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TREFFER FOLK: 
- Jeg måtte ha folk 
rundt meg, sier bonden. 
Han har fått fast jobb i 
industrien.

SIDE 19

Lill Andersen (t.h.) og 

Evelyn Nygård skal 

administrere det nye 

tilbudet fra Meløy 

BedriftsService: 

personalsupport.

Tomas Bringe

FLYTTER HJEM:
Endelig fant han jobb på 
hjemstedet. Geir Helge 
Ludviksen har sendt 
flyttelasset.
  SIDE 3

Geir Helge 

Ludviksen

Meløy BedriftsService har 
tegnet kontrakter med 
Yara og REC ScanWafer, 
og dermed er industripark-
ens egen personalbank en 
realitet.

- Her skal bedriftene finne 
flinke folk. Dette blir også 
et verktøy for rekrutter-
ing til industriparken, sier 
MBS-leder Tor-Arne Gran-
sjøen.

- Positivt for oss med 
vikarer som er fast ansatt 
i parken. Dette har vi sett 
fram til, sier Yara-sjef 
Wenche Olsen.
     SIDE 4-5

Klart for personalutleie
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Mer Om folk: side 18-19

Bernt Ulriksen

Meløy BedriftsService har gleden av å 
presentere høstens nyrekrutterte lærlin-
ger. De aller fleste får sin base i Glomfjord Industripark, 

og vi ønsker dem velkommen! Bak fra venstre på det 

øverste bildet: (bedrift og fag i parantes) Mathias Leon-

hardsen, Glomfjord (Yara Glomfjord, kjemiprosessfaget), 

Jørn-Are Pedersen, Glomfjord (Solhaug Entreprenør, 

tømrerfaget), Tommy Barvik Bergli, Ørnes (Meløy Ele-

ktro, elektrikerfaget) og Chris Johan Holter, Ørnes (Hydro 

Production Partner, platearbeiderfaget). Foran fra venstre: 

Torbjørn Fagervik, Reipå (Hydro Production Partner, in-

dustrimekanikerfaget), Marie Mikkelborg, Glomfjord (Yara 

Glomfjord, kjemiprosessfaget), Håkon Johansen, Jektvik 

(Terje Halsan, anleggsmaskinførerfaget) og Bent Norheim, 

Glomfjord (REC SiTech, fagoperatørfaget kjemisk teknisk 

industri).

Bak fra venstre (bedrift og fag i parantes): 

Rudi Nordli, Glomfjord (Marine Harvest 

Glomfjord, industrimekanikerfaget), Torstein 

Lorentsen, Halsa (Solhaug Entreprenør, tøm-

rerfaget), og Ørjan Myrvang, Halsa (Solhaug 

Entreprenør, tømrerfaget). Foran fra ven-

stre: Mikael Antonsen, Halsa (REC SiTech, 

fagoperatørfaget kjemisk-teknisk industri), 

Kim-Arne Grøneng, Neverdal (Meløy Elektro, 

elektrikerfaget), Andreas Rasmussen, Never-

dal (Toyota Nordvik, bilfaget, lette kjøretøy), 

og Fred-Inge Gundersen, Halsa (Marine 

Harvest Halsa, industrimekanikerfaget).

David Reistad fungerer 

som fabrikksjef for EWOS 

på Halsa etter Odd Svein 

Hjertø.

- Jeg kommer nok til å 

fungere denne høsten og vel så det, mens det vur-

deres om stillingen skal lyses ut eksternt eller bare 

internt i konsernet, forteller han.

Reistad begynte sin yrkeskarrière med 10 år hos 

Glamox, som produserer lysarmaturer og varme-

ovner. Deretter kom han til fôrbransjen, der han 

har blitt med gjennom ulike fusjoner i fiskefôr, og 

dermed hatt arbeidsgivere som Møre og Romsdal 

kornsilo, Felleskjøpet Fiskefôr, NorAqua og altså 

EWOS. David har tidligere vært fabrikksjef både 

på Vestnes og i Stavanger, men har de siste årene 

vært en del av produksjonsledelsen i Bergen. Der 

skal han også nå arbeide om lag annenhver uke, 

mens den andre tilbringes på Halsa.

Finnmarkingen Bernt Ulriksen (35) er Yara Glomfjords 

nye vedlikeholdsingeniør. – Dette er en helt ny type jobb 

for meg, så nå er det mye å sette seg inn i! fastslår Hon-

ningsvåg-gutten, som fra 1. september hever lønn hos 

produsenten av mineralgjødsel. Bernt begynte sin yrkeskar-

rière med 7-8 år som bilmekaniker i Honningsvåg, 

Alta og Bodø. Så gikk han tilbake til skolebenken 

i 1999, først maskinteknisk fagskole i Trondheim 

og deretter studier i industriteknikk ved Høgskolen 

i Narvik til 2004. Ute i jobb igjen tilbragte Bernt 

først ett år som maskiningeniør ved Teknologisk 

Institutt, før han gikk til en liknende jobb i Statens 

Vegvesen.

Pen økning i REC 
SiTech-staben i høst. 
5 operatører ansettes 
midlertidig i pros-
essen der dagens 
runde ingoter skal 
etterbehandles for 
å kunne gå rett inn i 
waferproduksjon. 

To av de nye kommer fra 

samme skift på Elkem i 

Sørfold. Nå er Jan Ivar 
Bjørnstad fra Valnesfjord 

og Jan Magne Karlsen 

fra Sørfold flyttet på hybel til 

Glomfjord.

REC ScanWafer styrker staben på elektro/auto-

masjon. Automatiker Jaruwat Skjellsvik fra er 

allerede på plass, likeså elektriker Nils Nygård fra 

Glomfjord og mekaniker Svein Arve Hansen. 1. 

desember slutter også automatikkmekaniker John-
ny Hansen seg til bedriften - han jobber i dag for 

Cat Norge. Vi noterer oss også at Tove Høgseth 

er nytt fjes i resepsjonen. 

Erling  Voll (61) er blitt 

pendler til Oslo siden sist – 

med nye oppgaver for Yara In-

ternational. - Det stemmer, jeg 

er fra 15. august tilknyttet HR 

(human resources) sentralt, 

og jobber nå i høst for eksem-

pel mye med helsekampanjen 

”Skritt for skritt” i samarbeid 

med Landslaget for hjerte- og 

lungesyke, forteller han.

Blant de andre oppgavene 

i Erlings nye instruks er 

redigering av en nettbasert 

HR-guide, seniorpolitikk med 

den nye lovgivningen om 

aldersdiskriminering, tittelbruk 

og kodebruk i Yara samt ulikt 

arbeid på kompetansebygging 

hos verdens største produsent 

av mineralgjødsel.

- Jeg nærmet meg en alder 

der jeg snart kunne velge 

om jeg vil fortsette eller ikke. 

Nå ønsker jeg noen faglige 

utfordringer som det etter 

hvert er blitt mindre av her i 

Glomfjord, og da dette tilbudet 

kom, takket jeg ja, til tross for 

at det betyr en god del reising 

til Oslo. 

Erling Voll kom til Hydro i 

Glomfjord som opplæringsled-

er i 1983, etter om lag 15 år 

som lærer, hovedsakelig på 

Ørnes. Fra 1993 overtok han 

oppgaver etter avtroppende 

informasjonsleder Rolf Riise, 

og var fra 1997 ansatt som 

personalsjef. Siden 2000 har 

Erling fungert som 

organisasjonsrådgiver.

Nye oppgaver: Erling Voll

David Reistad

- Det er usikkerheten i fer-

rolegeringsindustrien som gjør 

at jeg har lyst på noe nytt. Vi 

fikk et tips fra en kar, ringte 

nedover, og ble invitert til en 

kjempeflott omvisning, forteller 

Jan Magne Karlsen, som net-

topp rundet 25 år i arbeid for 

Elkem.

- Dette er en helt annen 

verden enn vi er vant til – det 

er et langt rensligere miljø og 

virker veldig spennende, sier 

han.

En annen av de nyansatte er 

Glomfjord-gutt Geir Helge 
Ludviksen, som med dette 

endelig fikk napp på jobb 

på hjemstedet. – Dette har 

jeg hatt lyst til lenge, og har 

abonnert både på bladene 

Industrifolk og Nært for å følge 

med hva som skjer i Meløy! 

forteller 36-åringen, som er 

sønn av Gottlib Ludviksen. 

Geir Helge har fagbrev i kjemi 

og prosess, og gikk sin læretid 

i Ammoniakkfabrikken til 

Hydro, før han vendte nesen 

mot Østlandet. Der har han 

arbeidet som kjemitekniker for 

Dyno Particles på Lillestrøm, 

og som operatør for hen-

holdsvis Nycomed Pharma og 

Coca-Cola Drikker i Oslo.

