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Dette er Dan Børge Riis 
Lakså. Automatikerlærlin-
gen fra Evenes. Sammen 
med kameraten Markus 
Sletteng fra Ballangen er 
han en del av løsningen på 
REC SiTech sine problemer 
med å skaffe kompetanse 
i avanserte, automatiserte 
produksjonsprosesser. Og 
det hele er resultat av et 
kreativt samarbeid med Ele-
ktro i Bodø. 

Automatikerlærling Dan Børge Riis Lakså 
avhjelper REC SiTech i letingen etter komp-
etanse i styring av automatiserte prosesser 
i bedriften.

Høyt trøkk på nye fagbrev i 
waferbedriftene. Steffen 
Mikalsen i REC SiTech 
er en av dem som nå har 
ferskt fagbrev i kjemisk 
teknisk.

Meløy videregående skole 
bruker industriparken flittig 
til ekskursjoner. Nylig gjorde 
kjemielever PQ Norge Sili-
cates til “forskningsobjekt”...

Kreativ løsning
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Anne Eliassen har testet ut kontorfaget i Glom-
fjord Industripark. Nylig var hun utplassert hos 
Meløy BedriftsService, og fikk både omvisning i 
industriparken, opphold i Vakta/sentralbord, samt 
kontorarbeid for MBS på Schalthuset. Sammen 
med medelev Maja Evjenth tilbragte hun 1 uke i 
Glomfjord, utplassert fra studieretning for service og 
samferdsel ved Meløy videregående skole.
- Nå har jeg søkt læreplass i MBS, og håper 
selvsagt på ja til det. Jeg flyttet til Meløy fra Rødøy i 
2005, og har et ønske om å bli her”! Forteller Anne.
September 2005

Vivian Johansen er tilbake på jobb for REC SiTech, etter i alt 2 ½ år permis-
jon. Siden 7. februar har hun vært på plass som leder for human resources (HR) i 
bedriften.
- Etter hvert er vi blitt mange ansatte, og i forbindelse med at jeg kom tilbake, ble 
det opprettet en egen stilling som HMS-leder, et felt som lå til min stilling tidligere.
En stilling som Anita Seljeseth 
har vikariert i, men Anita har nå 
altså helse, miljø og sikkerhet 
som heltidsjobb. Vivian har 
opprinnelig kontorfagbrev, og 
arbeidet 5-6 år for Arbeidernes 
Opplysningsforbund (AOF) 
før hun ble ansatt i SiNor, og 
senere SiTech fra 2004.
- Nå blir det hovedsakelig 
administrasjonsarbeid og per-
sonal. Jeg skal jobbe med alt 
det formelle og praktiske rundt 
ansettelser, som reglement, 
arbeidskontrakt og forsikringer. 
Så håper vi jo at styret vårt den 
26. april skal si ja til utbyging, 
og da blir det ganske mange 
nye ansatte i tiden som kom-
mer. Derfor skal jeg bruke til på 
arbeidet med rekrutterings- og 
opplæringsplaner, forteller 
Vivian.

Hyggelig melding om nye fag-
brev hos REC SiTech. Faget er 
fagoperatørfaget, kjemisk teknisk 
produksjon, og navnene er Guri 
Gjelseth, Ingrid Whittall, Terry 
Whittall, Thomas Knutsen, 
Steffen Mikalsen og Roald 
Magne Jensen.

Endringer i REC SiTech siden sist. Ingar 
Solberg hadde sin siste dag 31. januar, 
han er flyttet tilbake til Mosjøen. Nye i 
bedriften er Ronny Nordnes (startdato 
19. februar) og Sten Forsmo, som 
begge er lærlinger i kjemisk/teknisk. 
Og Knut Fygle er klar for å tiltre som 
ingeniør i  utviklingsavdelingen.55 ÅR

Per Lillevik, Hydro Production Partner, 25. april

50 ÅR
Mai Grøneng, Meløy videregående skole, 1. mai

45 ÅR
Inger-Helen Wallmann, REC ScanWafer, 4. mai 
Leif Rambjørg, Yar Glomfjord,  8. mai
Bodil Kristensen, REC ScanWafer, 10. mai 
Sten Ivar Johansen, Si Pro, 28. mai

