbeidet 
med de tillitsvalgte fra fire orga-
nisasjoner.
- De skal ha stor ros. Jeg føler 
virkelig at vi står skulder ved 
skulder i denne situasjonen, sier 
hun.

glomfjorD slaPP
- To Multi-fabrikker stengte pro-
duksjonen på Herøya. Hvorfor 
skal ikke det samme kunne skje i 
Glomfjord?
- Som jeg sier: dette er umu-
lig å mene noe om nå, vi følger 
situasjonen uke for uke. At det 

- Vi må utnytte erfa-
ringen vår, men kvitte 
oss med uvanene!

ikke ble permitteringer i 
Glomfjord, skyldes dels 
at det var mest effektivt å 
stenge to fabrikker som lå på 
samme sted. Dessuten har 
vel Glomfjord også historisk 
sett hatt noe lavere enhets-
kostnader enn Herøya.
- Hva med Mono?
- Markedssituasjonen for 
Mono er ikke den samme. 
Riktignok er det ennå et 
stykke igjen før de er oppe 
i full kapasitetsutnyttelse, 
og prisene er lave. Men, 
etterspørselen etter monowa-
fere er god – og kundene er 
fornøyde.

Tror På mer veKsT
Etterspørsel, ja. For tiden er 
altså tilbudet til markedet 
større enn etterspørselen i 
waferbransjen. Men, Hilde 
Rolandsen og hennes kol-
leger forholder seg til prog-

noser som sier at veksten 
i markedet skal fortsette. 
Etterspørselen økte med 100 
prosent fra finanskriseåret 
2009 til året etter. I år tror 
man på en økning på om 
lag 25 prosent, og etter en 
utflating neste år forventer 
bransjen fortsatt solid mar-
kedsvekst fram mot 2015.
- Men, etter at Glomfjord 
fikk én av de første fabrikke-
ne i verden, har veksten vært 
fantastisk, ikke minst i Asia. 
Og de lager wafere med like 
god kvalitet som vi gjør, 
mener Hilde Rolandsen.
- Så, tidene med gode mar-
giner er nok forbi. Nå må vi 
innstille oss på en framtid 
med helt andre priser. 
Tiltakene som vi nå setter 
inn, skal gi oss betydelige 
besparelser fra i høst.
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siden sist siste sidensiste siden siden sist

andre tider: i tillegg til at dette ferske bildet dokumenterer en 
del av endringene etter storutbyggingen ved marine harvest, 
viser det en annen endring. nemlig at all smoltproduksjon i 

dag foregår innendørs og under tak. Det var nok svært andre 
og mer “åpne” forhold i 1986, da røkterne i selskapet mowi for 
første gang produserte smolt i glomfjord.