Ny i REC SiTech er også 

Bjørnar Solbakken 

fra Halsa, som er utdannet 

platearbeider. Etter nesten 8 

år ved nå nedlagte Heimro 

Mekaniske Verksted, kom 

han til vedlikeholdsarbeid ved 

Marine Harvest i Glomfjord 

i fjor vår. Den femte av de 

nye operatørene er Rune 
Norum.

I listene over nye lærlinger til Meløy-bedrifter er 

REC SITech hyppig å finne. Så også i høst, og 

en av dem er Gry Tove Uhrenfeldt (19), 

som fra september er på plass som lærling hos 

den unge bedriften. Hun vender hjem til Meløy 

etter grunnkurs tekniske byggfag i Bodø og 

vk1 rørfag på Sortland og Fauske. Dan Ove 
Simonsen er også tatt med på Øyvind Tvedt 

sitt lag. Han får nå opplæring som vikar. 

Gry Tove Uhrenfeldt

Geir Helge Ludviksen

Jan Magne Karlsen (t.v.) og Jan Ivar Bjørnstad. 

Jaruwat Skjellsvik

Stor aktivitet i parken gir svært mye for 
Industrifolk å melde når det gjelder 
personal-endringer. Og dette er populært 
lesestoff! Takk for at du tipser meg om nye 
vikarer eller fast ansatte i din bedrift, eller 
om folk som slutter eller skal få nye 
oppgaver. Edmund

Svein Arve 

Hansen
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MBS PERSONALSUPPORT ETABLERT:

De ferske kontraktene med 

industriparkens to største, 

Yara og REC ScanWafer, ble 

”startskuddet”. Nå gjør nemlig 

MBS de første ansettelsene til 

sin personal-bank. Produsen-

tene av mineralgjødsel og 

wafere har forpliktet seg til en 

”kvote” på 5 hver, og Tor-Arne 

har lovt dem personell til utleie 

i høst. 

- Vi har med dette gjort kvan-

tesprang framover i arbeidet 

med å få på plass en ordn-

ing for personell-utleie. Selv 

synes jeg også dette er en 

slags ”syre-test” på om det 

virkelig er vilje til å utvikle 

industriparken i retning av mer 

samarbeid og fellesskap, sier 

Tor-Arne.

Og:

- For Meløy BedriftsService er 

dette særdeles viktig. Det er 

ingen hemmelighet at vi har 

hatt mildest talt lite 

handlingsrom etter at resirk-

virksomheten ble skilt ut som 

Si Pro i vår. Og vi har som 

utgangspunkt at administras-

Voldsom trafikkøkning har gitt nye utfordring-
er for Resepsjonen i Glomfjord Industripark. 
Nå oppfordrer park-eier Yara til lojalitet mot 
systemet for adgangskontroll.

Bil- og persontrafikken gjennom portene har økt dramatisk det siste 

året: flere bedrifter har tilrettelagt egne parkeringsplasser, antallet 

ansatte innenfor portene har økt betydelig, og ikke minst har det 

foregått omfattende anleggsvirksomhet i flere bedrifter. Dette gir 

park-eier Yara utfordringer i registreringen inn og ut.

- Det er litt unntakstilstand nå, det vil nok roe seg mer når REC 

ScanWafer-utbyggingen er gjennomført. Men det er ikke nytt av 

året at inn- og ut-registreringen sklir litt ut og vi må be bedrift-

ene minne egne ansatte på dette, forteller HMSK-sjef Oddmund 

Storaker i Yara.

- Problemet er at folk slurver? 

- Ja, det slurves en del med registreringen – blant annet ved at bil-

er kjører inn med flere passasjerer, og at bare sjåføren drar kortet. 

Det er vel ingen som er ”verre” enn andre, men vi vil oppfordre alle 

til å være lojal mot de reglene som bedriftene sammen er enig om.

- Hva med det registreringssystemet man benytter?

- Adgangskortet gir eieren adgang til industriparken. Kortene kan 

kodes til definerte tidspunkt for adgang. Den eneste praktiske 

kontrollmulighet for korrekt inn- og utpassering er at portbetje-

ningen ser at rotasjonsgrinda og porten eller bommen åpner seg 

ved bruk av adgangskort. Vi ønsker å ha oversikt over hvem som 

befinner seg innenfor området i tilfelle en uønsket hendelse, og vil 

ikke at personer uten adgangstillatelse skal kunne ta seg inn ure-

glementert. Dagens adgangskontrollsystem er ikke av ny dato og 

derfor tungvint å ta ut data ved behov, og denne svakheten ønsker 

vi å bøte på ved å oppgradere systemet.

- For reglene, de er klare?

- Ja, alle skal registrere seg ved inn- og utpassering, uansett 

hvilken bedrift de tilhører. Bedriftene ønsker en lukket park med 

felles resepsjon. Men vi er avhengig av at hver enkelt er lojal mot 

systemet, og har selvsagt ikke noe ønske om å opptre som politi. 

Derfor ber vi folk respektere reglene, sier Storaker.

Vi snakker altså om Øvre Område av industriparken. På Nedre 

er inn- og utpassering regulert av internasjonale bestemmelser i 

forbindelse med at Glomfjord er ISPS-havn. Med adgangskort og 

firesifret kode for å 

åpne portene, regul-

eres adkomsten hit 

på en annen og enda 

strengere måte.

Da Meløy BedriftsService ble etablert i 2000, skulle personal-utleie 
i industriparken være ett av forretningsområdene. Nå blir dette 
realitet, ettersom MBS har signert kontrakt med Yara og REC 
ScanWafer. Utleievirksomheten betyr etter hvert 10-15 nye ar-
beidsplasser, hovedsakelig i skiftarbeid.

- Bedriftene sliter stadig mer med å få tak i fagarbeidere. I vår 
personal-bank skal de finne flinke folk, og dessuten blir dette et 
verktøy for å sikre rekruttering til industriparken, sier MBS-leder 
Tor-Arne Gransjøen.
- Dette har vi sett fram til, slår Yara-sjef Wenche Olsen fast.

Portvakta ber 
om lojalitet

minst i begynnelsen krever 

det en del ressurser å bli 

kjent med folk og hva de kan, 

pluss skiftordninger og behov 

i bedriftene. Etter hvert er det 

mer overkommelig å håndtere 

de om lag 10-15 personene i 

MBS Personalsupport.

- Og dette blir mer lettvint for 

bedriftene?

- Jeg håper det. Det er klart 

dette må tilpasses over tid 

slik at alle blir fornøyd, men 

det er viktig at bedriftene først 

sjekker med oss om noen er 

ledig. Her skal de finne de 

flinkeste folkene.

Skal
rekruttere

Lill Andersen (t.h.) og Evelyn Nygård 

skal administrere industriparkens 

personalbank, MBS Personalsupport,  

i det daglige.

Trafikken inn og 

ut av Glomfjord 

Industripark har 

økt formidabelt.

jonen i MBS kan håndtere 

flere oppgaver enn i dag.

Skal rekruttere
- Hvorfor er det viktig å ha en 

slik personal-bank?

- Fordi det vil bidra til å 

beholde lærlinger i regio-

nen og rekruttere nye folk til 

parken. Vi ser allerede i dag 

at bedriftene sliter med å få 

tak i folk, og på grunn av lav 

ledighet er det få tilgjengelig. 

De bedriftene som i dag har 

folk tilgjengelig for tilkalling, vil 

trolig miste dem til nye etab-

leringer i parken, for eksempel 

Scan Crucible. Når unge folk 

med ferskt fagbrev, kanskje 

i etableringsfasen, får velge, 

foretrekker de selvsagt fast 

arbeid framfor å være vikar. 

Dette skal vi nå tilby, og med 

konkurransedyktig lønn, sier 

Tor-Arne.

Yaras Wenche Olsen mener 

MBS Personalsupport er bra 

for Yara og bra for dagens 

vikarer.

- Vi innser at det blir vanskelig 

å finne vikarer når nye bed-

rifter i parken tilbyr fast stilling. 

Derfor er det positivt at de får 

fast ansettelse i MBS, og at vi 

vet at vi har dem tilgjengelig. 

Dessuten synes jeg det bare 

er en fordel at disse folkene 

har vært ulike steder, det er 

bra med allsidige operatører, 

mener hun.

Målgruppen
Nå forventer Tor-Arne 

søknader fra dyktige folk, 

ikke minst lærlinger, som slik 

kan rekrutteres til parken og 

skaffe seg særdeles allsidig 

kompetanse i flere bedrifter. 

