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om folk
Han tenkte på helsa, hun 
takker for seg...

OM FOLK SIDE 8-9, 17 OG 21

Kvalitetsleder Line Holm, re-
septleder Svein Drabløs (t.v.) 
og Jim-Egil Hansen i råvare-
mottaket til EWOS kan smile 
over en årsproduksjon som 
er doblet siden 1998.

Etter 20 år i Hydro-
systemet får Hildegard 

Torset internasjonale 
oppgaver for Yara.

   
SIDE17

2004 ble året da laksefôr-produ-
senten EWOS på Halsa passerte den 
«magiske» produksjonsgrensen: 
100.000 tonn. Selv om bedriften 
fortsatt bare kjører med to linjer, er 
produksjonen doblet siden 1998! 
Nå ligger alt til rette for en tredje 
produksjonslinje, dersom markedet 
vil.
- De ansatte har vist stor entusias-
me i arbeidet med å utvikle bedrif-
ten, skryter fabrikksjef Odd Svein 
Hjertø.
Stikkord er bedre vedlikehold av 
produksjonsutstyr, bedre behand-
ling av ferdigvare og en helt ny 
avspaseringsordning. 

Milepæl nådd

SIDE 8-9 

De vil reise utenlands. Og får det?    SIDE 2-3
Snuoperasjonen i ScanWafer. hva nå?    SIDE 6-7
Standardiserer. Sertifiserer.     SIDE 16
- Det er klart det er rart å slutte!    SIDE 18-19

OGSÅ I  I 
DENNE 
UTGAVEN:



2 3

- Jeg drar gjerne på 
dagen! sier ScanWa-
fers IKT-lærling Espen 
Steiro. Under Lær-
lingens dag ble han 
kjent med muligheten 
for praksisopphold 
utenlands. Og han er 
ikke alene om å ville 
lære mer om andre 
land og kulturer.

- Jeg har aldri vært på lengre 
utenlandsturer, og dette vil 
jo være lærerikt på mye mer 
enn faglige ting! Det er en 
spennende forandring å bli 
kjent med en annen kultur, 

«Familien» 
vokser
Det er alltid hyggelig å øn-
ske velkommen. Velkommen 
EWOS, SiTech og Meløy vi-
deregående skole, avdeling 
Glomfjord! Disse tre har i 
vinter nemlig sluttet seg til 
samarbeidet som gjør bladet 
IndustriFolk mulig. Dette 
betyr blant annet at du fra 
nå også finner personalnytt 
og artikler fra Meløys nest 
største bedrift i omsetning, 
fiskefôr-produsenten EWOS 
på Halsa, fra utdanneren 
ved Lille Glomvann, og fra 
SiTech, som har lagt sitt 
første år bak seg i den vel-
lykkede videreføringen i lo-
kalene etter SiNor. 
Med dette blir dermed i alt 10 
bedrifter profilert gjennom 
IndustriFolk, «lokalavisen» 
i Glomfjord Industripark. 
Foruten de tre nevnte snak-
ker vi da om Yara, Hydro 
Produksjonspartner Vedlike-
hold, Meløy BedriftsService, 
Meløy Næringsutvikling, 
ScanWafer, PQ Norge Silica-
tes og Marine Harvest. I all 
hovedsak får jeg som utgiver 
og disse bedriftene positive 
tilbakemeldinger på at vi nå 
har etablert et blad som på 
denne måten bringer nyhe-
ter, viktig informasjon og 
personalstoff fra bedriftene.
Du som er ansatt i en av 
bedriftene eller abonnent 
på bladet vil i seks utgaver 
få innblikk i en del av drif-
ten i mange av Meløys aller 
viktigste bedrifter. Jeg tror 
du, som jeg, blir imponert 
over mye av det spennende 
utviklingsarbeidet som hele 
tiden pågår. God lesning!

Edmund Ulsnæs
Utgiver

- Vi vil 
utenlands!

mener han.
Renée Lihall (19), som driver 
kantina ved Meløy videregå-
ende skole i Glomfjord som 
lærlingbedrift, kan nærmest 
pakke kofferten allerede. Hun 
vet at hun skal til Spania fra 
april til juni neste år.
- Det er et kjempepluss, for et-
ter oppholdet i Valencia får jeg 
Europass, og dermed har jeg 
gode sjanser til å få meg jobb 
i utlandet senere. Og det er 
spennende, for jeg har veldig 
lyst til å lære mer om uten-
landske mattradisjoner.

Førstemann er klar
Jørgen Heen Andersen er lær-
ling i Yara. Utlandet frister.
- Ja, jeg kunne tenke meg å 

Espen Steiro, Jørgen Heen Andersen og Renée Lihall mener alle at et uten-
landsopphold på tre måneder vil gjøre læretiden i bedrift enda bedre.

dra til Tyskland eller Neder-
land, fordi jeg har hørt 
litt om de plassene med tanke 
på praksis i kjemiske prosess-
fag. Tre av mine klassekame-
rater var i Emmen i Nederland 
og hadde et kjempeopphold. 
Å få oppleve nye kulturer, ar-
beidsmetoder og det å måtte 
konversere med fremmed-
språklige er sikkert veldig 
lærerikt. Og så er det det at jeg 
da får Europass, som jeg tror 
det blir sett mye på hvis man 
skal søke jobb senere.
I et stadig mer internasjonalt 
arbeidsmarked. Av våre tre 
venner er Espen Steiro den 
første som får luft under vin-
gene. Sammen med fire lærlin-
ger fra Lofoten er han nemlig 
påmeldt for tre måneder i 
Portugal fra slutten av denne 

Innholdsrik dag
Lærlingens dag i Glomfjord samlet over 
30 lærlinger fra regionen. 

På det varierte dagsprogrammet 
stod alt fra informasjon om ret-
tigheter og plikter, skatt og lønn, 
til driften av ungdomsbedrifter og 
altså mulig utenlandsopphold i 
læreperioden.
- Lærlingens dag er fylkeskom-
munens og lærebedriftenes tilbud 
til lærlingene om å kunne møtes 
en dag i året,  på tvers av fag og 
bedrift. Alle lærlinger er velkom-
men til å delta, men de må selv 
søke sin arbeidsgiver om permisjon 
med lønn i samsvar med arbeids-
reglementet, da med henvisning 
til målene i den generelle delen av 
læreplanen for lærlingen.

måneden.

Gode erfaringer
Gjennom det internasjonale 
Leonardo-programmet fikk 
opplæringskontorene i Nord-
land i fjor vinter innvilget i alt 
39 stipendier for utenlands-
opphold for elever, lærlinger, 
lærere og instruktører. De 
fleste er fortsatt tilgjengelig. 

Prosjektet kalles «Aurora Bore-
alis» og retter seg mot åtte land 
som samarbeidspartnere. 
- Fra Glomfjord har vi de siste 
årene sendt 17 lærlinger på 
slike tre måneders utenlands-
opphold til 4-5 ulike steder i 
Sverige, Nederland, Tyskland 

Under Lærlingens dag 
presenterte Gaute Hil-
ling (t.v.) og Anders 
Iversen sin lærlingbe-
drift ved Meløy videre-
gående skole på Inndyr. 
De to karene har kjøpt 
60.000 torskeyngel som 
skal fôres opp enten 
til salg eller ferdig for 
slakting.

og Portugal. Vi har fått veldig 
gode tilbakemeldinger på de 
som har fått reise, og ingen 
har avbrutt sine opphold, 
opplyser Finn-Åge Pettersen i 
Opplæringskontoret ved Meløy 
BedriftsService.
- Men vi er avhengig av at lær-

lingenes vertsbedrifter dekker 
lønn under oppholdet, for sti-
pendiet dekker stort sett bare 
reise og opphold.

Møtetid
Det er årsmøtetid – noe 
som gjenspeiler seg for 
eksempel på oppslagstavla 
i resepsjonen i Glomfjord 
Industripark. Vi noterer at 
de Yara- og Hydro-ansatte i 
Haugvik Industriarbeider-
forening avholdt årsmøte 
onsdag 9. februar på Røde 
Kors-huset. Samme tid og 
samme sted hadde Norsk 
Kjemisk Industriarbei-
derforbund (NKIF) valgt. 
Forbundet for Ledelse og 
Teknikk (FLT) avdeling 034 
Glomfjord skal godkjenne 
sine regnskap og gjøre 
sine valg den 24. denne 
måneden.

For fjerde gang sørget 
Meløy videregående skole 
for markering av Solda-
gen i Glomfjord forrige 
uke. 
- Det er nemlig den 11. 
februar at sola skinner 
på nyskolen. Men da har 

den fra 9.februar spredt sine 
livgivende stråler over Glom-
fjord skole på Vassaksla, 
opplyser kontorleder Svein 
Egil Andreassen.
Soldagen markeres hvert år 
med gratis solbriller, rykende 
varm kakao og solboller fra 

Skola priste sola
grunnkurs helse- og so-
sialfag, mens skolen i år 
også auksjonerte akryl-
malerier som grunnkur-
selever på formgivings-
fag har laget.
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10 av 12 
kommer
Lyn-visitt fra statsminister-
aspirant Jens Stoltenberg i 
Glomfjord nylig – mannen som 
vil ha mer kraft inn i marke-
det og tegne nye, langsiktige 
kraftavtaler med industrien. 
Nå har ordfører Arild Kjerpe-
seth oppfølgeren klar: 10 av 
12 stortingsrepresentanter 
fra Nordland har meldt sin 
ankomst til Glomfjord 10.-11. 
mars. 