40 ÅR
Frank Johansen, REC ScanWafer, 12. april 
Frank-Robert Eriksen,  Yara Glomfjord, 27 april 
Bjørn Espen Kristensen, Meløy videregående skole, 5. mai
Ken Johansen, REC ScanWafer, 10. mai

35 ÅR
Svein Arve Hansen, REC ScanWafer, 8. april 
André Spigseth, Marine Harvest, 14. april
Edwin Myrvang, REC ScanWafer, 17. april
Samir Dizdarevic, REC ScanWafer, 24. mai
Kristin Steinsvold, REC ScanWafer, 26. mai

30 ÅR
Stian Bjørklund, PQ Norge Silicates, 15. april
Paul Hjemås, REC ScanWafer, 6. mai
Ørjan Johannessen, REC SiTech, 23. mai

25 ÅR
Linn Andresen, REC SiTech, 22. april 
Hans M. Elvegård, REC ScanWafer, 28. april
Frank Norum, REC ScanWafer, 8. mai
Håvard Henriksen, Yara Glomfjord, 28. mai

20 ÅR
Joakim Stokland, Hydro Production Partner, 7. april 
Sindre Johansen, Yara Glomfjord, 9. april
Sigurd Wolden, Yara Glomfjord, 9. april 
Gry Tove Uhrenfeldt, REC SiTech, 14. april
Gunvor Dahle, REC ScanWafer, 8. mai

Så er Yara blitt 5 menn “fattigere” - de har hatt sine sluttdatoer i 

bedriften:  Roger Holter (19. januar), Tor Inge Nygård (31. 

januar), Jens Jørgensen (28. februar på afp), Halvor Røn-

nåbakk (28. februar på afp), Geir Arne Hagen (31. mars).

Vivian Johansen

Nye utfordringer for flere av REC 
ScanWafers medarbeidere i Glomfjord. 
Kjetil Nilsen drar utenlands, nærmere 
bestemt til tyske Meyerburger, som blant 
annet produserer blokksager for Glom-
fjord-bedriften. Kjetil skal arbeide med 
vedlikehold og tiltrer i løpet av våren. 
Herrene Paul Hjemås og Bertil Jo-
hansen forblir REC-folk, men melder fra 
1. september overgang til teknologi- og 
utviklingsavdelingen i Porsgrunn. Til slutt 
melder vi at Ken Johansen avslutter 
sin karriére i waferproduksjonen. Han 
skal fra i vår ha Felleskjøpet på Ørnes 
som arbeidsgiver.

Hele 9 i REC ScanWafer-staben 
kan smykke seg med ferske fag-
brev i fagoperatørfaget, kjemisk 
teknisk produksjon: Torbjørn 
Bach, Øyvind Wennberg, 
Bjørn Leonhardsen, Trond 
Kjetil Helløy, Roger En-
dresen, Janne Jonassen, 
Joachim Solbakken, Kai 
Telnes og Ronald Lundbakk.

Paul Hjemås

Guri Gjelseth

Sigurd Wolden

Frank-Robert Eriksen

Leif Rambjørg

Stian Bjørklund

Vi vet at MBS i vinter har 
forsynt Yara og REC Scan-
Wafer med utleiepersonell. I 
sistnevnte bedrift er 5 innleide 
nå blitt til 10, og dette er de 
nye navnene i produksjonen: 
Ramona Sjøteig, Gaute 
Kjørstad, Per Einar Jo-
hansen og Kenneth Hals. 
I tillegg er Jimmy André 
Nylund på plass på lageret.

Anne Eliassen og veileder 
Finn-Åge Pettersen.

Beklager...
Industrifolk trykkes nå lokalt, på egen 
maskin i Meløy. Dette har gitt utgiver endel 
innkjøringsproblemer, blant annet vil du 
kunne se at gjengivelsen av svart/hvitt-
bilder ikke er tilfredsstillende. Vi beklager, 
men lover at det jobbes med saken!

Jørgen Saksen Hammer er fra 1. februar ansatt 

i HPPs Autel/Vedlikeholdssenter. Mens fire karer har 

sluttet i bedriften: Knut Brandt (31. mars), Ove Si-

monsen (28. februar), Jim-Åge Jensen (28. februar) 

og Jan-Petter Olsen (31. januar). 