Men som fast ansatte i Meløy 

BedriftsService.

- Hvordan skal en person bli 

dyktig nok til å gå inn i så ulike 

produksjoner som vi har her 

her inne?

- De må læres opp på linje 

med de andre ansatte, og 

lærlinger er gjerne svært 

godt egnet, for de kjenner 

flere områder i bedriften etter 

læretiden. I tillegg blir nok 

dette først og fremst snakk om 

innhopp av en viss varighet, 

ikke bare fra dag til dag. Men 

det er et poeng at våre folk er 

så fleksible som mulig, og når 

de er ferdig ett sted, er det vi-

dere til et annet, for opplæring 

eller arbeid.

MBS-håndtering
Yara og REC ScanWafer er 

med, REC SiTech og EWOS 

er positive, Scan Crucible kan 

tenkes.

- Hvordan skal dette organis-

eres i det daglige?

- Evelyn Nygård skal sammen 

med Lill Andersen adminis-

trere ordningen hos oss. Ikke 
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Det er tungt, det er farlig, det er unødvendig. 
Men nå kan det bli slutt på den evinnelige 
stakingen av KS-siloen i PKL. Løsningen er 
å sprenge.

Vi er ute i felten sammen med fire PKL-operatører på sprenge-

kurs. Bård Henriksen, Geir Hansen, Bjørn Terje Selstad og 

Bengt Sandberg lærer metoden som kan løse det ”evigvarende” 

problemet i avsnittet:

- De harde blokkene nederst i KS-siloen må stadig stakes opp. 

Dette er både tungt og risikabelt arbeid, og det bør være unød-

vendig. Gamlekara sier at bedriften har slitt med dette i 30 år, 

forteller PKL-sjef Erik Knutssøn.

CO2-sprenging
Men ikke nå lenger? For etter mange års grubling kan det bli 

slutt på den slitsomme og utrivelige stakejobben med lange 

armeringsjern.

- Ja, dette nye systemet innebærer at vi fører patroner med 

CO2-gass inn i siloen. Gassen antennes, utvider seg og 

sprenger dermed blokkene i stykker, forklarer Erik.

Systemet er benyttet både i fôrsiloer hos Biomar og i sprenging i 

veitunneler. Tilfeldigvis kom Knutssøn & Co. over en brosjyre fra 

leverandøren, og nå er det boret et 30-talls huller i problemom-

rådet – altså i den trange passasjen nederst i KS-siloen.

Ikke ufarlig
Problemene denne passasjen i årenes løp har påført gjødsel-

produsenten, er betydelige.

- Stakingen er antageligvis den verste møkkajobben i hele Yara 

Glomfjord. Det er varmt, slitsomt, lite motiverende og heller ikke 

ufarlig, ettersom det kan rase fra veggene. I tillegg blir jo de 

som jobber der, eksponert for KS og det støvet og ubehaget det 

medfører – vi har faktisk hatt sykemeldinger på grunn av dette 

arbeidet i år. 

- Men-men, det har alltid vært sånn, og jobben må jo gjøres! 

mener operatør Bård Henriksen.

- Selv om det nok er en del karer her som er ganske ferdig i 

armene etter hvert, skyter kollega Geir Hansen inn.

Store kostnader
- Kostnader, Erik?

- Dette nye systemet koster om lag 150.000 kroner, pluss boring 

av hullene og litt opplæring. Men det er lite sammenliknet med 

kostnadene dette har påført oss i løpet av årene. Bare i sommer 

har vi brukt 2-3.000 timeverk på arbeid i siloen. Det har også 

skjedd at båter har ligget og ventet ved kaia mens vi har stått 

der med stengene for å få ut noe ut, opplyser han.

Det er konstruksjonen på siloen som skaper problemene, og 

bruken av CO2 som sprengstoff kan altså være en løsning for å 

forebygge og redusere problemet. Nå er målet å bore tilsvar-

ende hull-systemer i de øvrige 4 siloene, og at dette kan være 

gjort og i drift innen årsskiftet.

Sprenger problemet

Nå blir de ”sprengningsbaser”, Bård Henriksen (f.v.), Geir 

Hansen, Bjørn Terje Selstad og Bengt Sandberg. Her får de 

opplæring av Alexander Wilson fra Cardox ltd. - selskapet 

som leverer systemet for sprenging med CO2-gass.             

Det er tungt, varmt og risikabelt. Men nå kan det bli slutt på 

alle timene med staking i i KS-siloene.

HPP tar dekkene

PQ bytter transportør. 
Passer bedre, koster 
mindre.
- Det stemmer, vi har nå innledet samarbeid med 

Hav, et Oslo-rederi som har 10 båter i størrelser 

fra 1.800 til 2.400 tonn, 

opplyser fabrikksjef Trond Fagerli ved PQ 

Norge Silicates i Glomfjord.

- Hvorfor bytter dere fra rederiet Wilson?

- Det har mest med volum å gjøre – båtene til 

Hav passer bedre med våre volumer. Når de for 

eksempel kommer med en full båt med soda, 

tilsvarer det en full silo hos oss. Mens Wilson har 

veldig store båter, så de kommer med halv last 

– det er slike ting som er bakgrunnen.

- Så da har det også med økonomi å gjøre?

- Ja, vi håper jo at dette totalt sett skal redusere 

de årlige transportkostnadene våre, sier han.

Kostnader som i dag utgjør om lag 15 millioner kroner. PQ tar årlig inn om lag 45.000 tonn råstoff, 

hovedsakelig sand og soda, og skiper ut om lag 40.000 tonn ferdig råglass. Sammen med utgiften til 

soda og elektrisk kraft, er det transport som er bedriftens største utgiftspost.

PQ Norge Silicates i 

Glomfjord produserer 

råglass.

Bilmekaniker Terje Benjaminsen i Hydro 
Production Partner kan få travle 
dager fremover. 
Bedriften markedsfører nå 
dekkskifte-tjenester i parken.

- Dette er ment som et tilbud til alle som jobber i 

industriparken. Vi ser for oss at det kan være greit 

å sette inn bilen her på morran, og så har vi lagt om 

dekkene før man skal kjøre hjem på ettermiddagen, 

forteller Terje.

Altså som en tilleggstjeneste til bilvedlikeholdet som 

HPP utfører på egne biler, samt for Yara og REC Scan-

Wafer.

- I vår markedsførte vi dette litt for sent, slik at vi ikke 

helt fikk føling med hvor stor etterspørselen er. Men nå er 

vi klar med vinterdekkene, og ettersom vi kan hente ned 

dekk fra Bodø ved varetaxi over natta, tror vi dette kan bli 

et tilbud som mange etter hvert vil benytte seg av, mener 

han. 

Terje Benjaminsen
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Omstillingsprosesser 
i industrien

Det er vel ingen ting som engasjerer lokalbefolkningen mer 

enn når det blir snakk om å legge ned arbeidsplasser. Trygge 

arbeidsplasser er nemlig fundamentet i et levedyktig samfunn, 

arbeidsplasser som har vært der i lang tid, og der flere generas-

joner har lagt grunnlag for den velstanden vi har i dag. Det er da 

forståelig at det settes i gang aksjoner for å bevare en fabrikk 

som er i fare for å bli nedlagt. De ansatte vil selvsagt føle at ek-

sistensgrunnlaget er truet og at en del av historien vil bli borte. 

Endringer er noe utrygt. Det trygge er det vi er vant til, og slik vil 

vi gjerne fortsette å ha det. 

Men arbeidsplasser varer ikke evig. Marked og etterspørsel 

endrer seg. Teknologier og produkter fases ut. Noe erstattes, 

mens andre blir helt borte. Dette er en del av dynamikken i 

dagens samfunn. Mange har kunder over hele verden og må 

konkurrere med produsenter med ulike rammebetingelser og 

forutseninger. Vi lever i en tid med stadig hyppigere omstillinger. 

Gamle og etablerte arbeidsplasser legges ned og nye kommer 

til. Dette er en del av hverdagen, og dette er noe vi må forholde 

oss til.  

I et slikt perspektiv må vi se på endringer som noe positivt. Det 

kommer nye muligheter som kan være med å skape et nytt 

grunnlag for vekst og nye trygge arbeidsplasser. Skal vi få til 

nyetableringer, er det nødvendig med en proaktiv holdning fra 

den lokale industriparken og ansatte i enkeltbedrifter. De må 

se fremmover og se på de muligheter som ligger i infrastruk-

tur, ressurser og energi. Forholdene må legges til rette slik at 

potensielle etablerere legger sin aktivitet nettopp til ”din indus-

tripark” eller til ditt område. I tillegg til en sentral pådriver, må 

det etableres gode kontakter med politiske myndigheter både 

lokalt og på fylkesplan. Det er vi i industriparken som må legge 

grunnlaget for nye aktiviteter og vellykkede omstillingspros-

esser. 