Viser fram Glomfjord
- Dette er jeg veldig fornøyd 
med, dette er svært travle folk 
som ikke er lett å samle. Vi 
har kun fått forfall fra Odd 
Roger Enoksen og Hill-Martha 
Solberg. 
Han postla i november invita-
sjon til samtlige 12 represen-
tanter fra Nordland – den så-
kalte Nordlandsbenken. Arild 
vil vise fram hvor vellykket om-
stillingen i Glomfjord Industri-
park har vært siden tidlig på 
1990-tallet, der den samlede 
omsetningen nå nærmer seg 
2 milliarder kroner, mot 1 mil-
liard før omstillingen. 
- Men: opphør av industrikraft-
avtalen i 2007 kan få svært 
negative konsekvenser for 
bedriftene, skriver Kjerpeseth 
blant annet i invitasjonen.

Bedre tid
Mens hans partikollega Stol-
tenberg bare rakk en tur innom 
Meløy videregående skole, om-
visning i Yara-produksjonen, 
suksess-bedriften ScanWafer 
og et raskt «folkemøte» de få 
timene han var i Glomfjord, 
får nordlandspolitikerne litt 
bedre tid. Programmet inn-
ledes torsdag 10. mars med 
lunsj, før en orientering om 
alle industripark-bedriftene og 
omvisning i noen av dem. Der-
nest skal stortingspolitikerne 
se multimediapresentasjonen 
av Glomfjords vannkrafthis-
torie, før det legges opp til 

- Ja vel, hva med skadefraværet?
- Vi hadde ikke skader med fravær i fjor.
- Sykefraværet?
- Målet var 6 prosent, vi endte på 5,2.
- Faste kostnader?
- Vi nådde målene våre, og det er lenge siden sist!
- Variable kostnader?
- Det gjelder jo for eksempel sparing av damp, og der nådde 
vi målene med god margin.

Problemene
- Men så var det produktkvaliteten, da?
- Der nådde vi ikke målene våre på alle parametere, det 
stemmer.
- Hvorfor ikke?
- Variasjonen i løpet av året blir for stor. Vinterkvaliteten er 
det ikke noe å si på, men vi har slitt litt på sommeren. Det 
har både med lagerkvalitet og sikting å gjøre.
- I Syrefabrikken slet dere med lekkasjer og stans i julen, 
men også der nådde dere vel målet for året?
- Nei, vi endte på 75.406 tonn N, mens målet var 76.000. Så 
langt i år har vi hatt noen lekkasjeproblemer med stopp i 
Syre A, men samtidig har vi hatt åtte døgn med produksjon 
over den gamle døgn-rekorden på 222 tonn N. Rekorden er 
nå 226,4 tonn N.

Pengene
- Det er snart ett år siden dere skilte lag med Hydro og ble 
en del av det nye selskapet Yara. Folk er jo spent på viljen til 
å investere i Glomfjord?
- Vi har fått det vi har bedt om for 2005, som er det samme 
som vi fikk i fjor. Yara er et stort selskap som skal vokse 
enda mer, men det øses jo ikke ut penger – prosjektene må 
være gode. Nå søker vi mer midler, for eksempel fem millioner 
kroner som skal brukes til nytt tørrluftanlegg i lageret og til 
underkornsikting. Dette er jo tiltak for å bedre produktkva-
liteten vår ytterligere.

Først kom Jens. Nå kommer 10 av 12 fra 
«Nordlandsbenken».

Ordfører Arild 
Kjerpseth hadde 

nylig besøk av 
Jens Stoltenberg. 
Må har han invi-

tert nordlands-
politikerne på 

Stortinget. Nes-
ten alle kommer.

diskusjon om rammevilkå-
rene for den kraftkrevende 
industrien. Fredag 11. mars 
blir det omvisning, blant an-
net ved Engenbreen, og besøk 
ved prosessindustribedriften 
EWOS på Halsa. 
- Det er jo et lite eventyr det 
som skjer i Glomfjord. Og det 

er viktig at disse politikerne 
blir oppdatert på det og har det 
med seg i Stortinget, for det er 
dem som skal fronte Nordland 
i nasjonalforsamlingen, sier 
Arild.

Lothar Maruhn i Meløy 
Næringsutvikling rakk 

to spørsmål til Jens 
Stoltenberg under mini-
folkemøtet i Glomfjord. 

Nå kommer flere 
nasjonale topp-

politikere.

Start-opp Meløy er nav-
net på satsingen fra Meløy 
Næringsutvikling (MNU) 
som skal gi bedre hjelp til 
gründere som har idéer til 
og planer om egen virksom-
het. Tilbudet etableres i 
midten av mars i kontorfel-
lesskap med Økonor Meløy 
på Ørnes. Kontoret har rett 
og slett som formål å ta seg 
bedre av enkelt-etablereren 

Start-er opp
og få til økt etableringsakti-
vitet i Meløy. Råd og veiled-
ning til etablerere, hjelp til 
forretningsplan er da viktige 
arbeidsoppgaver. 
- Forskjellen fra tidligere er at 
vi nå skal være enda mer aktiv 
overfor vanlige etablerere. Vi 
ser for oss at vi i MNU skal ha 
en kontordag i uka ved kon-
toret, forteller rådgiver Finn 
Nordmo.

Start-opp Meløy-kontoret er 
et samarbeid der også aetat, 
Sparebank1 Nord-Norge, 
Nordlandsbanken, Meløy 
Trygdekontor og Meløy kom-
mune bidrar.

Finn 
Nordmo

Nådde egne mål
- Hvordan gikk det egentlig i 2004, Yara-sjef Wenche Olsen?

- 2004 ble et veldig bra år, der vi nådde nesten alle målene våre! 

Fornøyd Yara-sjef: Wenche Olsen om 2004.

Ikke hverdagskost i 
Yara: ny-ansettelser.

Nedbemanning har vært 
vanligere enn ny-ansettelser 
i Yara de siste årene. Denne 
uka ansettes imidlertid tre 
nye operatører i produksjo-
nen. 33 søkte, ni har vært på 
intervju, tre får altså jobb.
- Vi vil føre en offensiv anset-
telsespolitikk! slår driftssjef 
Pål Hestad fast.

Ansetter 3 operatører
- Skal vi bli best må vi skaffe 
oss de beste folkene, ikke bare 
legge kabalen ut fra behovet 
for folk fra dag til dag.
Denne kabalen løses i dag ved 
hjelp av vikarer for dem som 
har sykefravær eller permi-
sjon. Vikarene gjør en god 
jobb, og behovet er der hele 
tiden, men Pål vil tenke stra-
tegisk.
- I årene som kommer mister 
vi mange av våre eldste med-
arbeidere, som skal gå av med 

pensjon. Det er viktig at vi 
beholder kompetansen deres 
i staben, at ikke alt forsvinner 
når de slutter. Derfor har vi 
nå valgt å lyse ut tre stillinger 
som operatører, og vet at vi da 
får inn dyktige folk.
Bemanningsutviklingen i 
Yara-produksjonen, som i dag 
teller 65 skift-ansatte, viser 
at mange forsvinner de neste 
årene – de fleste på avtalefestet 
pensjon.

Pål Hestad
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- Det var ikke riktig, verken 
overfor eierne våre eller de 
ansatte, å sette i gang større 
ombygginger slik situasjonen 
var, sier fabrikksjef Svein Are 
Olsen.
Og situasjonen, det var tal-
lenes tale midt i november i 
fjor: ScanWafer-produksjonen 
hadde utviklet seg fra det 
middelmådige i januar, til rett 
og slett dårlig på senhøsten. 
Utbyttet av salgbare kvalitets-
wafere hadde over året falt fra 
85 til 80 prosent.
- Fallet i seg selv var alarme-
rende, et signal om at vi hadde 
mistet grepet. I tillegg varierte 
produksjonen fordi skiftene 
utførte de samme arbeidsopp-
gavene på ulik måte.

Snuoperasjon
Dette resulterte i det obligato-
riske allmøtet der de ansatte 

ScanWafers 
snu-operasjon

ScanWafer begynte fjoråret middels, fortsatte dårlig og måtte legge 
bort investeringsplanene. Nå er produksjonen blitt høyere og toleran-
sen for avvik lavere. Snart kan søknaden til eierne om 230 millioner 
investeringskroner sendes.

fikk beskjeden: investeringene 
i Glomfjord-fabrikken kan ikke 
gjennomføres.
- Konklusjonen ga seg selv. Vi 
bare måtte prestere på et høy-
ere nivå for å kunne forsvare 
utbyggingen. Dermed la vi 
søknaden til eierne i skuffen, 
og jeg sa at den skulle tas opp 
igjen når vi hadde oppnådd 
minst 88 prosent utbytte tre 
måneder på rad, sier han.
Så begynte et omfattende ar-
beid: hvor oppstår de største 
tapene i produksjonen? Hvor-
dan sørge for at like arbeids-
oppgaver blir utført likt av 
ulike skift? Og hvordan endre 
fokus fra kortsiktig volum ut 
fra kundens behov, til langsik-
tig fokus på kvalitet?
- I tillegg endret vi vedlike-
holdsrutiner, luket ut en del 
feil på teknisk utstyr og sør-
get for kontrollsystemer for 

å utbedre feil langt raskere 
enn før.