“

Vi pleier å si at ingen 
lærlinger i Norges 
land er sikrere på 
å få fat jobb etter 
læretiden, enn dise 
to karene.

TORE EILERTSEN
Vedlikeholdsleder REC SiTech

Løsningen er både dyr og 
utradisjonell. Men nå har 
REC SiTech foreløpig løst 
sitt skrikende behov etter 
automatikere. Og løsningene 
heter Dan Børge Riis Lakså 
og Markus Sletteng. Og 
Bodø Elektro…

Snakker om å være på rett sted til rett 
tid! Dan Børge fra Evenes og Markus fra 
Ballangen (begge 19 år) takket ja til lære 
i den svært automatiserte produksjonen i 
REC SiTech. 
- Ikke en lærling i Norge er tryggere 
enn disse to på å få jobb etterpå, lover 
vedlikeholdsleder Tore Eilertsen.
Grunnkurs elektro i Narvik, videregående 
automatiker i Bodø, nå er de to 
kameratene fra Ofoten headhuntet til 
Glomfjord.

Mye action
- Fint miljø, fin fabrikk, trivelig jobb. Og 
folkene her var veldig entusiastisk på å 
få oss nedover, opplyser Dan Børge Riis 
Lakså.
- For at jeg skal trives, må det være 
action. Og dét er det her – veldig mange 
automatiseringsprosjekter som vi både er 
med på å planlegge og gjennomføre, sier 
Markus fornøyd. 
Større automatiker-utfordringer enn her 
er det neppe lett å finne - avanserte 
teknologiske prosesser, sterk vekst. I det 
daglige jobber karene med driftsoppgaver 
sammen med elektriker på dagtid, og 
planlegger og gjennomfører prosjekter 
sammen med innleide automatikere på 
ettermiddagstid. 
Fornøyd mann er også Tore Eilertsen,  
vedlikeholdsleder i bedrift med store 

utbyggingsplaner.
- Automatikere er vanskelig å finne, og 
vårt behov er blitt akutt fordi bedriften vår 
har vokst så fort de siste årene. Etter at 
automatikeren vår sluttet for 1 ½ år siden 
ble situasjonen akutt, fordi virksomheten 
også vokser så raskt. Vi jobbet lenge før 
vi fant denne løsningen, innrømmer han.

Siste skrik
Løsningen? Jo, lang leting etter 
samarbeidspartner, tett oppfølging fra 
MBS Opplæringskontoret, samt turné 
til videregående skoler i fylket, ga 
resultater. Elektro i Bodø tok tak, og har 
nå utplassert to av sine automatikere i 
Glomfjord-bedriften. Det er disse to som 
er guttas veiledere. Relativt kostbart 
for REC SiTech, men nødvendig, 
fordi automatikere er sterkt etterspurt 
i bedriften. Og bra for Dan Børge og 

REC SiTech løste knipa
Markus, som får perfekt utdanning.
- Vi er i ferd med å bygge opp fabrikken, og 
når disse to er ferdig om 18 måneder, har 
de fått opplæring på siste skrik av utstyr. Og 
da kan de alt hos oss. Det er mye mer verdt 
enn om vi skulle hente inn en automatiker 
med 30 års erfaring, fastslår Tore.
Teknisk sjef Tor-Arne Fagerli er også meget 
godt fornøyd.
- Den opplæringen karene får nå, er svært 
god og profesjonell. I produksjonen vår er 
det mange automatiserte prosesser, og 
vi får i tiden som kommer en god del nytt 
utstyr som skal settes i drift. Når det gjelder 
fagplan-mål som ikke dekkes inn her, kan vi 
støtte oss på Elektro og andre typer jobber, 
sier han.

Jobbgaranti
REC SiTech håper å beholde gutta fra 
Ofoten også etter at læretiden er over neste 

sommer. For: Bedriften håper på et ja fra 
konsernstyret til å bygge ut i Glomfjord for 
flere hundre millioner kroner. Tore & Co. 
håper selvsagt at Dan Børge og Markus 
vil være med i oppbyggingen, og akter å 
engasjere flere lærlinger i faget. Og siste 
nytt er at den videregående skolen på stedet 
har fått lov til å satse mer på automasjon fra 
høsten…

Dan Børge og Markus er garantert fast jobb fra neste sommer. Etter skolegang i Narvik og Bodø går de nå i lære og 
jobber med automasjonsprosjekter i REC SiTech i Glomfjord. Løsningen er både kostbar 

og utradisjonell. Men nå har 
REC SiTech foreløpig løst 
sitt skrikende behov etter 
automatikere. Og løsningene 
heter Dan Børge Riis Lakså 
og Markus Sletteng. Og 
Bodø Elektro…Her får vi 
masse faglige utfordringer og 
prosjekter vi kan jobbe med, 
sier karene.