Finner vi mange industrisamfunn som har vært gjennom en 

vellykket omstillingsprosess? Ja, de finnes. Glomfjord er et godt 

eksempel. Når jeg nå ser restene av Kompressorhallen sakte, 

men sikkert blir borte, er dette nok et eksempel på en positiv 

utvikling i et industrisamfunn. På denne tomten kommer to nye 

bygg, ett for Si Pro og ett for det nyetablerte Scan Crucible. Det 

Min mening: Glomfjord Industripark er oppsiktsvekkende lite syn-
lig for folk flest i Meløy-regionen. Ingen bombe at synspunktet kommer fra meg, 

da, jeg liker jo å ha nok å gjøre med å selge informasjonstjenester til parken! Men hver gang 

jeg går i trykken, tenker jeg det samme: jeg har stoff nok til både 5 og 10 og 15 sider mer - her 

skjer så mye som bør interessere så mange! Og når jeg så her om dagen leser i Avisa Nord-

land, for 23. gang (jeg tuller ikke, jeg teller!), at det skal være Seniorkafé på Ørnes, da slår det 

meg igjen: Glomfjord Industripark er oppsiktsvekkende lite synlig for folk flest i Meløy-regionen. 

Altså: her omsettes varer og tjenester for noe i nærheten av 2 milliarder kroner årlig. Her finner 

vi om lag 15 virksomheter, flere av dem er blant Nordlands største i omsetning. Her jobber over 

600 mennesker som bare i personskatt pøser flere 10-talls millioner kroner inn i det offentlige 

Meløy. Likevel er våre lokale medier så sjelden på besøk, at de få unntakene bare bekrefter 

regelen: vi er ikke interessante nok. All ære til folkene bak Seniorkafé på Ørnes - de alene 

sørger for atskillig mer spalteplass enn Meløys næringssentrum!

For all del: all ære til alle dere her inne som i jobbsammenheng profilerer parken! Men når vi 

vil nå mange samtidig, altså folk flest, med samme budskap, da er det mediekanalene som 

gjelder. Og selv om jeg har sterke meninger om hvordan en seriøs lokalavis bør prioritere, er 

ikke dette ment som en kritikk mot AN eller Meløayavisa. De prioriterer det som etter deres 

erfaring selger og trygger deres virksomhet. Ærlig sak. Det er vi som ikke ber om  oppmerk-

somhet, ikke får oppmerksomhet, og som så langt ikke har sett på dette som et 

problem.

For hva er problemet - profilering er da ikke det viktigste i verden? Nei, stadig bedre 

produkter, fornøyde kunder og ansatte, gjerne bedre lønnsomhet, dét er viktigst. Og 

det skjønner da jeg også, at i en industripark er hverdagens 

utfordringer og produksjonsflyt langt viktigere enn profilering. 

Men, så er det målsettingen, da. Parken skal vokse mot 700 ansatte. Mange 

virksomheter vil utvide, og skal det bli folk nok også til de helt nye fabrikkene, må 

vi hente utenfra. Nye bedrifter trenger fagarbeidere, utviklingsarbeid trenger høy 

kompetanse, sikker produksjon krever gode leverandører, akseptable rammevilkår 

krever påvirkning. Og skal vi spre gode holdninger om oss, trenger vi oppmerksom-

het! Et enkelt eksempel er at alle skoleelever, arbeidssøkere og utflyttede meløy-

væringer må vite om alle jobb-mulighetene som nå åpner seg i hjem-kommunen. Vi 

må ha deres oppmerksomhet!

Dette akter selvsagt Glomfjord Industripark å klare helt utmerket – her vet man hva 

det dreier seg om, og har rodd av verre stormer før. Men det er en spennende og 

utfordrende tid, for i langt større grad enn tidligere må vi markedsføre og selge oss 

selv overfor omverdenen.

På lederplass
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Oppmerksomhet

Hydro betaler 500.000 kroner for hver Hydro-ansatt som 

får jobb hos dørprodusenten Dooria i Årdal. Dette er ett av 

industrikonsernets bidrag for å hjelpe med omstillingsproses-

sen når Hydro reduserer produksjonen kraftig i Årdal. Dooria 

trenger omlag 65 ansatte, og produserer de første dørene 

neste høst. (Norsk Telegrambyrå)

Bedrifter i Bergen lokker ingeniører og IT-folk med ”sign on fee” 

på opp mot 300.000 kroner. En IT-konsulent fikk 100.000 kroner 

for å bytte jobb, og sier det helt klart var det som avgjorde 

valget hans.

(Bergens Tidende)

17 prosent av virksomhetene i Nord-Norge planlegger å ansette 

flere innen utgangen av året. Landsgjennomsnittet er 14 pros-

ent. - Vi ser at mangel på kvalifisert arbeidskraft gjør at mange 

bedrifter må si nei til oppdrag og nye kunder. Dette problemet vil 

øke i tiden som kommer.

(Terje Nygaard, konsernsjef i Manpower)

I 1994 betalte staten ut snaue 8 milliarder kroner i sykelønn. Det 

var da prognosen for utbetalinger i 2007 rundet 26 milliarder 

kroner at siste sykepengestrid startet. Gode tider og stigende 

sykefravær har allerede gitt en milliardpåplussing midtveis i in-

neværende år. 

(Dagens Næringsliv)

Tore Matre

Fabrikkdirektør 

REC ScanWafer AS

siste firmaet skal ha 50 ansatte, noe som gjør at totalt antall 

ansatte i Glomfjord industripark nærmer seg 650. Dette er flere 

ansatte enn Hydro hadde på det meste i ”the good old days”. I 

løpet av de siste 15 årene er arbeidsplasser gradvis flyttet fra 

gjødselproduksjon til helt andre aktiviteter. Når Scan Crucible 

kommer i drift, vil det være over 300 personer som direkte eller 

indirekte har tilknytning til produksjon av wafere for solceller. For 

bare 10 år siden var dette helt utenkelig. Alt dette har kommet i 

kjølevannet av nedleggelsen av ammoniakkfabrikken i 1993. 

Andre eksempler finner vi i grenlandsområdet. Det var store 

aksjoner i samband med nedleggelse av magnesiumfabrikken 

og Union. Ansatte i magnesiumfabrikken ble bl.a. absorbert i 

ScanWafer og det samme har skjedd med mange fra Union. 

Omstillingsprosesser er grunnlaget for et levedyktig samfunn 

og trygge arbeidsplasser. Dette er blitt en del av vår hverdag og 

dette er noe vi må 

leve med. Jeg har 

nevnt noen eksem-

pler på dette, men 

det finnes mange 

flere.  
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- 17.500 tonn! opplyser en 

stolt produksjonsleder Robin 

Dahl.

- Den gamle var på 14.000 

tonn, fra 3 år tilbake. Men 

den gangen gikk det i ett hele 

måneden, helgene inkludert. 

Nå har alle hatt det behagelig, 

uten stress. Derfor er det en 

veldig god stemning – det 

er rolig og greit selv om vi 

produserer som aldri før.

Mot ny årsrekord
Juni, juli og august er høys-

esong på Halsa. Med re-

korden for august noterer 

fabrikkledelsen en produksjon 

for disse 3 månedene på hele 

45.000 tonn.

- Dette er godt foran fjoråret. 

Og det betyr at årsproduks-

jonen er i rute mot 110.000 

tonn, som i så fall også blir 

rekord, forteller fabrikksjef 

David Reistad.

Fiskefôrprodusenten på Halsa 

er beskjeden i bemanning 

– 33 ansatte – men er i klasse 

med både Yara Glomfjord og 

REC ScanWafer hva om-

setning angår. 

- Det er en veldig god mo-

tivasjon for de ansatte at vi 

oppnår så gode resultater. 

Klart vi er opptatt av det, nå 

når konsernledelsen skal 

bestemme hvor framtidig 

produksjonsøkninger skal 

gjøres, sier Robin.

Mellom ørene
- Hva har dere gjort, som 

resulterer i rekorder?

- Det er for så vidt mange års 

bevisst arbeid som ligger bak, 

men mye skyldes helt klart 

LEAN-prosjektet som vi kjørte 

i gang i vår. Vi har satset 

sterkt på orden – for eksempel 

er det kommet opp 17 tavler 

med merking, alt av utstyr er 

der det skal være til enhver 

tid, en god del er ryddet ut 

av lokalene. Selv mener jeg 

at veldig mye ligger mellom 

ørene på folk, at vi er mer 

bevisst på hvordan vi jobber. 