6 uker forsinket
Resultatene kom umiddelbart. 
Siste uka i januar var wafer-
utbyttet oppe i 91 prosent, 
gjennomsnittet i januar var 
89.
- Vi oppnådd altså rask et 
markant løft fra om lag 80 til 
90 prosent utbytte. I tillegg er 
produksjonen blitt langt mer 
stabil – variasjonen mellom 
døgnene er nå nede i 1-2 pro-
sent. Men fortsatt har vi mye 
å gå på.
- Hva så med utbyggingspla-
nene, kan de tas fram igjen?
- Selv om vi har utsatt pro-
sessen her i tre måneder, har 
ikke prosjektet stått stille. 
Forsinkelsen i ferdigstillelsen 
neste vinter er blir på om lag 
6 uker. Men dette betyr at mye 

av det vi skulle oppnå er gjort 
allerede, og når mars er over 
kan vi si til våre eiere at vi er 
klare. Dette betyr igjen at vi 
rundt 15. februar neste år kan 
ha full utnyttelse av det nye 
utstyret som skal monteres.

Mot milliarden?
Og vi snakker ikke om små-
summer. Ikke 180 millioner 
kroner, som vi før årsskiftet 
brukte som tall i Industri-
Folk.
- Vi snakker nå om investerin-
ger på 230 millioner kroner, 
opplyser Svein Are Olsen.
Som resulterer i nye ovner 
og produksjonslinjer med 

88 prosent utbytte 
av kvalitetswafere, 

tre måneder på rad. 
Det er kravet Scan-

Wafer har satt til 
seg selv for å kunne 

ta investerings-
søknaden til eierne 
fram igjen. Forsin-

kelsen i ferdigstillel-
se neste vinter blir 

på om lag 6 uker.

- Det var ikke riktig å sette 
i gang større ombygginger 

slik situasjonen var.
SVEIN ARE OLSEN

Fabrikksjef

Lønnsom 
fokusendring
Bedringen ScanWafer-laget har prestert i produksjonen 
de siste ukene ville på et år utgjort 60 millioner kroner på 
bunnlinja!
- Dette er omtrent det samme som effekten av produksjons-
utvidelsene vi skal gjøre det neste 
året. Så det lønner seg å jobbe mer 
effektivt! slår ScanWafer-sjef Svein 
Are Olsen fast.
Fabrikksjefen skryter av sine an-
satte.
- Lokalene har heller aldri vært 
ryddigere. Ellers forsøker vi gjen-
nomført å være kortsiktig hand-
lingsorientert og prioriterer første de 
oppgavene som kan løses fort og gi 
raske forbedringer, opplyser han.

større kapasitet. Fra dagens 
årsomsetning på om lag 600 
millioner kroner, har Scan-
Wafer i Glomfjord som mål å 
passere milliarden og dermed 
også Yara i «konkurransen» om 
å være Meløys største bedrift 
på verdiskaping.
- Men hvorfor gikk det fra 
middelmådig til dårlig i pro-
duksjonen i fjor?
- Vi var for lite presis i det vi 
gjorde. Kulturen i bedriften 
har nok vært formet av den 
raske veksten vi har hatt. 
Fokus har hele tiden vært på 
å gjøre mer, produsere mer, 
mener han.

- Noen ledere har rett og slett lagt om sti-
len, og vi registrerer en rekke positive tilba-
kemeldinger, forteller ScanWafer-sjef Svein 
Are Olsen.

Allerede merkes altså positive resultater av den omfattende 
ledermålingen han står i spissen for.
- Alle ansatte skulle vurdere sin nærmeste leder på godt og 
vondt. Ut fra dette oppnår lederen en score, og lager selv 
en handlingsplan for tre områder der han eller hun skal 
forbedre seg, oppsummerer han.
Og forbedringer er det blitt. Allerede.
- Jeg får mange positive tilbakemeldinger på ledere som har 
tatt tak i ting, lagt om stilen, rett og slett. Endringene er ikke 
like tydelig overalt, men vi ser allerede positive resultater.
Svein Are merker selv tydelige forbedringer i egen leder-
gruppe. Bedre samkjøring, bedre arbeidsmiljø.
- Det vi snakker om, er jo at ledere skal endre adferd. Slike 
ting tar tid. Nå har vi samlinger der vi diskuterer videre 
framdrift i dette arbeidet.
Med jevne mellomrom skal nemlig den enkelte leder vurdere 
sin egen framgang. Så lages ny handlingsplan. ScanWafer 
fortsetter arbeidet med å få enda bedre ledere.

Leder bedre?

Fortsatt ikke avklart 
hvem som skal pro-
sjektlede RDA-mid-
lene for MNU…

- Tilbudet til den vi ønsker 
skal ta jobben, går ut i løpet 
av denne måneden, men 
avgjørelsen er skjøvet litt 
ut i forhold til den opprin-
nelige planen, forteller leder 
Lothar Maruhn i Meløy Næ-
ringsutvikling.
Prosjektlederen finansieres 
nemlig gjennom de samme 
midlene han skal prosjekt-
lede – den tilbakeførte ar-
beidsgiveravgiften, eller de 
såkalte RDA-midlene. Og i 
forhold til Innovasjon Sal-

ten, som fordeler midlene, har 
en del vært uavklart.
- Hele finansieringen har ikke 
vært på plass når det gjelder 
utvidelsen med en nye etasje 
her i inkubatoren i Sjalt-hu-
set. Dermed har vi måttet av-
vente litt, forklarer han.
Åtte velkvalifiserte søkere har 
søkt prosjektlederstillingen 
etter utlysningen før års-
skiftet – halvparten av hvert 
kjønn, sju lokale og en fra 
utenfor regionen. Prosjektle-
deren skal drive fram og styre 
arbeidet med lokale tiltak i 
bruken av Meløys andel av 
RDA-midlene – om lag 38 mil-
lioner kroner fordelt over de 
kommende tre årene.

Hvem blir det?

Sjalthuset, 
der prosjekt-
lederen skal 
ha base.
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VIKTIG MILEPÆL FOR 
EWOS PÅ HALSA:

HAR BIDRATT: bedre håndtering av råvare. F.v. re-
septleder Svein Drabløs , kvalitetsleder Line Holm  
og Jim-Egil Hansen i råvaremottak.

HAR BIDRATT: satsing på systematisk forebyg-
gende vedlikehold. F.v. John-Åge Birkelund og Børge 
Ringøy på verkstedet.

HAR BIDRATT: Bedre ordre-
behandling og logistikk F.v. 
ordresekretær Jann-Einar 
Myrvang, logistikkleder Tor-
stein Stormo og personalleder 
Dagrun Johnsen.

HAR BIDRATT: 
bedre styring av 
prosessen. F.v. til-
litsvalgt Kenneth 
Wolden, produk-
sjonsleder Robin 
Dahl, operatør 
Kjell/Hugo Will-
mann og ope-
ratør Per/Arne 
Hansen.

- Med disse 
tilpasningene 
kan vi ennå 
fortsette 
ekspansjonen.
ODD SVEIN HJERTØ, 
fabrikksjef

Ewos AS Meløy
Eies av Cermaq ASA (tidl. 
Statkorn Holding). Om-
satte for nær 700 millioner 
kroner i 2003, og har 33 
ansatte foruten lærlin-
ger og vikarer. Halsa har 
hatt fôrfabrikk siden 1989. 
EWOS, landets største fis-
kefôr-produsent, har vært 
eier siden 2001.

Industripark-
lederne 
mobiliserte for 
den videre-
gående skolen. 
Det hjalp.

For fylkesadministra-
sjonen fikk ikke poli-
tisk støtte for forslaget 
om å legge med klasser 
ved Meløy videregå-
ende skole, avdeling 
Glomfjord. Trolig had-
de det betydning at 
bedriftene i Glomfjord 
Industripark mobili-
serte i brevs form og 
gjennom media.
- I parken er det nå 
etablert en rekke ulike 
virksomheter i ulike 
bransjer. Dette er be-
drifter som trenger 
kompetanse i årene 
som kommer, og da er 
det svært viktig å ha 
en videregående skole 
med et godt fagtilbud, 
sa blant annet MNU-
rådgiver Finn Nordmo 
under et møte ved sko-
len i desember.
Etter dette har fylkes-
politikerne valgt hvil-
ke klasser som skulle 
opprettes, oppretthol-
des og nedlegges. Gode 
nyheter, kan studiein-
spektør Roar Jensen 
bekrefte:
- Ved avdeling Glom-
fjord beholder vi alle 
kurst i lbudene bå-
de på Grunnkurs og 
vk1.
 Grunnkursene  er 
innen formgivingsfag, 
elektro, helse- og so-
sial, kjemi- og prosess 
og mekaniske fag. De 
videregående kursene 
som tilbys: elektrofag, 
barne- og ungdoms-
arbeider,  omsorgsar-
beider, kjemiske pro-
sessfag, laboratoriefag, 
elektromekaniske fag 
og plate- og sveis.
 - Antallet klasser på 
hvert av disse kursene 
vil avhenge av elevsøk-
ningen, sier Roar.
Allmennfag-avdelingen 
på Ørnes har fått ja til 
å opprette grunnkurs 
salg- og servicefag der-
som søkningen er stor 
nok.

20-40 millioner kroner hvert 
år. Det har konsernet EWOS 
lenge investert på Halsa. Den-
ne investeringsviljen er viktig 
bakgrunn for den imponerende 
produksjonsøkningen. Og:
- Det er jobbet systematisk på 
en rekke områder i bedriften. 
Det får vi betalt for nå, slår 
produksjonsleder Robin Dahl 
og ordresekretær Jann-Einar 
Myrvang fast.