Hyggelig avbrekk for 
PQs vedlikeholdsleder 
Villy Sleipnes, da 
unge kjemistudenter 
ba om omvisning i 
råglassfabrikken.

Det var kjemistuderende elever ved 
Meløy videregående skole på Ørnes 
som kom på besøk, ledet av faglærere 
Erik Bjørnstad og Åse Bøilestad 
Breivik. Fabrikksjef Trond Fagerli holdt 
innledningsforedraget:
- Sluttproduktet vårt, natriumsilikat i fast 
form er 7.000 år gammelt, og når det 
smeltes til vannglass har det har nær 
4.500 bruksområder!

Orienterte om bruken
Råglassproduksjonen har pågått i 
Glomfjord-fabrikken siden tidlig på 1990-
tallet. I dag skipes det ut om lag 40.000 
tonn årlig, hovedsakelig til kunder i 
Skandinavia. 80 % av Glomfjord-glasset 
brukes i papirindustrien, ikke minst i 
behandling av avispapir.
- Produktet brukes også til filtrering av 
øl, i miljøvennlige vaskemidler, for å 
få opp pH-verdien i ”sure” elver, og i 
tunneltak for å stivne betong lynraskt, 
orienterte Trond for de ivrig lyttende 
elevene. Besøket var for dem et ledd i et 
prosjektearbeid om ….. (Erik)

Orienterte om driften
Dermed kom også spørsmålene:

- Forurenser dere mye?
- Ikke mye – vi har konsesjon for å slippe 
ut 15 tonn støv og 15 tonn natrium/
silisium i året. Vi ligger på henholdsvis 
1.000-2.000 og 450 kilo, svarte Trond.
 - Hvordan satser dere på HMS?
- Vi har etablert internkontroll, og følger 
en policy som gjelder for hele selskapet. 
Siden oppstarten har vi bare hatt 1 
skade som har ført til arbeidsfravær.
Og så var det kraft…

Orienterte om kraften
En engasjert Trond orienterte det 
unge publikumt om hjemfallsretten, 
konsesjonskraft og den sentrale datoen 
30. juni 2007.
- Her på PQ Norge Silicates bruker 

vi ganske nøyaktig 1 megawatt-time 
strøm pr. tonn ferdig vare. Altså 40 
GWh i året – og i verste fall kan det 
bety en kostnad på 40 millioner kroner, 
når konsesjonskraften faller bort. Altså 
halvparten av vår årsomsetning.
Trond benyttet også anledningen til å 
forundre seg over hvor lite som i årenes 
løp er gjort i Glomfjord-industrien for å 
gjenvinne energi. Etter samlingen var 
det vedlikeholdsleder Villy Sleipnes 
som viste de unge studentene rundt i 
produksjonslokalene.

PQ er del av kjemiprosjekt Tannlege Ellen–Merethe Høgsæt tilbyr alle ansatte i Glomfjord 
Industripark halv pris på undersøkelse med tannrens og røntgen èn 
gang i året, samt 10 % rabatt ved større behandlinger. 

Tannlege Høgsæt var ferdig utdannet i Bergen 1996. Hun har jobbet 5 år i Køben-
havn og 3 år i London. Hun har bred erfaring innenfor blant annet:
- Plast/porcelensfasader
- Krone/bro
- Bleking 
- Kirurgi

Bedriftstilbud 
tannlegebehandling

ELLEN AS
Tannlege MNTF
Ellen-Merethe Høgsæt
Glomveien 25
8160 Glomfjord

Vi holder nå til i ny klinikk i den 
gamle direktørboligen til Hydro, 
Glomveien 25. 
Åpent alle dager unntatt tirsdag. 
Langåpent torsdag. 