Vi jobber smartere. Og mer 

bevisst på å legge fram måltall 

på ting, slik at det er lettere å 

se hvor vi skal hen, sier han.

De siste års arbeid med 

systematisk vedlikehold, samt 

team-organisering med allsi-

dige og fleksible operatører, 

er også en del av forklaringen 

bak rekordene.

Raske skifter
Og så er det sortskift-tiden. I 

en produksjon der linjene hyp-

pig skal tømmes for å kjøre 

nye sorter av fôr, er denne 

”dødtiden” viktig å redusere til 

et minimum.

- Ved inngangen til dette året 

var gjennomsnittet vårt 56 

Ny Ewos-rekord     

Johnny Andreassen (foran) og de andre i EWOS-

produksjonen har redusert sortskiftetiden til under det halve. 

Grunn til å smile, også for fabrikksjef David Reistad (t.v.) og 

produksjonsleder Robin Dahl.

Veldig mye ligger mellom 
ørene på folk. Vi jobber 
smartere nå.“ ROBIN DAHL

Produksjonsleder EWOS

EWOS-sjef David Reistad

I vår skrev vi om LEAN 
produksjon og forbed-
ringsarbeid ved EWOS. 
Nå dundrer den lokale 
fôrprodusenten i mål 
med produksjons-
rekord i august. Og 
sortskiftetiden, som var 
opplest og vedtatt skulle 
vare innpå timen, den 
er nå nede i drøyt 20 
minutter…

 David Reistad er ”utsendt” fra den 

sentrale produksjonsledelsen i EWOS for å 

fungere som fabrikksjef på Halsa etter Odd 

Svein Hjertø. Få uker etter at han begynte, 

kunne han sammen med staben notere en 

dundrende august-rekord.

- Veldig moro å få være med på! smiler han.

- Hva griper du fatt i på Halsa?

- Halsa fått kjempebra resultater av LEAN-

satsingen – nå er det viktig å ikke miste 

fokus på det vi er gode på, og kanskje 

Rett fra hoved-
kontoret til 
produksjons-
rekord:

forbedre oss ytterligere, jevnt og trutt. Vi 

må aldri slå oss til ro med at vi er i mål, 

selv om vi er kommet langt. Det er viktig 

at vi produserer for fullt når vi produser-

er, uansett høy- eller lavsesong. Det 

dyreste vi gjør er å ”lunke-kjøre” når vi 

føler at vi har god tid.

- Forbedringer?

- Vi har hatt litt for høye 

reklamasjonskostnader. Nå er det ikke 

alltid sammenheng mellom kvaliteten på 

fôret og reklamasjonskostnadene, men 

det skal kikkes på, og vi er allerede i en 

god stim der. 

- Halsa leverer produksjonsrekorder, får 

det konsekvenser?

- Det jeg kan si, er at dette legges 

merke til i konsernledelsen. Nå er det et 

større prosjekt i gang i forbindelse med 

at EWOS må øke sin totale produksjon, 

og i denne vurderingen stiller Halsa 

selvsagt likt med anleggene i Florø 

og på Bergneset. Eller, løsningen kan 

også bli å bygge et helt nytt og større 

anlegg – vi håper på en avgjørelse in-

nen årsskiftet. Her på Halsa må vi rett 

og slett bare gjøre så godt vi kan, levere 

så gode resultater som mulig, og så får 

de som skal ta avgjørelsen gjøre sine 

vurderinger ut fra det.

minutter på sort-skifte. Da 

satte vi oss som mål å komme 

ned i 20. I juli endte vi på 23, 

vi har altså hentet inn 2/3 av 

den tidligere totaltiden! bereg-

ner produksjonslederen.

Og David fortsetter:

- I denne bransjen har det på 

et vis vært opplest og vedtatt 

at et sort-skifte skal ta 1 time. 

Men med LEAN har vi gått 

systematisk gjennom alle ar-

beidsoperasjoner og oppdaget 

at vi kan redusere en masse 

ved å gjøre ting gjøre litt an-

nerledes, legge mer til rette 

og fjerne alt som ikke trenges. 

Når alle ansatte har den 

innstillingen, begynner alle å 

tenke i rett retning. Jeg tror 

det er svært få bedrifter som 

har fått så gode resultater, så 

raskt, på dette som på Halsa. 

Travelt uansett
- Hva gjør dere for å opp-

rettholde trøkket?

- Det er viktig for oss å ha 

det travelt til enhver tid, at vi 

gjør ukeproduksjonen raskest 

mulig unna, uansett høy- el-

ler lavsesong. Vi må unngå 

å komme i en modus der vi 

synes vi har god tid, at det 

ikke er så nøye, mener de.

- Og så er det neste målet 

for sort-skifte 10 minutter. Da 

må det riktignok gjøres en del 

tekniske tilpasninger, men vi 

har sett nå at mye av dette 

dreier seg om den mentale 

innstillingen til dem som kjører 

fabrikken. At vi innser at ting 

kan gjøres på en enklere, 

raskere og smartere måte, 

mener David.

ABS-besøk til Yara
Yara satser videre på adferdsbasert sikkerhet. Hen-

sikten med det internasjonale prosjektet er å bygge 

enda mer bevisste holdninger hos de ansatte til sam-

menhengen mellom egen adferd og sikkerhet på jobb. 

I høst hadde den lokale ledelsen og abs-koordinator 

Hildegard Torset besøk av hennes likesinnede inter-

nasjonalt. På bildet ser vi foran f.v. Pierre Celaries, 

Fabrizio Cocquio, Hash Navsaria, Hildegard Torset 

og Jens Harbeck. Bak f.v. Wenche Olsen, Oddmund 

Storaker og Yngve Krogh.

David Reistad
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Selskapet ScanWafer ble etablert 10. 

oktober 1994 av Reidar Langmo og 

Alf Bjørseth. To år senere ble spaden 

stukket i jorda for den første fabrikken i 

Glomfjord, og senere er fabrikken utvi-

det én gang. Dagens eiere, REC Wafer, 

har også etablert produksjonsanlegg 

for wafere på Herøya ved Porsgrunn, 

og i desember 2005  ble det vedtatt å 

investere 368 millioner kroner i Glomf-

jord for å øke produksjonen ytterligere. 

Industrifolk følger utbyggingsprosjektet i 

hver utgave i 2006.

17. juli 30. juli 28. august

Ingen pause mellom 1 og 2
REC ScanWafer-utbyggingen er delt i 2 faser. Opprin-

nelig beregnet man at brorparten av neste år skulle 

være ”pustepause”.

- Egentlig blir det nå en kontinuerlig prosess. Vi har 

fase 1 som inkluderer alt av bygg, og fase 2 med mer 

utstyr. Internt snakker vi om en slags ”fase 1 ½”, fordi 

vi i hvileperioden blant annet skal oppgradere rentrom-

met, bygge kontorer til produksjonsledelsen ut i hallen 

og en del andre ting. Dermed foregår det ulikt byggear-

beid helt til fase 2-utstyret skal installeres i 1. kvartal 

2008, opplyser Øyvind Jenssen.

Dette utstyret er ytterligere 2 nye ovner, 2 blokksager, 7 

wafersager og 2 waferlinjer. - Og ettersom vi underveis 

øker utnyttelsen av ingotene og går ned på wafer-

tykkelsen, er dette med på å doble produksjonen vår i 

forhold til da prosjektet startet.

I den nye hallen er nå utstyr som ovn 

og blokksag, wafersager, vaskelinjer og 

waferlinje enten allerede på plass og i 

drift, eller under uttesting eller i hvert fall 

på tur.

- Nå skal vi i gang med en omfattende og 

kritisk flytteprosess som blir en stor ut-

fordring for organisasjonen vår, opplyser 

oppdragsleder Øyvind Jenssen.

- Det er klart det blir tungvint en periode 

for produksjonen, for eksempel skal det 

kjøres wafersager både i ScanWafer 1, 2 

og i ny-hallen!