Fleksibel stab
Ikke minst viktig: de ansatte 
trives åpenbart. Lavt sykefra-
vær og sterkt engasjement i 
organisasjonsendringer slår 
fast dét. En helt ny og helt 
spesiell avspaseringsordning 
bidrar også.
- Alle ansatte jobber litt mer i 
høysesongen juli-september, 
og avspaserer fra nå til mai. 
Da utnytter bedriften folkene 
bedre, og folk trives med at 
overtidsjobbingen blir jevnere 
fordelt, kan tillitsvalgt Ken-

EWOS har de samme to produksjonslinjene 
som i 1998, men produksjonen er doblet! I 
2004 ble milepælen 100.000 tonn laksefôr 
på et år passert, og nå ligger alt til rette for 
ytterligere økning. Og en tredje produksjons-
linje, dersom markedet vil. 

neth Wolden opplyse.
- Vi som jobber her må også 
være villig til å se langt fram 
i tid og bidra til at bedriften 
kan bli mest mulig kostnads-
effektiv og utvikle seg mot 
nye mål.
Det siste året har han og kol-
legene i produksjonen for øvrig 
bidratt i organisasjonsutvik-
ling, der en viktig endring har 
vært at arbeidet organiseres i 
team. Fleksibelt, frihet, ansvar. 
Og ansatte som trives får mer 
ut av produksjonsutstyret.

Fornøyde kunder
- For å kunne produsere mer 
og selge mer dreier jo alt seg 
om at kundene er fornøyd med 
det vi lager, og at de får pro-
dukter til en konkurransedyk-
tig pris. Vi har klart å følge opp 
de stadig strengere kravene 
som stilles, og har fornøyde 
kunder, slår fabrikksjef Odd 
Svein Hjertø fast.
- Restruktureringen i opp-

drettsnæringa har gjort at 
aktørene er større. Dermed 
har vi fått færre, men større 
kunder enn før. Da er det selv-
sagt viktig for oss at det inngås 
store salgsavtaler innenfor 
vårt nedslagsfelt, supplerer 
Jann-Einar.
Og så langt klarer Halsa ut-
merket å ta unna en økende 
etterspørsel etter sine 30-40 
variantene av laksefôr – en vo-
lumøkning på 10 prosent hvert 
år er blitt det vanlige.

Vedlikeholder bedre
Arbeidet for å ha ansatte som 
trives, levere etterspurt vare 
med kvalitet og sikre fortsatt 

ekspanderende drift på Halsa 
har de siste årene ført til 
omfattende innsats på flere 
områder:
- Ordrebehandling og logistikk 
er det ene. Et nytt datasystem 
for material- og produksjons-
styring har vært et viktig 
verktøy for forbedring, sier 
Odd Svein.
- Og vedlikehold. For det første 
har vi investert i og forbedret 
produksjonsutstyret over tid. 
Dessuten er det satset både 
på systematisk forebyggende 
vedlikehold og førstelinje-
vedlikehold. Her er det ikke 
minst viktig at mange av våre 
operatører nå tar utdanning 
med fagbrev i kjemisk-tek-
niske fag.

Og skal øke mer?
God behandling av råstoff 
spiller også i sterk grad inn 
når bedriften klarer å nå nye 
produksjonsmål.
- Den største andelen av pro-
dukt-kostnadene ligger på 

råstoffsiden, og vi behandler 
i dag dobbelt så mye råvare 
som for om lag fem år siden. 
Her har vi lyktes med forbe-
dringsprosjekter.
- Nå er produksjonen doblet 
siden 1998, og dere selger 
mer enn 100.000 tonn fer-
dig vare hvert år. Hva med 
fortsettelsen?
- Vi ansatte er jo opptatt av 
å bidra best mulig til at dette 
skal være trygge arbeids-
plasser også i fortsettelsen. 
La oss håpe at markedet 
utvikler seg slik at vi kan 
få på plass en tredje pro-
duksjonslinje, sier Kenneth 
Wolden.
- Med tilpasningene som 
gjøres nå kan vi ennå fort-
sette ekspansjonen, men 
det er det etterspørselen i 
markedet som styrer, slår 
Odd Svein fast.
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30 år
Ronny Eliassen (SiTech), 1.januar
Thomas Wassvik (MBS), 16.januar

25 år 
Tom Olsen (SiTech), 10.april
Jannicke S. Nygård (ScanWafer), 18. februar

20 år
Vebjørn Høgseth Hansen (Yara), 24.februar

60 år
Edgar Kvarsnes (HPP), 2.mars 
Almar Vågan (Yara), 31.januar
Jens Jørgensen (Yara), 16.februar 
Erling Voll (Yara), 10.mars

om folk
Gratulerer
Vi gratulerer med rund-dag i januar, 
februar og mars!

Erling 
Voll

May Lis Olsen

Tor Arne Fagerli

Frank Isaksen

Robert 
Wollbakk

Siv Heidi Larsen

Takk
for all oppmerksomhet i forbindelse med min pensjonsavgang. 
Jeg vil også takke for hyggelig samarbeid/bekjentskap opp 
gjennom tiden til ansatte i Yara, likeså HPPN og MBS.

Turid Lorentzen

55 år
Gunnar Nilsen (Yara), 18.januar 
Robert Wollbakk (Yara), 1.mars

Knut Ingebrigtsen

Knut måtte prioritere helsa.

Du har trolig sett ham som kokk ved Ørnes hotell for siste gang. 
Fra 1. februar er Knut Ingebrigtsen (63) nemlig kantineansvarlig 
for Meløy BedriftsService (MBS).
- Det var stort trøkk på hotellet, både i hverdagen og det at det må 
jobbes helger, helligdager og høytider. Jeg måtte rett og slett tenke på 
hva jeg har godt av – jeg ville ha et liv der jobben krever litt mindre. 
Her inne går jeg dagtid, og det er store forskjeller. Vi har for eksempel 
ikke middagsservering.
16 år gammel flyttet han i 1958 fra Sør-Fugløy til 
fastlandet og Ørnes som ferievikar på Lamark. I 
denne forretningen ble han i perioden 1958-77, 
før han gjorde tjeneste hos Koch i Bodø, TK Brun 
på Reipå og FAMA på Ørnes.
- Så kom jeg til Ørnes hotell i 1986. Jeg er stort 
sett selvlært som kokk, interessen for mat har 
alltid ligget i kroppen!  

Tenkte helse

50 år
Erling K. Wollbakk (Yara), 18.januar 
Einar Gjersvik (Yara), 26.februar
Kjell Aage Hagland (MBS), 25.mars
Mona Olsen (MBS), 9.april

40 år
Frank Isaksen (Yara), 21.januar 
Torunn Aina Bjørklund (Yara), 14.februar
May Liss Olsen (Yara), 31.mars
Line Norrman (ScanWafer), 6. mars
Johnny Bakke (ScanWafer),  18. mars
Roger Storeng (ScanWafer), 26. mars
Børge Ringøy (EWOS), 19. januar
Ole-Aksel Svendsgård (Meløy vgs.), 4. april

Erling K. 
Wollbakk

35 år
Tor Arne Fagerli (SiTech), 3.februar
Tore Andre Olsen (ScanWafer), 13. februar
Anita Sannes (ScanWafer), 25. februar
Roger Endresen (ScanWafer), 6. mars 
Øyvind Jenssen (ScanWafer), 7. mars
Ellen Amundsen (ScanWafer), 14. mars 
Siv Heidi Larsen (Meløy vgs.), 13. februar

I Hydro Produksjonspartner slutter Runar Horsberg på 
mekanisk verksted. Han tiltrer i disse dager stillingen som 

driftstekniker i Meløy fritidsbad. 
Runar Horsberg kom som 20-
åring til Glomfjord i 1985, og 
da til jobb i mekanisk avdeling i 
Yaras PKL. Fra 1999 flyttet han 
over til ferdigvareområdet, og fra 
sommeren 2003 med base på 
øvre område.

To veteraner 
i Yara har forlatt Glomfjord Industripark siden sist. Turid Lo-
rentzen (se egen sak annet sted i bladet) og Olav Martinussen 
gikk av med avtalefestet pensjon 31. januar. Turid har fartstid 
helt siden 1961, delvis avbrutt av hjemmeperioder med små barn. 
De siste 20 årene har hun jobbet som sekretær 
på direktørens forværelse. Olav ble ansatt som 
operatør i Fullgjødselfabrikken i 1965, og var de 
siste årene av sin karriere blant annet tilknyt-
tet «Yarajenta» som stuert. Olav har også jobbet 
i PKL, på brannstasjonen og har hatt en rekke 
tillitsverv i Haugvik Industriarbeiderforening.

Olav Martinussen

Runar til badet

Svein Knudsen 
er kjent som mangeårig skiftleder i Yara-
produksjonen, nå er han tilsatt som drifts-
koordinator i ferdigvareområdet.

Anders Tindvik blitt er ansatt i SiTech siden sist, mens 
Kjell Ivar Eilertsen og Kjersti Kvitflo har sluttet i 
samme bedrift.

Dagrun Johnsen 
fullførte nylig, som den tredje ansatte hos 
EWOS, sin lederutdanning via Bedrifts-
kompetanse AS. Dagrun har deltatt på 
seks samlinger fordelt på det siste året.