Timebestilling: 

75 75 08 77

Kjemielever ved Meløy videregående skole 
på Ørnes besøkte PQ Norge Silicates som 
del av et prosjekt i faget. Vedlikeholdsleder 
Villy Sleipnes sørget for grundig omvisn-
ing i anlegget, mens fabrikksjef Trond 
Fagerli ga en innledende orientering til 
elevene. 



Etter 16 års tjeneste 
har Robin Dahl inntatt 
sjefsstolen hos EWOS på 
Halsa. Han overtar en fabrikk 
som oppnår fantastiske 
resultater.

Ledelsens tenketid er over – fra 1. april 
slås stillingene som produksjonsleder 
og fabrikksjef sammen, og ingen ekstern 
person skal bekle stillingen. Mannen er 
Robin Dahl fra Glomfjord.
- Når to viktige stillinger kan slås 
sammen på denne måten, betyr det 
at man ikke har jobbet rasjonelt nok 
tidligere?
- Nei, det kan vi ikke si. Men nå må 
vi kanskje se på enklere løsninger og 
bruke andre arbeidsverktøy. Og det 
er ingen tvil om at det vi har arbeidet 
med de siste årene har gitt resultater. 
Altså er operatørene nå mer selvstyrte 
og jobber mer rasjonelt. Dermed er det 
ingen tvil om at jeg nå kan bruke mindre 
tid på produksjonsledelse enn før. 
Administrasjonen skal nå fngere enda 
bedre som et team med fordeling av 
oppgaver.

I fremste rekke
”Dobbelt-stillingen” betyr at Robin fra 
nå har personalansvar ikke bare for 
de 21 i produksjonen, men også for de 
administrativt ansatte. I alt 30 årsverk 
pluss 5 lærlinger.
- De kommende årene ser jeg heller 
ikke for meg at vi blir flere. I likhet med 
de siste årene slanker vi staben litt – nå 
er det slått sammen noen funksjoner i 
administrasjonen, og noen oppgaver tar 
sentraladministrasjonen seg av.
David Reistad fra hovedkontoret avslutter 
nå pendlertilværelsen som fabrikksjef-
vikar:
- Halsa har vært i fremste rekke på dette 
med å rasjonalisere, effektivisere og 
slanke staben. Men nå er det nok på tide 
å ta en pause – det er ikke mye mer å 
hente ut slik situasjonen er i dag.

EWOS: mer rasjonell, øker sterkt

Fantastisk utvikling
Prosessen fortsetter nå for å bestemme 
om fôrprodusenten i framtiden skal 
beholde sine tre produksjonsanlegg, eller 
etablere et nytt og større. Samtidig kjører 
konsernet et stort prosjekt der man ser 
på alle logistikkløsningene. 
- Jeg må si det ser fryktelig lovende ut 
her på Halsa – generelt har man de 
senere årene hatt en fantastisk utvikling, 
med utrolig gode resultater på alle 
parametere vi måles etter, sier David.
Fantastisk er ordet. For 3 år siden var det 
100.000 årlige tonn produsert som var 
drømmen. Den milepælen ble passert, 
og for 2007 budsjetteres det med 
170.000 tonn!

Slutt på lavsesong
At produksjonen kan økes dramatisk, og 
med stort sett samme utstyr, vitner om at 
satsinger som LEAN produksjon har gitt 
formidable resultater – driften glir bedre, 
stopptiden ved sortskifter er redusert, 
generelt mindre nedetid.
- I tillegg eksisterer det i praksis ikke 
lavsesong lenger, opplyser Robin.
- I januar i år produserte vi 12.000 tonn, 
mot 6.000 samme måned i fjor – og dét 
var den gang mye. Dette skyldes at vi 
har overtatt vintertonnasjen til anlegget 
på Bergneset i nord – vi skal produsere 
for dem 6 måneder på starten av året og 
2 på slutten.

Fortsatt fleksibelt
- Situasjonen for de ansatte, da?
- Jeg gir meg ikke på at vi skal beholde 
fleksibiliteten der de ansatte kan selge 
sin arbeidstid i høysesong og ta ut ferie 
og avspasering når det er roligere. Men 
selvsagt blir det å gi litt og ta litt, for 
uten lavsesong, pluss at det skal kjøres 
revisjoner i fabrikken, er periodene der vi 
kunne puste oss opp, nesten borte.