Strenge krav
Med den tilsynelatende romslige prosjekt-

potten på om lag 370 millioner kroner 

følger nemlig også strenge krav til at 

eksisterende produksjon skal gå etter 

opprinnelige budsjetter. Produksjonssjef 

Petter Breivik:

- Det er en stor jobb i seg selv å holde 

tunga rett i munnen, slik at utbyggingen 

ikke får konsekvenser for produksjons-

flyten. Så langt har det ikke gjort det, 

men det er både en stor utfordring og 

Fase 1 av REC ScanWafer-utbyggingen nærmer seg opp-
løpssiden. Nå må man leve med noen små forsinkelser og 
midlertidige løsninger, men dette er en del av hverdagen i 
et stort prosjekt. Likevel settes nytt utstyr i gang henhold til 
timeplanen, og produksjonen holder sine budsjetter. Men nå 
begynner en omfattende og kritisk flytteprosess…

Operatør-laget: Jostein 

Barvik Solheim (foran f.v.), 

Morten Opsahl og Stian 

Skoglund. Bak f.v.: Trond-

Kjetil Helløy, Thomas Maruhn, 

Edwin Myrvang, Jon-Einar 

Kristensen og Kjetil Larsen.

Hvilken

ommøblering!

belastning for organisasjonen vår. Vi har 

også en jobb å gjøre med å få beman-

ningskabalen til å gå opp – i en periode 

trenger vi jo å ha folk både i eksisterende 

produksjon og i ny-hallen.

Stjeler fokus, men…
- Mye frustrasjon blant de ansatte?

- Dette er en krevende tid med økt 

belastning, og dwa blir det slitsomt. At 

det er noen som kan synes at det er mer 

slitsomt å være på jobb nå, det ser jeg 

ikke bort fra, sier Petter.

- Så stjeler selvsagt utbyggingen en 

del fokus, for eksempel er mange av 

ingeniørene opptatt med dette istedenfor 

å hjelpe drift. Dermed er det vanskelig 

å si at utbyggingen ikke påvirker den 

ordinære driften, men vi leverer jo ferdig-

vare i henhold til budsjett, da! sier Øyvind 

Jenssen.

Operatør-team
25. oktober blir ellers en merkbar dato i 

”ommøbleringen” i REC ScanWafer:

- Da begynner vi å flytte wafersager, og 

det er et arbeid som stort sett skal pågå 

ut året. Her har vi forespurt HPP Rigg 

på Herøya, som ved hjelp av spesial-

løfteutstyr, blant annet luftputer, har gjort 

en liknende jobb i fabrikken vår der nede, 

forteller Øyvind.

God flyt i flyttingen er selvsagt 

avgjørende for å opprettholde dagens 

waferproduksjon, og nå er det at flytteled-

er – moving manager – Marius Foss, har 

en sentral jobb. Det samme gjelder grup-

pen av operatører som prøvedriftleder 

Jon-Einar Kristensen har sammen med 

seg i et prøvedrift-team. De er tatt ut av 

produksjonen for å gå seg varme på det 

nye utstyret, og skal senere ha ansvar for 

å lære opp sine kolleger i produksjonen.

15. september

I den nye hallen er utstyr 

som ovn og blokksag, 

wafersager, vaskelinjer 

og waferlinje enten aller-

ede på plass og i drift, 

eller under uttesting eller 

på tur. I en periode skal 

det sages wafere både i 

SW1, SW2 og i den nye 

hallen, så produksjonen 

har en krevende periode 

foran  seg....
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Linn Andresen

- Hvordan trives du på jobb i REC SiTech, Linn?
- Jeg stortrives, og har gledet meg til å komme ordentlig i gang igjen! Det er en interessant 

jobb, det er spennende å følge med på hvordan krystallene lages – litt fascinerende, rett og 

slett. Jeg har trivdes fra første dag jeg jobbet her, og nå er det spesielt artig fordi det går så 

bra. I SiNor-tiden visste vi nesten ikke om vi hadde jobb neste dag. 

Denne typen jobb er forresten også veldig annerledes for meg – jeg 

er utdannet helsesekretær og arbeidet på legekontoret før. Det var 

også veldig hyggelig, men her er jeg mer aktiv, mer i bevegelse, og 

så er det mer utfordrende, synes jeg. 

- Et heldig bytte, altså?
- Ja, absolutt, og bedriften har behandlet meg veldig bra – da jeg ble 

gravid ble jeg øyeblikkelig flyttet bort fra ovnene av hensyn til barnet. 

Hva jeg har gjort før? Tja, jeg er altså helsesekretær, men har jobbet 

med alt mulig – på sykehjemmet, ambulansen og på ungdomsklub-

ben Pyton. Jeg fikk fast jobb på gamle SiNor 3 uker før konkursen, 

men fikk fortsette i SiTech, og er fast ansatt her siden sommeren 

2004.

- Hva består jobben din egentlig i?
- Først må jeg si at det er mye som er forandret på det året jeg har 

vært borte, så det er mye å sette seg inn i! Men i hvert fall: jeg er på 

ovnene, der jeg klargjør og rengjør og følger med når krystallene 

lages. Det er en god del fysisk arbeid, og mye å gjøre. Så det går 

ganske i ett.

- Hvordan er det å gå skift igjen, nå med en liten en 
hjemme?
- Jeg er veldig spent! Jeg vet ikke helt, men får ta det som det kom-

mer – andre har klart dette før meg, så da må vel jeg også få det til! 

Samboeren min, Steffen Mikalsen, går dagtid, så det skal nok gå 

bra. Men samtidig som jeg er glad for å begynne på jobb igjen, har 

jeg gruet meg til å gå fra Odin (11 mnd.) om dagene, så det er en litt 

blandet følelse…

- Og nå skal du ta fagbrev?
- Ja, det er målet mitt, jeg håper jeg kan bli en av dem som kan ta 

fagbrev en gang. Men aller først må jeg bli vant med jobben igjen og se hvordan ting fun-

gerer. Nå er det slik at vi kan ta det gjennom jobben ved å gå to dager i uka på skole, men 

det er ikke jeg som bestemmer om jeg får anledning til det. 

- Hva gjør Linn når hun ikke er på jobb?
- Da koser jeg meg sammen med Odin! Mesteparten av tiden går nok til det – å være sam-

men med ham og samboeren min. Og så har jeg lyst til å begynne igjen med å trene step, 

styrke og aerobic på Ørnes, hvis jeg får tid.

Reviderte videre
Etter en rekord-omfat-

tende revisjonsstans har 

Yara fortsatt med andre 

viktige vedlikeholdspros-

jekter. På bildet til høyre 

ser vi det nye begerverket, 

som løfter ferdig gjødsel 

til toppen av ferdigvare-

lager 1. Under ser vi et 

glimt fra asfalteringen 

av 2.400 kvadratmeter 

på kaia. På 2 år har Yara 

investert 2,8 millioner 

kroner i asfaltering.          

Yara opplever fukt-gjen-

nomtrenging i ferdigvare-

lagrene. Derfor legges 

protan takfolie på siloer og 

transportkanaler (bildene 

over viser før og etter), for-

teller Jon Roger Pedersen, 

som er 

vedlikeholdsleder bygg.

Alder:
Bosted:
Stilling:
Aktuell:
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Glomfjord
Prosessoperatør i REC SITech
Er i høst tilbake i jobb etter 
svangerskapspermisjon

Stor vedlikeholdsaktivitet i Yara, også 
etter revisjonsstansen.

Etter ”tidenes revisjonsstans” til 40 millioner kroner fortset-
ter Yara med viktige vedlikeholdsoppgaver:
- På hovedkaia har vi nå lagt asfalt på 200 løpemeter, 
eller om lag 2.400 kvadratmeter. Vi har alltid hatt betong 
som slitelag på kaia og ettersom det var mange dumper 
og skader, ble det sliteskader både på trucker og folk – vi 
har hatt dette oppe som egen HMS-sak, opplyser Jon 
Roger Pedersen, vedlikeholdsleder for Yara-bygningene i 
Glomfjord.
Nordasfalt as har frest bort ca. 3 cm. av det gamle 
slitelaget og brukt en ny type lim som gir feste når asfalt 
legges på betong. Dermed kan transportoperatørene nyte 
godt av mykere dekke fra nå.
- Dette arbeidet for å bedre kjørebanene begynte vi på i 
fjor, med å legge om lag 3.500 kvadratmeter asfalt i lager 
2a og 2b, og det var veldig vellykket. Med årets arbeid har 
vi dermed investert cirka 2,5 millioner kroner, og de siste 
150 metrene av kaia tar vi neste år, forteller han.
I tillegg er det i år lagt om lag 2.300 kvadratmeter asfalt på 
veier og lagerplasser og på øvre og nedre område. 