Dagrun Johnsen

Per Arne Karlsen har flyttet til Narvik, og arbeider dermed 
ikke lenger i Glomfjord Industripark. Prosessoperatøren i 
Yaras ferdigvareområde ble en del av den daværende Hydro-
familien i Glomfjord 1. mars i 1994.

Tidligere prosessoperatør Terje Werningsen har fra årsskiftet 
meldt permanent overgang til Hydros offshore-virksomhet, 
etter så langt å ha vært utleid. Han ble ansatt i daværende 
Hydro i Glomfjord 9. september 1994.

...nærmer seg slutten av arbeidet med å skaffe seg fagprøve 
med påfølgende kjemisk-teknisk fagbrev. Nå er nemlig teori-
eksamen bestått, og fagprøven avlegges kommende høst. Og 
de flinke herrer er: Kurt Sjøteig, Børge Hansen, Finn Stavnes, 
Kenneth Wolden, Eirik Pedersen, Kjell-Hugo Willmann, An-
ders Eilertsen, Per-Arne Hansen, Kjell-Linas Solhaug, Jarl-
Ivar Mikkelborg, John-Åge Birkelund, Fred-Ove Pedersen. 
Ellers har Børge Ringøy avlagt teorieksamen som automatiker 
– han tar også fagprøven kommende høst.

12 
karer 
ved 
EWOS...
Tar fagbrev: foran 
f.v.  Jarl-Ivar Mik-
kelborg og Fred-Ove 
Pedersen. Bak f.v. 
John-Åge Birkelund 
og Børge Ringøy.

Samler fagbrev
Ole Petter Svaleng begynte på Hydro i 1993. 
Siden den tid har han blitt tre fagbrev rikere.
 
- Jeg starta jo som lærling i ’93, da jeg fikk plass som automa-
tiker. Til slutt ble jeg fast ansatt etter å ha tatt fagbrevet for 
elektriker gruppe L, forteller Ole Petter. 
Fra elektrikerjobb i Hydro flytta han til Haugesund-området 
med Statoil som arbeidsgiver. 
- Jobben har mer og mer krevd at man har innsikt i de for-
skjellige tingene. Automatiker og 
elektriker er jo nært beslektet, og 
etter hvert så jeg også at kjemi og 
prosess ble mer og mer relevant, 
forteller 32-åringen, som opprinnelig 
er fra Nesna. Han synes det er viktig 
å fornye kunnskapen.  

Jim Andersen, logistikk-koordinator i Yara, har sagt opp og 
slutter ved utgangen av mars. Jim har vært ansatt siden 19. 
august 1996, da han med tømrer-bakgrunn tok tjeneste i 
bygningsavdelingen. Senere har han vært innom regnskap før 
logistikk. 

EWOS gjorde i desember stas på fire medarbeidere som har 
vært 10 år i bedriften: Kjell Linas Solhaug, Frode Åsvang, 
Jarl Ivar Mikkelborg og Dagrun Johnsen.

Fra å være transportoperatør i PKL, er Nils Runar Myhre nå 
overført som operatør i Elkraft, der han skal ta sin praksis 
til fagbrevet som elektriker.

EWOS huser for tiden seks ordinære lærlinger: Jim-Åge 
Jensen, Nordvernes, (elektriker), Arne Isak Indergaard, 
Halsa (elektriker), Pål Ivan Laumann, Tysfjord (automatiker), 
Aleksander Myrvang, Halsa, (kjemisk-teknisk industri), Alek-
sander Skauvoll, Inndyr (kjemisk-teknisk industri), Gaute 
Kjørstad, Glomfjord (kjemisk-teknisk industri).

Ole Petter Svaleng og Gunnar 
Pedersen, fagopplæringssjef i 

Nordland fylkeskommune.

Thomas 
Wassvik
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For det er takket være sam-
arbeidet mellom ScanWafer 
og den videregående skolen 
at han kan gjennomføre noen 
arbeidsomme, men også svært 
utbytterike år i Glomfjord. 
Først oppgaver som feilsøking, 
vedlikehold og systematisering 
som elektriker hos waferpro-
dusenten. Så på med ryggsek-
ken og til skolen skal vi gå for 
allmennfaglig fordypning.

Skole og jobb
TAF er betegnelsen. Tekniske 
og Allmenne Fag. Et tilbud fra 
Meløy videregående skole til 
den, skal vi si, over middels 
arbeidsomme elev? For Jon 

To veier 
samtidig

Ikke helt som andre 18-åringer, kanskje? 
Scan Wafers elektrikerlærling Jon Harald 
Uhrenfeldt er en av de får som har kjørt 
utdanningsløpet tekniske og allmenne fag. 
– Jeg har planer om å ta ingeniørhøgskolen, 
og bedriften hjelper meg til å spesialisere 
meg, sier han.

Harald har valget ihvertfall 
betydd travle år siden han 
begynte på grunnkurs elektro 
for snart tre år siden.
- Da tok jeg matematikk, na-
tur- og miljøfag ved siden av. 
På vk1 er det engelsk påbyg-
ging og nyere historie.
- Og i tiden som lærling er det 
både arbeid og skole?
- Ja, jeg har tatt bussen til 
Meløy videregående på Ørnes 
for å ta matte, norsk og fysikk. 
Noen timer der ute, og så er 
det på jobb.

Fleksibel bedrift
ScanWafer har altså måttet 
akseptere at denne lærlingen 

bruker mye tid på underveis-
utdanning.
- Bedriften har vært veldig 
fleksibel og gitt meg avspase-
ring med lønn for de timene 
jeg har vært borte. Det positive 
for ScanWafer kan jo være 
at når jeg har fått generell 
studiekompetanse, kan jeg 
søke meg høyere utdanning 
og få ingeniørkompetanse, 
og det kan bedriften få nytte 
av. Men ScanWafer har ikke 
krevd noen bindingstid for 
meg etterpå.
- Men du har et stykke igjen?
- Ja, jeg mangler fortsatt en 
del fag. Jeg måtte ta en pause 
i fjor høst fordi jeg gikk glipp av 
så mye på grunn av kræsj med 

Jon Harald Uhrenfeldt gjennomfører tekniske og allmenne fag 
samtidig. Takket være fleksibel bedrift kan han dele arbeids-

tiden sin mellom å være på jobb som elektrikerlærling i Glom-
fjord og sitte på skolebenken på Ørnes.

kurs jeg måtte ta her inne.

- Vi investerer
ScanWafer har vokst fort i 
produksjon og bemanning i 
Glomfjord. Det gir et betydelig 
rekrutteringsbehov.
- Vi er veldig opptatt av at vi 
får utdannet unge mennesker 
i fag som industrien tren-
ger, forklarer vedlikeholdssjef 
Halle Midthun.
Og i dette arbeidet velger hans 
egen bedrift å være fleksibel. 
Ett eksempel er Jon Harald 
– man støtter en lærling som 
vil skaffe seg generell studie-
kompetanse.
- Kanskje får vi ham tilbake 
som ingeniør etter noen år, 
men da en ingeniør som ikke 
bare har lest bøker. Da får vi 
en mann som har fagbrev og 
praktisk erfaring. Da vil dette 
ha vært en god investering 
for oss.

Flere fagbrev
Jon Harald har altså en plan. 

Og det er å klatre videre i 
kompetansestigen. Med TAF-
løpet slipper han tre år med 
allmennfaglig utdanning for å 
kunne tenke høgskole etterpå. 
Hardt arbeid?
- Jeg jobber vel ikke så mye 
mer enn de som tar allmenne 
fag, men jeg m[ jo være villig 
til å slite litt mer på egenhånd 
med fagene. Det er ikke nok å 
bare være tilstede på skolen, 
det blir nok stort sett noen 
timer lekser hver dag, ja. Men 
jeg skulle gjerne jobbet mer 
– jo mer, jo bedre!
- Og etter dette vil du bli in-
geniør?
- Ja, det er det jeg har tenkt 
på, etter at jeg har tatt fagbre-
vet som elektriker. Men om det 
blir svakstrøm eller sterkstrøm 
har jeg ikke bestemt meg for 
ennå. Dessuten kan jeg tenke 
meg å ta flere fagbrev.

Gjennom Innovasjon Salten satses nem-
lig 90.000 kroner på kompetanseheving 
for våre lokale aktører innenfor reiseliv. 
Den siste helgen i januar var 14 delta-
kere fra ulike reiselivsbedrifter samlet. 
Foredragsholder var Torill Olsson fra Mi-
mir AS (rådgivere for reiselivsbransjen), 
som har bakgrunn blant annet fra reise-
livslinjen ved Høyskolen på Lillehammer 
og Norges Markedshøyskole.
- Blant emnene var marked, konkurran-
seforhold og hvilket potensiale Meløy har 
i reiselivssammenheng, forteller daglig 
leder Lothar Maruhn i Meløy Nærings-
utvikling.
Satsingen på økt kompetanse i Meløys 
reiseliv har et budsjett på 320.000 kroner, der Lothar håper å 
få tilført halvparten utenfra. Foruten fra Innovasjon Salten er 
det derfor søkt midler også fra andre instanser.

Reiselivsdrill er i gang
Reiselivsbransjen i Meløy høster de første fruktene av at økt 
arbeidsgiveravgift tilbakeføres.

Reiselivskonferanse i 
Meløy i fjor høst.