Svært hektisk
David på sin side er svært fornøyd med 
perioden på Halsa.
- Vi oppnår flotte resultater. For meg har 
det i tillegg vært fantastisk å være i dette 
området med denne naturen - fjellturer 

ligger mitt hjerte nær, så det er 
blitt mye av det. Men dette ble 
mye, mye mer hektisk enn jeg så 
for meg, siden jeg i tillegg skulle 
skjøtte min egentlige jobb. Dette 
har jeg ikke vært helt bekvem 
med, og sånn sett er det godt at 
vi nå har fått på plass Robin som 
fabrikksjef, mener han.

Robin Dahl (foran) har 
overtatt som fabrikksjef 
ved EWOS etter en årrekke 
som produksjonsleder ved 
bedriften. Davis Reistad 
avslutter nå sin perside 
som “fabrikksjef-vikar”, og 
konkluderer med at fab-
rikken opnår flotte resultat-
er.

REC ScanWafer henter 
ut stadig mer effekt av 
fabrikkutvidelsen. Ukere-
kordene har allerede falt 4 
ganger i år.

- Jeg er skikkelig imponert over hele 
organisasjonen. Vi merker oss at de 
på Herøya sier at ”I Glomfjord sager 
de wafere mens sagene flyttes”, hum-
rer produksjonssjef Petter Breivik.

Bedre utbytte
Produksjonene går altså veldig godt, 
midt på ”byggeplassen”. Kontroll i 
alle avsnitt. Utfordringen har vært 
prosentbyttet av kvalitetswafere, men 
framgang også der.
- Hittil i år har vi satt ukerekord hele 
4 ganger allerede, senest tredje uka i 
mars, opplyser Petter.
Mens han selv var med på ukereko-
rden 900.000 kvadratdesimeter i den 
første tiden sin i bedriften, er nå det 
hyggelige tallet 1.947.000 kvadratdes-
imeter på en uke.

Dobling
Sentralt mål for årets og fjorårets 
stor-utbygging av fabrikken har vært 
å doble produksjonen. Dette er man i 
rute mot, blant annet fordi
- Vi nå skjærer langt tynnere wafere. 
For tiden 200 mikrometer, men et 
nytt mål er 160. I løpet av dette året 
er vi dessuten over på utelukkende 
156x156 millimeter i størrelse.

REC ScanWafer har utvidet fab-
rikken, og det merkes på produks-
jonen...



- Etter to år med sterk vekst 
og forbedring venter de REC 
SiTech-ansatte nå i spen-
ning. Skal REC-styret si ja til 
stor-utbygging av bedriften 
i Glomfjord? Hovedtillits-
valgt Terry Whittall er full 
av lovord til dagens ledelse 
og ansatte for hvordan den 
sterke medvinden er blitt 
håndtert.

- Når jeg ser på veksten vår siden vi kom 
i gang våren 2004, er det mange bra ting 
som er gjort. De ansatte har strukket seg 
langt, og ledelsen klarer nå å fokusere 
på de tingene som vi som grupper og 
enkeltpersoner er opptatt av.

Tar regningen
Terry har vært med i produksjonen av 
monokrystallinske silisiumstaver i Glom-
fjord siden den kom i gang i 1999. De 
svært tunge årene og konkursen i SiNor 
er blitt snudd til sterk vekst, større stab 
og trygge arbeidsplasser etter at REC 
overtok i 2004. Terry kjenner historien 
i detalj, og har vært tillitsvalgt for de 
ansatte det meste av tiden.
- Når det går så bra, synes jeg det er 
kjempeflott at det er rom for at vi kan 
fokusere på oss selv. At det bevisst 
brukes av overskuddet til å investere i 
bedre utstyr, at ting blir forbedret hele 
tiden. Og ikke bare det: det koster å 
involvere medarbeiderne – de skal delta i 
arbeidsgrupper, i bistandsoppgaver, kurs 
og det må tas ut overtid. Det koster å 
heve kompetansen, det koster å leie inn 
konsulenter, men dette tar bedriften seg 
råd til, og det er veldig bra.