Tekket takene
Et annet omfattende vedlikeholdsprosjekt på sensom-
meren har vært best synlig fra høyden: taktekking. Ferdig-
varelager 3, 4 og 5 for NPK-gjødsel er alle betongsiloer 
som også har tak støpt i betong. Takene er opprinnelig 
behandlet med en bitumen-masse og senere rehabilitert 
med en polyuretan-maling. Disse beleggene har over tid 
løsnet / flakket av. 
- Dermed får vi fukt-gjennomtrenging, og det er ugunstig 
for klimaet i lageret. Derfor har vi nå tekket med takfolie på 
lager 5 og en god del transportkanaler. Neste år fortset-
ter vi med lager 3 og 4, og etter hvert må gjøre dette på 
råvarelageret og ferdigvarelager 2. Dette er store tak på 
mange tusen kvadratmeter, så det blir kostbart og må tas i 
etapper, forteller Jon Roger.
I løpet av de siste 8-9 årene har Yara på denne måten 
tekket ca. 25.000 kvadratmeter tak, og har benyttet firmaet 
Protan Tak as sine folk i Bodø.

Byttet begerverk
På vår lille bildeturné beveger vi oss til ferdigvarebe-
gerverket, som løfter gjødsla til toppen av ferdigvarelager 
1 for videre fordeling mellom lagrene.
- Før revisjonsstansen monterte vi nytt begerverk parallelt 
med det gamle, som ble revet ut under stansen. Så ble 
det nye satt i drift, og nå i høst er det kledd inn med bygg 
for å få værtetting rundt inntakene til lagrene. Dette er en 
investering på 2,6 millioner kroner, sier han.
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Teppefall Det er ingen nyhet at Glom-
fjord i stadig større grad er 
blitt et sted man reiser til. 
For å få seg jobb, eller lære-
plass i ulike fag. 

Da Meløy BedriftsService nylig hadde in-

troduksjonsdag for høstens nye lærlinger, 

kunne man ønske velkommen tilflyttende 

arbeidsfolk fra både Kirkenes, Fauske, 

Beiarn, Bodø og Sortland. Vi ønsker 

velkommen til oss, og lykke til videre!

Flytter til Meløy (fag og lærebedrift i 

parantes): bak f.v. Mattis Urskog fra 

Rødøy (Meløy videregående skole, 

Glomfjord, IKT driftsfag), Joakim Stok-

land fra Sortland (Hydro Production 

Partner, automatikerfaget), Tore Johan 

Olsen fra Kirkenes (Yara Glomfjord, 

materialadministrasjonsfaget), Kris-

tian Klette fra Bodø (Yara Glomfjord, 

kjemiprosessfaget). Foran f.v.: Børre 

Svein Brennesvik diskuterte 
rus- problematikk med park-
ens nye lærlinger. 

- I en nasjonal undersøkelse blant unge 

arbeidstakere svarte 60 prosent at de har 

opplevd at en kollega har vært i bakrus 

på jobb. 14 prosent følte sin sikkerhet 

truet på grunn av dette, hva synes dere 

om det? Spurte Yaras bedriftssykepleier 

Svein Brennesvik.

Han satte rus på dagsorden under 

introduksjonsdagen for de om lag 30 nye 

arbeidstakerne. 

- Som god kollega er det viktig at du 

sier i fra om det du iakttar - til personen 

selv eller til sosialkontakter i bedriften. I 

motsatt fall kan du gjøre din kollega en 

bjørnetjeneste ved å dekke til et problem 

som kan vokse seg større etter hvert.

I sitt rus- foredrag redegjorde Svein for 

hvordan Yara og Hydro forholder seg 

til rusmidler i sine arbeidsreglementer, 

og henviste til at de andre bedriftene i 

industriparken i hovedsak har lagt seg 

på samme linje. Som selvsagt slår fast 

at bruk av rusmidler, eller det å være på-

virket av rusmidler, ikke kan kombineres 

med arbeid.

- Yara er en kjemisk bedrift med poten-

sielt farlige prosesser. I verste fall kan 

sikkerheten til de ansatte og lokalsamfun-

net settes i fare. Men det handler også 

om kvalitet på våre produkter. Det er 

kvaliteten bedriftene lever av. Dette er 

viktig å være bevisst på som ansatt, sa 

han.

Etter samlingen med våre nye ar-

beidstakere, oppsummerte Svein:

- Lærlinger gir som regel tydelige 

tilbakemeldinger om hva de mener om 

rus og arbeid: dette hører ikke sammen. 

Dette er flott.

- Utfordringen er å holde fokus på dette i 

møte med en bedriftskultur som ikke alltid 

er like tydelig. Og det er en utfordring for 

lærlingene å stå trygt på disse holdnin-

gene i hybelliv og i kontakt med et ung-

domsmiljø som spriker sterkt i holdninger 

til rus, mener han.

INTRODUKSJON FOR NYE LÆRLINGER: 

Nystad fra Beiarn (Yara Glomfjord, 

kjemiprosessfaget), Marianne Haugmo 

fra Beiarn (Meløy videregående skole, 

kokkfaget), Fredrik Hansen fra Hadsel 

(Yara Glomfjord, kjemiprosessfaget) 

og Øyvind Pettersen fra Fauske (Yara 

Glomfjord, kjemiprosessfaget).

Foredro
om rus

- Hva skjer nå, Lindor 
Lorentzen og Steinar 
Skarstein?

- Nå knuses betongen og fraktes i 

utgangspunktet til Syre C-tomta sør for 

hallen. Armeringen selger rivings-

entreprenør Hellik Teigen – det ligger ca. 

500 tonn med stål igjen etter hallen, op-

plyser prosjektleder Lindor Lorentzen.

I disse dager kommer helt nye aktører inn 

på området:

- Ja, nå skal det første utleiebygget 

– produksjonslokalene til Si Pro – settes 

opp. Moldjord Bygg og Anlegg har fått 

hovedentreprisen på grunn- og betongar-

beid – den har en verdi på om lag 5 mil-

lioner kroner, forteller styreleder Steinar 

Skarstein i Meløy Eiendom.

- Selve bygget er det Finneid Sveiseverk-

sted på Fauske som skal lage og sette 

opp. De er allerede i gang med arbeidet i 

sitt verksted, og dette oppdraget er også 

verdt om lag 5 millioner. 

Leverandører på rør, elektro og venti-

lasjon var ikke valgt da Industrifolk gikk i 

trykken.

- Totalt koster det nye bygget ca. 15 

millioner kroner, og med oppstart tidlig 

i oktober vil det vært produksjonsklart 

rundt påske, sier Steinar.

Bare enorme hauger av stål og knust betong er igjen etter 
den før så majestetiske Kompressorhallen. 
Det første bildet i vår serie er tatt 9. juli, og så viser de 
øvrige knipsene gangen videre mot midten og slutten av 
september, da stort sett bare rester av søyler stod tilbake.

Kompressorhallen 9. juli
23. juli...

16. august...

28. august...

Og slik så rivingsområdet ut 20. september...

Steinar Skarstein

FOR KOMPRESSORHALLEN
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Anita Sannes
20 år
Andre Ludvigsen, Yara Glomfjord, 9. desember

Chris Andre Paulsen, REC SiTech, 20. desember

25 år
Olav Andre Martinussen, REC SiTech, 9. november

Espen A. Selstad, Si Pro, 1. desember

Kenneth Larsen, REC ScanWafer, 9. desember 

Elin Beate Torset, Yara Glomfjord, 10. desember

                 

30 år
Håkon E. Olsen, REC ScanWafer, 21. november 

Bjørn Magne Johansen, Marine Harvest Glomfjord, 24. november

35 år
Tore Eilertsen, REC SiTech, 17. november

Geir Jonny Fagerli, REC ScanWafer, 26. desember

           

40 år
Frode Kvarsnes, REC ScanWafer, 28. november                     

45 år
Anne Lundegård, Hydro Production Partner, 4. oktober

Raina Sivertsen, Yara Glomfjord, 17. oktober

Inger Nystadnes, Yara Glomfjord, 30. oktober

Ivan Larsen, REC ScanWafer, 7. november                        

50 år
Jan Arne Jensen, Hydro Production Partner, 2. oktober

Geir Brun, Yara Glomfjord, 20. november

55 år
Eilif Iversen, Hydro Production Partner, 2. oktober

Håkon Taraldsen, Yara Glomfjord, 3. desember

60 år
Tom Eikild, PQ Norge Silicates, 23. november

Finn Heitmann, Yara Glomfjord, 18. desember

David Whittall, REC SiTech, 21. desember

Glomfjord Industripark blir stadig mer kompetent. Denne gangen 

kan vi gratulere 7 av de ansatte ved REC ScanWafer, som nylig har 

avlagt, og bestått, fagprøve. Først Steinar Skogli, Eva Ren-

dal, Svein Roger Fagerli, Roald Krogh og Paul Roger 

Brattøy, alle i fagoperatørfaget kjemisk teknisk industri. Dernest 

Anita Sannes i materialadministrasjonsfag og Espen Steiro i 

IKT-driftsfag. Vi tar også med at John Are Dahl i Yara Glomfjord 

har avlagt og bestått fagprøve i kjemiprosessfag.