Foto: Lothar Maruhn

Årgang 2005
Av IndustriFolk er med dette «sprettet». Bladet kommer i seks utgaver dette året – februar, april, 
juni, august, oktober og desember. Du kan selvsagt abonnere – ved å betale 200 kroner får du 
hvert blad tilsendt få dager etter utgivelsen. Tegn abonnement på telefon/sms: 99299908. Eller 
på epost: edmundul@online.no. Eller ordinær post: Ulsnæs Værsågod, Pb. 205, 8151 Ørnes. 
Du kan også få bladet tilsendt som pdf-fil til din epost-adresse. Har du tips til personalstoff 
eller artikler? Kontakt gjerne utgiveren på de oppgitte nummere og adresser.

15-20 sekunder. 
Det blir Glomfjord 
til del i den nye 
informasjonsfil-
men om Yara. 

Oslofirmaet Gyro Event 
står for produksjonen, og 
nylig ble det gjennomført 
to dagers opptak i Glom-
fjord. 
- Besøket ble beskrevet 
som svært givende. Fo-
tografene var spesielt 
begeistret for belysnin-
gen under opptakene, 
både «morgenrøden»  og 
den «blå timen» på et-
termiddagen. Ellers var 
de svært tilfreds med 
den velvilje og hjelp de 
fikk fra statister i Pro-
duksjon, opplyser Yaras 
Erling Voll.
Sluttproduktet for det 
verdensomspennende 
konsernet blir på om lag 
fire minutter. Filmteamet 
har allerede tilbragt to 
uker i Asia, før arbeider 
fortsetter i Porsgrunn og 
Mellom-Europa før Brasil 
og Nord-Amerika.

Film med  
Glomfjord-lys 
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Yara investerer – og 
bedrer beredskapen 
for oss alle.

2,3 millioner kroner er prislap-
pen når Yara Norge Glomfjord 
kjøper ny brannbil.
- Den nye brannbilen erstatter 
Dodge-n vår, en 1977-modell 
med 800 liters vanntank. 
Tanken må være minst 2.000 
liter for at vi kan bruke den 
til røykdykkerinnsats uten 
vann tilkoblet bilen. Den nye 
har tank på 3.000 liter, som 
gjør at røykdykkerne kan gå i 
innsats direkte ved ankomst. 
Verdifull tid vil derfor bli spart 
ved innsats. I tillegg har bilen 
mye utstyr som gjør at vi får 
bedre beredskap enn nå, slår 
beredskapssjef Tor-Anton An-
dersen fast.
Plass til et helt vaktlag på fem 
personer, motor på 420 hk 
med automatisk gearkasse, 
bedre pumpe, vann - og skum-
kanon.
- Den nye bilen blir levert i 
oktober, og ettersom den er 
langt større, må vi også bygge 
om. Garasjen må utvides med 
om lag 100 kvadratmeter, 
som krever en investering på 
om lag 800.000 kroner, sier 
Tor-Anton.

Yara skal synes bedre. Bruker 
200.000 til skilting.

- Vi har alltid vært «underprofilert», og det er 
vedtatt en totalprofilering både mot omverdenen 
og på bygningene våre internt i industriparken, 
opplyser rådgiver Erling Voll.
Til dette bruker man både lysskilt, opplysnings-
skilt, veivisere og altså informasjonsskilter 
på bygninger. Blant annet skal det nå tydelig 
kunne ses fra Glomfjord sentrum at den ru-
vende Syrefabrikken er Yara-eiendom.
Noe av arbeidet er imidlertid nokså væravhen-
gig, ikke minst monteringen av et alumini-
umskilt på 3 x 3 meter som skal høgt opp på 
Fullgjødselfabrikkens sørvestvegg...
- Med stadig flere og større bedrifter i Glomfjord 
Industripark føler vi behov for å gjøre oss mer 
synlig. Dette behovet ble tydelig forsterket ved 
overgangen fra Hydro til Yara. Til profilerin-
gen bruker vi nær 200.000 kroner, forteller 
Erling.

Profilerer mer

- I arbeidslivet er vi vant til at 
kompetanse knyttes direkte til 
utdanning. Ansatte sier til meg 
at de har ikke kompetanse, for 
de har ikke tatt utdanning. 
Men selv om du ikke har gått 
skole, er du jo ikke kompe-
tanseløs! Det er det dette 
prosjektet skal dokumentere, 
sier Erling. 
Begrepet kompetanse har 
fått et litt annet innhold i dag 
– for eksempel godkjennes 
realkompetanse ved opptak til 
høyere studier.

Mer enn
utdanning
Og prosjektet, det er det om-
fattende arbeidet han selv nå 
har begynt for å kartlegge og 

Realkompetansen
YARA: KOMPETANSE ER MER ENN UTDANNING

registrere realkompetansen til 
de Yara-ansatte i Glomfjord. 
Altså det de faktisk kan.
- Realkompetansen er sum-
men av det arbeidet man har 
gjort, de kunnskapene man 
har tilegnet seg underveis i 
livet. Da blir utdanning bare 
en del av kompetansen. Sko-
legang og kurs hvor kunnska-
pen ikke har vært praktisert 
på mange år, kan også være 
null verd. I samtalene jeg skal 
ha med hver enkelt setter vi i 
system hvilken arbeidspraksis 
som skal føres opp, utdanning, 
ulike sertifikater og kurs, fri-
villig og sosialt arbeid, politisk 
virksomhet og kanskje hob-
byer. Vi har mange eksempler 
hos oss på folk som har om-

fattende realkompetanse uten 
noen form for utdanning, slår 
han fast.
Omfattende registreringsar-
beid. Men når det først er gjort, 
vil det være enkelt for den en-
kelte å holde det oppdatert

Et viktig
verktøy
- Hva er hensikten?
- For bedriften er det blant an-
net å få en oversikt over den 
kompetansen organisasjonen 
rår over. Vi forventer å avdekke 
kompetanse som vi ikke kjente 
til og som kan være viktig å 
ta vare på og videreføre når 
enkeltmedarbeidere slutter 
eller går av med pensjon. Slik 
kompetanse kan også være et 

viktig aktivum under omstil-
lingsarbeid.  Et slikt dokument 
kan dessuten være et viktig 
hjelpemiddel for ledelsen i 
forbindelse med medarbei-
dersamtaler og planlegging av 
personutvikling.
- Og for den ansatte?
- Den enkelte kan kanskje opp-
dage og ta i bruk kunnskaper 
og ferdigheter han eller hun 
ikke var særlig bevisst. Det 
kan også gi muligheter til nye 
utfordringer i nåværende jobb. 
Ved jevnlig oppdateres kan 
dette bli et viktig dokument 
ved framtidig jobbsøking. 

Bedre med 
ny bil

Skal starte 
selv
Meløy Næringsutvikling vil 
samarbeide med aetat om 
etablererkurs i vår.
- Vi har søkt aetat om et bidrag 
på 330.000 kroner, opplyser 
Lothar Maruhn.
Ut fra dette er tanken at om 
lag 15 deltakere skal kunne 
få elementær kunnskap om 
det å starte egen bedrift. Da 
er for eksempel arbeidet med 
en detaljert forretningsplan og 
kunnskap om økonomistyring 
viktige elementer.
- Kurset vil vi gjennomføre på 
dagtid over en lengre periode, 
og tanken er at aetat rekrut-
terer 10-15 stykker. De øvrige 
velger vi ut fra vår egen data-
base, sier han.

Ved å investere tre 
millioner kroner i 
nye hjullastere til 
PKL, vil Yara spare 
betydelig på vedli-
kehold av gammelt 
utstyr.

Sparer ved å kjøpe

Bakgrunn: de tre Caterpillar 
hjullasterne på 18 tonn og 
de mindre Willie trimmemas-
kinene på 6,5 tonn i PKL gir 
store vedlikeholdskostnader 
for Yara. Alder på 7-12 år er 
mye i denne type drift.
- Nå er vi enig om å satse på 
nye Volvo-maskiner. Dette for-
bedrer arbeidsmiljøet, vedlike-
holdskostnadene blir betydelig 

lavere, og det igjen skaper en 
sikrere arbeidsplass. Interes-
sen for å ivareta utstyret blir 
også større hos hver enkelt 
operatør, mener prosjektleder 
Roger Midthun.
Investeringen? Om lag 3 mil-
lioner kroner. 
- Vi har regnet på dette og fun-
net ut at det lønner seg å eie 
maskinene, ikke leie. Med nye 
maskiner sparer vi Yara for 
betydelige vedlikeholdskost-
nader, sier fabrikksjef Wenche 
Olsen.
Hun har fått investeringsmid-
lene som en ekstra bevilgning 
for 2005.

Feirer 100 år
- Ja, dette skal vises, også lokalt, forteller Yara-sjef Wenche Olsen. 
Hun snakker om årets store markering av Hydros 100-årsjubileum. Som naturlig nok 
også blir en Yara-markering, ettersom det først var for et knapt år siden at gjødselpro-
duksjonen ble skilt fra annen Hydro-virksomhet.
- 2. desember er selve jubileumsdagen, og da blir det en større markering. Dette må vi 
feire! slår hun fast. 
Lokale arrangementer planlegges, blant andre åpen dag for publikum. 

- Gunnar Olsen er et godt eksempel på en 
person med mye realkompetanse. Egentlig 
er han prosessoperatør, men har i mange 
år drevet med sikkerhetsarbeid. Dessuten 
har han hele veien vært politisk aktiv, sier 
organisasjonsrådgiver Erling Voll i Yara.

OG:

- Det er jo ikke slik at den som ikke har 
formell danning er kompetanseløs! Nå 
kartlegger Erling realkompetanse i egen 
bedrift.

REALKOMPETENT: Gunnar Olsen.

Høy kursaktivitet i Polarsirkelen HMS. 

Fire fra Yara, seks fra ScanWafer og fem fra andre bedrifter fikk 
blant annet med seg 40-timers grunnopplæring i arbeidsmiljø 
i løpet av høsten. 
- Dette er obligatorisk for alle verneombud og medlemmer i 
arbeidsmiljøutvalg, og vi legger opp til nytt kurs i april, opplyser 
Polarsirkelen-leder Line Voll Bang. 
I november gjennomførte hun forøvrig seminaret »arbeidsplassen 
som livsarena», for vel 30 deltakere fra næringslivet, der Gun-
nar Kristiansen foreleste.

Kurser parken

Medarbeiderne i Polarsirkelen HMS: f.v. Ruth Myr-
vang, Line Voll Bang, Berit Braseth og Christian 
Rokseth.
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Standardiserte ar-
beidssett, sertifiserte 
operatører og bedre 
ivaretakelse av kom-
petanse. Det har vært 
viktige mål for høs-
tens og vinterens om-
fattende opplærings-
prosjekt i ScanWafer.

I slutten av mars avslutter 
Johan Votvik (skiftoperatør), 
Laila Heløy (administrasjons-
medarbeider) og Jon-Einar 
Kristensen (skiftleder) arbeidet 
etter å ha vært fristilt fra an-
dre oppgaver siden september 
i fjor.
- Det har vært et spennende 
arbeid, vi fikk jo på mange 
måter blanke ark da vi satte 
i gang, forteller Jon-Einar, til 
vanlig skiftleder i ScanWafer-
produksjonen.
En prosess der store verdier 
til enhver tid er i bruk for å 
produsere flest mulig kvali-
tetswafere for salg. Da er målet 
selvsagt at verdiene ivaretas 

Standardiserer 
Sertifiserer

og utnyttes best mulig gjennom 
produksjonsprosessen.

Har laget 
håndbøker
Sju måneder med heltidsinn-
sats fra de tre vil fra i vår blir 
merkbart for samtlige i produk-
sjonen.
- Det første vi tok tak i, var at be-
skrivelsen av arbeidsoppdragene 
var mangefull. I en prosess-pro-
duksjon der seks forskjellige skift 
skal utføre arbeidsoppgavene er 
det svært viktig at alle gjør ting 
på samme måte. Dermed er alle 
instruksene for produksjonen 
nå oppdatert, og det er laget 
opplæringshåndbøker for stan-
dardiserte arbeidssett, forteller 
Johan.
Laila supplerer:
- Nå alle gjør ting på samme 
måte, er det også lettere å gå 
inn og avdekke avvik og hvor 
avvikene oppstår.

Sertifiserte
operatører
Så: opplæring. Bedriften har 
mange dyktige operatører, men 
standardisering av arbeidssett 

krever opplæring.
- Vi har utviklet et opplæ-
ringssystem med sertifise-
ring av operatørene på hvert 
område i produksjonen. 
Sertifiseringen skal sikre at 
alle skift kjører prosessen 
likt. Sertifiseringen betyr 
at alle operatører skal ta en 
praktisk og teoretisk prøve, 
med en operatør med utvi-
det ansvar som sensor. Så 
er det skiftleder sammen 
med produksjonssjefen 
som sertifiserer, forklarer 
Jon-Einar.

Intranett og 
terminaler
Men felles rutiner og standar-
disering krever god informa-
sjonsflyt i staben.
- Ja, her har det vært vår 
visjon at vi skal hjelpe opera-
tøren til å være 100 prosent 
oppdatert til enhver tid. Og 
at ledelsen skal ha et effek-
tivt system for styring, sier 
de tre.
Det betyr: operatøren skal 

kunne oppdatere seg veldig 
raskt. Og informasjonen må 
komme rett til den det gjel-
der.
- I dette arbeidet vil vi benytte 
intranett som skal være raskt 
tilgjengelig på terminaler rundt 
om i produksjonshallene. I dag 
skriver skiftleder slike ting ut 
slik at det blir mye papir og 
dermed fare for rot.F.v. Laila Heløy, Jo-

han Votvik og Jon-
Einar Kristensen.

Kjetil Larsen (t.v.) er 
operatør med utvidet 

ansvar . Nå får han 
en rolle når blant 

andre kollega Bjørn-
Sture Solhaug skal få 
den helt nye sertifise-
ringen som operatør.

Hildegard Torset får 
internasjonale utfor-
dringer etter 20 år i 
Hydro og Yara. I to 
år blir hun en av fem 
internkonsulenter i 
Yara International. 
Oppdrag: utføring av 
adferdsbasert sikker-
het i Yara’s skandina-
viske fabrikker.

- Skjer handlingene våre på 
en sikker måte? Toppledelsen 
vil satse på «behavior based 
safety», og det er altså i innfø-
ringen av såkalt adferdsbasert 
sikkerhet at vi fem får en sen-
tral rolle, opplyser hun.

Sverige og Norge
I disse dager sitter derfor Hil-
degard Torset fra Neverdal på 
skolebenken i Brüssel. Hennes 
oppgaver for Yara Internatio-
nal de neste to årene knyttes 
først og fremst til fabrikkene i 
Köping, Porsgrunn og Glom-
fjord.
- Jeg blir konsulent – det er jo 
fortsatt operatørene som skal 
kjøre prosessen, og disse skal 
få opplæring i adferdsbasert 
sikkerhet. Så skal vi også lære 
opp observatører som går i 
fabrikkene og registrerer: er 
det sikkert å være på jobb? 
Skjer handlingene på en sikker 
måte? forklarer Hildegard.
Ikke noe nytt altså – tanke-
gangen er kjent, og i Glomfjord 
jobbes det bra.
- Men målet er selvsagt 0 ska-
der på jobb, og vi kan alltid 
jobbe bedre!
Derfor forventes det fra  Yara’s 
toppledelse at en omfattende 
opplæring, registrering og ob-
servasjon i alle fabrikk-anleg-
gene skal gjøres. 

Ikke bare lett
Hildegard Torset er ingeniør i 
kjemi og begynte sin karriere 
i Hydro på laboratoriet 1. ja-
nuar 1984. Fra 1991 fungerte 
hun så som prosessingeniør 

Hildegard 
drar ut

og har etter dette arbeidet 
med KS-rensing, driften av 
anlegget for sjeldne jordar-
ter (REO), kvalitetsansvar 
og produksjonsplanlegging i 
logistikk-avdelingen. Lang og 
variert erfaring i produksjo-
nen, altså.
- Utgangspunktet nå er at jeg 
skal gjennomføre 8-9 besøk 
ved de anleggene jeg skal 
støtte. Det skal gjennomføres 
opplæring, så følges opp og 
evalueres. Jeg håper å starte 
arbeidet mitt i Glomfjord, for 
det er her jeg er best kjent.
- Det skal registreres og rap-
porteres. Du er ikke redd for 
å bidra til byråkrati som betyr 
lite i praktisk handling?
- Dette er ikke et statistisk 
verktøy. Det viktigste er at 
det gjøres systematisk og 
regelmessige observasjoner 
av medarbeiderne. Hele pro-
sessen bygger på at med-
arbeiderne er involvert og 
observerer hverandre. Det er 
trening i dette som jeg skal 
gjennomføre.

Prøve noe nytt
Hildegard er vant til farting 
– hennes tidligere jobber har 
nemlig også medført en god 
del reising.
- Jeg har fire barn og en mann 
som arbeider skift, så jeg måt-
te tenke meg nøye om før jeg 
takket ja. Jeg visste at dette vil 
bety en del reiser. Samtidig er 
familien vant til at jeg er mye 
på farten, og jeg liker jo også 
å prøve ulike oppgaver.

Hildegard Torset fra 
Neverdal blir en av 

fem internkonsulen-
ter i Yara Internatio-

nal som skal jobbe 
med innføringen av 

adferdsbasert sik-
kerhet i fabrikkene. 

Reiseruta hennes 
blir Glomfjord-

Köping-Porsgrunn.

Velfortjent heder 
...for veteraner ble det da HIAF gjorde stas på jubilanter. 
På bildet ser vi HIAF-leder Frank Andersen (bak t.v.) 
og nestleder Virgil Anbakk (bak t.h.) sammen med fire 
karer som har hele 40 års medlemsskap i Landsorga-
nisasjonen, LO. Willy Andersen og Leif Låstad i bakre 
rekke, Thorbjørn Johnsen, Karl Karlsen og Finn Eriksen 
i fremste rekke.

Foto: 
HIAF
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Sekretæren
slutter

- Klart det er litt rart å slutte, dette har vært 
en trygg arbeidsplass med mange hyggelige 

mennesker.

Nylig tok ledelsen og kolleger avskjed med kaker, blomster 
og gaver. Hovedpersonen var en  dame som har viet absolutt 
hele sitt yrkesaktive liv til Hydro, nå Yara. 
- Dette var så hyggelig, at det skulle jeg gjerne gjort flere 
ganger! sier den ferske pensjonisten etter all oppmerksom-
heten.
- Klart det blir litt rart å slutte, dette har vært en trygg ar-
beidsplass med mange hyggelige mennesker. Men livet har 
forskjellige faser, og nå er jeg klar for å gå inn i pensjonist-
tilværelsen, sier hun.
Gode nyheter for ektemannen gjennom 41 år, Karl Henrik, 
som allerede har vært pensjonist i 13 år.