Gratulerer!
Vi gratulerer med rund-dag i okto-
ber, november og desember...

Christian Hegglund i REC SiTech 

og hans Lise Brun har giftet seg – den 

store anledningen fant sted 12. august. Vi 

gratulerer!

- Jeg er en sosial kar, jeg måtte ha 
mer folk rundt meg, sier bonden 
som er blitt sagoperatør.

Reipå-bonden Tomas Bringe (38), opprin-

nelig fra Luster i Sogn, er ikke nytt park-fjes i den 

forstand – han har vært sagoperatør i REC SITech 

siden mars. Men nå er forsøket blitt permanent 

– Tomas har fast jobb fra og med september.

- Her trives jeg kjempegodt – både med arbeidet 

og de trivelige folkene. Det er artig å prøve noe 

helt annet enn jeg er vant til - ikke minst er det godt 

å vite at når jeg går ut døra, ja, da har jeg fri!

Olav Kjell Rosting og Oddvar 
Aronsen er klar til tjeneste 
som vaktmestere i industri-
parken.

Meløy BedriftsService lyste ledig 1 stilling 

som vaktmester – nå er imidlertid 2 på 

plass, etter en prosess med i alt 15-16 

søkere.

- Det var et poeng for oss å skaffe nok 

oppdrag til å ansette 2, for på den måten 

blir vi mindre sårbare ved fravær. Tidligere 

har dette vært et problem, og gjort at vi 

ikke har levert godt nok, opplyser MBS-

leder Tor-Arne Gransjøen.

Nå er det tegnet avtale med Yara på et 

betydelig antall timeverk årlig, likeså med 

REC SiTech og HPP. Og det jobbes med 

flere.

- Dette vil nok ete på seg, helt klart. Jeg 

tror det kan bli jobb til mer enn 2 etter 

hvert, sier han.

Oddvar Aronsen (46), opprinnelig fra 

Arnøya i Nord-Troms, bor på Ørnes og 

kommer nå fra egen virksomhet som fisk-

er. Han er utdannet som landbruksmekan-

iker, med fartstid både på bil og båt hos 

bedrifter som Brødrene Johnsen Alvestad 

i Sørvær i Finnmark, Nogva Motorfabrikk 

i Svolvær, Meløy Bil & Maskin i Neverdal 

og Nordtrafikk i Glomfjord.

Olav Kjell Rosting har nå sagt opp sin still-

ing som sagoperatør på skift 5 hos REC 

ScanWafer, etter om lag 5 års tjeneste for 

waferprodusenten. Han har også maskin-

fører-bakgrunn, men i den nye jobben er 

det ikke minst noe annet som er høyst 

relevant: Olav Kjell har arbeidet over 20 

år som snekker. 

- Disse karene er allsidige og har en kom-

petanse som gjør at vi kan løfte stand-

arden på de tjenestene vi leverer innenfor 

lett vedlikehold og bygningsarbeid, mener 

Tor-Arne.

Med oktober 2006 kom også pensjonsal-

deren for Elsa Bergli, som mange kjenner 

som teamleder for ISS (Integrated Service 

Solutions) i Glomfjord. Karin Sandmark 

overtar, og har dermed ansvaret for opp-

følging av servicemedarbeiderne, samt 

oppfølging av kvalitet hos kundene. Avde-

lingssjef for ISS er Bente Bredesen.

HIAFs Frank Andersen er 

eneste representant fra Nordland 

i sentralstyret for ett av Norges 

største fagforbund.Norsk Kjemisk 

Industriarbeiderforbund (NKI) 

og NOPEF er som kjent historie, 

og sammensmeltet til Industri 

Energi.

- Dette er en stor og spennende 

utfordring for meg. Jevnt over har 

vi etter hvert fått gode arbeids- og 

lønnsvilkår, men det er mange 

andre arbeiderrettigheter å 

kjempe for. Så er kraft og ram-

mevilkår for industrien selvsagte 

saker, og jeg mener det er viktig 

å få gass inn til Nordland og 

bruke her, når russerne bygger 

gassledning fra Stokhman-feltet, 

ramser han opp.

I Glomfjord Industripark har HIAF 

om lag 390 medlemmer, og 

klubber i REC ScanWafer, REC 

SiTech, Si Pro, Yara, PQ Norge 

Silicates og Hydro Production 

Partner.

- Vi er ikke formelt sammenslått til 

1 forening, men i praksis fungerer 

vi som dét – vi har et felles styre 

og vi arbeider med et felles mål.

Vaktmestere: Olav Kjell Rosting 

(t.v.) og Oddvar Aronsen.

- Artig å prøve noe helt 

annet. Her på REC SiTech 

stortrives jeg, sier Tomas 

Bringe, som er både in-

dustriarbeider og bonde.

Så kan vi nevne at Yngve 
Krogh er ansatt som ved-

likeholdskoordinator i Yaras 

PKL-avsnitt. Engasjementet er 

knyttet til et prøve-prosjekt ut 

dette året.

Elin Beate Torset

Anne Lundegård

Geir Brun

Håkon 

Taraldsen

Finn 

Heitmann

Frank Andersen

- Og dét er uvant for deg, som 

egentlig er bonde?

- Ja, man blir aldri ferdig med et 

arbeid når man driver gård. Men 

jeg liker å jobbe mye, så lenge 

det er lystbetont. Problemet var 

at jeg ble skikkelig lei, mest fordi 

jeg var så mye alene. Jeg er 

ganske sosial, og trenger folk 

rundt meg, og det ble det for lite 

av på gården.

Nå har Tomas ansatt folk til å 

ta en del av gårdsdriften, mens 

han selv går 5-skift i industrien.

- I sommer ble det vanvittig med 

arbeid, for samtidig som jeg 

var sommervikar her, skulle jeg 

gjøre slåtta og alt på gården!

Tomas er landbruksmekaniker, 

men tok videre utdanning som 

agronom, før han i 1996 kjøpte 

gårdsbruk på Kunna.



siden sist siste siden

Det er lett å se at industriparkens ”tak” er betydelig endret. Vi husker 
Ammoniakkfabrikken med sine mange og majestetiske industribygg. 
Nå er siste rest, Kompressorhallen, nede, og fra nå er det langt mer 
tidsriktige og nøkternt utformede bygg som skal dominere. Nybyggene 
for Si Pro og Scan Crucible får identisk utforming med REC ScanWa-
fers lokaler midt i bildet.

Meløy BedriftsService er en bedrift som lever av å opprette nye 
tjenester og avvikle andre, styrt av behovene industripark-bedriftene 
har. Da er det nyttig med strategi-samlinger, der de ansatte deltar i 
arbeidet med å utvikle bedriften videre. I september samlet MBS-leder 
Tor-Arne Gransjøen sine ansatte til lagarbeid på Glomstua.

Stas-vær da om lag 170 ansatte og elever ved den videregående 
skolen tok ”Isprins” til Engen ved skolestart. Hensikten var faglig og 
sosial: design- og håndverkfolket for eksempel tok turen til Fondal 
gård, og teknologifagene til omvisning i Rendalsvik, der Meløy Energi 
nå skal etablere minikraftverk. Foto: Walter Elvenes

Syrefabrikken er ”hjertet” i gjødselproduksjonen hos Yara i Glomfjord. 
Med nylige investeringer i ny ovn og vannrenseanlegg, håper man å 
øke produksjonen av Nitrogen. I Syrefabrikken jobber 3 operatører på 
hvert av i alt 5 skift, og i tillegg kommer 5 lærlinger, 5 multioperatører 
som ”deles” med Fullgjødselfabrikken, og 2 i driftsledelsen.

Yaras Erling Voll (t.v.) er medlem i utvalget som gir råd til Senter for et-
ter- og videreutdanning (SEVU) ved Høgskolen i Bodø. I høst var han 
vert da utvalget la sitt møte til Glomfjord. Med i utdanningsdiskusjonen 
var både MNU, HPP, REC SiTech og REC ScanWafer. Representert 
var også NHO Nordland og Fylkesutdanningssjefen.

Glomfjord kraftstasjon på Fykan blir bredt presentert over 5 sider i 
Statkrafts ferske bokverk ”Kulturminner i norsk kraftproduksjon”. I 
begrunnelsen for å ha med Fykan som ett av landets bevaringsverdige 
kulturminner, trekkes fram både arkitektur, transportanleggene til fjellet, 
den representative maskinsalen og betydningen for industriutbygging i 
Glomfjord.