Fra 18 til 62
18 år var Turid, første gangen hun gikk inn døra hos Hydro. 
Året var 1961, og i ansettelsespapirene stod det kontordame. 
Arbeidsgiveren er fortsatt den største i Meløy på antall an-
satte og omsetning, men bortsett fra det har det meste endret 
seg rundt Turid og hennes jobb.
- Da jeg i sin tid begynte på skrivestua skulle det være 6-8 
eksemplarer av et brev, med blåpapir imellom. Ble det feilslag 
var det å viske ut…Etter hvert kom datamaskinene, og yngre 
folk som foretrakk å skrive brevene sine selv.
Dette var imidlertid den gang Hydro hadde egen stab på skri-
vestua. I 1963 overtok hun en periode som postekspeditør, 
før en del hjemme-år med barna Tone og Mette.
- Men stort sett hele veien var jeg jo innom som vikar og 
avhjelper på forskjellig vis.
I 1971 var hun tilbake på skrivestua, så ute igjen da barn 
nummer tre, Hanne, kom. Men så, i 1984:
- Direktør Neverdal spurte om jeg kunne tenke meg å være 
hans sekretær. Og slik ble det.

Dramatisk endring
Direktørens forværelse, altså. Året var 1984, og det er i denne 
funksjonen de aller fleste kjenner henne i dag, der hun har 

stått løpet ut, resten av sitt yrkesaktive 
liv. Seks direktører har hun betjent. Seks 
personer, seks måter å ha behov for sekre-

(TURID LORENTZEN, 
nybakt pensjonist)

Så er en del av «inventaret» i Yaras kontor-
bygg borte. Turid Lorentzen (62) er blitt 
pensjonist. 

tær på, og slik har også Turids oppgaver 
endret seg sterkt. I 2005 skriver en fa-
brikksjef brevene sine selv og trenger ikke 
et forværelse som svarer telefoner. Inngå-
ende post går ofte direkte til mottaker 
som epost, og «informasjonssentralen» 
ved direktørens dør er overflødig.
- Tidene endrer seg jo, jeg synes det har 
gått greit med endringen av funksjonene 
mine. Og så har jeg det med å legge meg 
borti ting og tang som gjør at jeg får nye 
oppgaver. For eksempel har vi hatt behov 
for å rydde en god del i kjelleren her i ad-
ministrasjonen, etter omflytting av folk, 
og der tok jeg på meg en god del. 

Det morsomste
Noe av det hun husker med størst glede, 
er arbeidet med besøkende til bedriften. 
- Når folk fra ledelsen kom og hadde 
gjester med, hadde jeg ansvaret helt fra 
de landet i Bodø. Det skulle koordineres 
skyss med båt eller bil, gjestene skulle 
oppvartes på Glomstua med en god meny 
for mat og drikke, de skulle på omvisning 
i fabrikkene eller ved Svartisen. Her var 
det min jobb å koordinere alt det prak-
tiske for å ta best mulig vare på gjestene. 
Dette var veldig hyggelig arbeid, rett og 
slett gøy! Jeg liker å organisere og styre 
litt med folk!
- Er det noen egenskaper du gjerne kunne 
klart deg uten?
- Nei, jeg føler at de egenskapene jeg 
har, de må jeg vel ha. Uten dem er jeg 
ikke meg.
- Noen egenskaper du ville hatt?
- Jeg har alltid likt å tegne, og skulle 
gjerne vært mer kreativ. Å kunne lage 
ting selv, innenfor musikk og maling for 
eksempel. Og interiør har alltid interes-
sert meg, selv om jeg aldri har gjort noe 
mer ut av det. Jeg nøyer meg med å lese 
Bonytt…

Beste og verste
Noen av dem som har arbeidet sammen 
med Turid, bruker stikkord som alt fra 
pliktoppfyllende, nøyaktig og krevende, 
til svært direkte og ærlig, prippen.
- Hva synes du selv er din beste egen-
skap?
- Jeg er god til å ta styring, å organisere, 
det har nok både folk på jobb og familien 
fått merke. Og så er jeg flink til å vise 
omsorg, jeg stiller opp for familien. Både 
jeg og Karl Henrik har forsøkt å hjelpe til 
som barnevakter, selv om 
døtrene våre bor i Oslo og 
Bergen.
- Den verste, da?
- Jeg kan bli litt ivrig, og har 
en tendens til å avbryte folk 
før de har fullført setningen. 
Det er ikke vondt ment, men 
jeg blir lett engasjert!

Bak f.v.: Kenneth Skaland (anleggsmaskin), Bjørnar 
Stavne (elektriker), Sigmund Engamo (kjemisk-teknisk), 
Roy Hardin Telnes (kjemisk-teknisk), Odd Inge Gundersen 
(industrirørlegger), Mladen Jovic (kjemisk-teknisk) og 
Brian Brun (elektriker). Foran f.v.: Svein-Helge Johansen 
(kjemisk-teknisk), Lise Brun (laboratoriefaget), Kim-André 
Olsen (sveisefaget), Ole Petter Svaleng (kjemisk-teknisk), 
David Engen (IKT drift) og Per Astor Nymo (tømrer).

Bak f.v.: 
Arve William Brun (elektriker), Hå-

vard Wiik Henriksen (materialadmi-
nistrasjon), Frode Johansen (kjemi/
prosess), Bengt Sandberg (material-

administrasjon), Knut Breivik (kjemi/
prosess), Finn-Eirik Heitmann (materi-

aladministrasjon).
Foran f.v.: Rudi Eliassen (material-

administrasjon), Thobias Grytvik 
(kjemi/prosess), Eva Aspvik (kjemi/

prosess), Espen Andreas Myrvang 
(kjemi/prosess) og Maria Elisabeth S. 

Tuflåt (kjemi/prosess). 

Under en hyggelig markering fikk 23 personer tildelt 
sine fagbrev.

Det var før årsskiftet at den tradisjonelle fagbrev-utdelingen fant sted ved 
Glomfjord hotell. Opplæringskontoret ved Meløy BedriftssService hadde 
invitert 32 personer som representerte 10 ulike fag, og 23 av disse hadde 
anledning til å møte. Finn-Åge Pettersen ledet arrangementet sammen med 
fagopplæringssjef Gunnar Pedersen i Nordland fylkeskommune, og etter 
utdeling og fotografering vanket middag på  de inviterte.

Kan sine fag

Turid har vært sekretær for seks 
direktører siden hun begynte på 
forværelset i 1984. O.C. Never-
dal, Ottar Berge, Finn Nordmo, 
Jan-Petter Fossum, Erik Knuts-
søn og Wenche Olsen. Foto: Åse 
Flaat.

Avskjedskake og blom-
ster med kolleger i 
Yara.
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IndustriFolk distribueres til ansatte i bedrif-
tene i Glomfjord Industripark, samt faste 
abonnenter.

IndustriFolk

130 elever på besøk. 
Åpen skole ved Meløy 
videregående i Glom-
fjord gikk på skinner. 
- Bedre enn å dra på ut-
danningsmesse, mener 
rådgiver Kåre Jakobsen.

Han sitter med mange gode 
tilbakemeldinger etter at sko-
len nylig åpnet dørene for om 
lag 130 9.klassinger fra Meløy, 
Rødøy og Gildeskål.
- Ikke minst er tilbakemeldin-
gene gode fra de små skolene. 
Vi synes selv vi lyktes noenlunde 
bra, nytt i år var jo også at vi 
kunne presentere en helt fersk 
brosjyre for Meløy videregående 
skole, oppsummerer Kåre.

Større verdi
Han mener åpen skole-løsningen 
er mer avklarende for ungdom-
mene enn å for eksempel reise 
til yrkesmesse i Bodø.
- Det gir en verdi for dem å 
komme på besøk dit de fleste av 
dem tross alt havner om litt over 
et år, altså i nærmiljøet, ved den 
videregående skolen i Meløy og 
Gildeskål.
Presentasjon av alle studieret-
ninger, måten det jobbes fag på 
og viktige satsingsområder for 
skolen. Det er stikkord for åpen 
skole.
- Og tidligere elever, som nå er 
i jobb eller i høgskolesystemet, 

- Bedre enn messe

stiler opp frivillig for å for-
telle om hvilken nytte de har 
hatt av tilbudet vårt.

Industripark-info
Samarbeidet med Glomfjord 
Industripark er også natur-
lig å presentere.
- Absolutt, dette ble truk-
ket fram blant annet i en 
multimediapresentasjon. I 

GODE REPRESENTANTER:  Peter Kaspersen (f.v.), Endre Neverdal og Mads-
André Karlsen smilte og forklarte besøkende elever fra Ørnes skole.

tillegg får elevene informasjon 
om mulighetene for praksis og 
læreplass i industriparken, 
og mulighetene for praksis-
opphold i utlandet. Da er det 
nyttig å ha med Finn-Åge 
Pettersen fra Meløy Bedrifts-
Service, som også orienterer 
ungdommene om hvilke krav 
som stilles til dem i arbeidsli-
vet, sier Kåre Jakobsen.

Kommende høst treffer han 
svært mange av de samme 
elevene på nytt, når de tilbys 
hospitering ved skolen for å bli 
enda bedre kjent.

Faglærer Trygve Hansen tok mot gjester i mekanisk 
verksted.

Kantina er viktig samlings-
sted ved Meløy videregå-
ende skole i Glomfjord.