Endring og utvikling
- Etter en litt treg start for REC SiTech 
peker alle piler oppover, og man ser til 
dels voldsomme potensialer. Hva har 
prosessen krevd av de ansatte?
- Ganske mye. Ulik driftsproblematikk 
harr fått fokus helt ned på operatørnivå 
for å bli løst, vi har deltatt i arbeidsgrup-
per, problematisert og brukt mye krefter 
på å standardisere måten vi jobber på. 

- Fortell litt mer om jobben du går til?
- Jeg går til stillingen som 
fabrikksjef ved Eramet 
Norway på Sauda. De 
produserer ferromangan 
som brukes i stolindustrien, 
og har anlegg på Sauda og 
Herøya, med om lag 200 
ansatte begge stedene.

- Gratulerer, dette blir 
spennende?
- Takk! Ja, jeg er veldig 
tilfreds med at jeg fikk 
tilbudet om stillingen. Dette 
betyr et nytt miljø, nye folk, 
ny produksjon og en ny 
utfordring for meg. Og selv 
om det ikke har avgjørende 
betydning, er det kjekt å 
komme nærmere hjemtrak-
tene mine – Sauda er ca. 
3 timer med bil fra Tau, der 
jeg opprinnelig er fra.

- Hva kan du nå som gjør deg til en 
god fabrikksjef?
- Her i REC ScanWafer har jeg lært 
veldig mye om mennesker. Og mye mer 
enn det jeg kunne fra før om organ-
isasjoner – blant annet betydningen av 
å jobbe på tvers av grenser, å jobbe i 
matrise. I tillegg har jeg lært veldig mye 
om HMS-arbeid. Generelt vil jeg si at jeg 
sitter igjen med en klar opplevelse av at 
ingenting er umulig. Dette er veldig mar-
kant i REC ScanWafer, at uansett om det 
kan se mørkt ut, så får vi det til, uansett. 

- Hva har du fått til som produksjons-
sjef?
- Hm. Det er ikke et lett spørsmål å svare 
på. Men, jeg tror nok jeg har bidratt en 

Mye er gjort riktig Petter Brevik 
blir fabrikksjef

32 år ung blir Petter Brei-
vik fabrikksjef i vår. Roga-
lendingen, som har vært 
produksjonssjef i 4 sterkt 

ekspanderende år for wafer-
produsent REC ScanWafer, 
flytter i vår til Sauda, nær 
sine egne hjemtrakter.

god del med å få til handlinger, det å ta 
ting fra idé til ferdig resultat, altså å få 
det gjennomført. Så har jeg også bidratt 
i byggingen av den kulturen vi nå har, 
pluss at jeg har vært med i utviklingen 
av ledere, altså skiftledere og ellers i 
produksjonsorganisasjonen.

- Er du fornøyd med det du har opp-
nådd?
- Jeg synes det har gått veldig bra. I 
denne perioden er produksjonen blitt 
vesentlig større – vi har økt volumet og 
utbyttetallet er forbedret. I tillegg føler 
jeg at det er en meget god stemning i 
fabrikken, og alt dette er jeg svært godt 
fornøyd med.

- Hva blir viktig for din etterkommer?
- Det er bra at det kommer nye personer 
inn som har nye idéer, slik at vi klarer å 

løfte oss ytterligere. I min periode har det 
vært viktig med stor fokus på volum og 
utbytte. Nå mener jeg det er viktig å se 
enda nærmere på det totale kostnadsbil-
det, altså for å redusere kostnader. Dette 
blir viktig for at våre wafere skal bli enda 
mer konkurransedyktige.

- Hvordan blir det å slutte, da?
- Det blir veldig vemodig. Nå har jeg gått 
rundt og pratet med folk og betraktet 
alt det som skjer, alt utstyret som er på 
plass. Og jeg har tenkt at sannelig, det 
blir trist å slutte! Så det er med svært 
blandede følelser. Selvsagt blir det spen-
nende å prøve noe nytt, men også svært 
vemodig – jeg har tross alt vært her i 4,5 
år. Jeg kommer til å ta med meg videre 
en stor sekk av masse gode minner og 
erfaringer. 

I denne perioden er 
produksjonen blitt ves-
entlig større – vi har økt 
volumet og utbyttetallet 
er forbedret. I tillegg føler 
jeg at det er en veldig god 
stemning i fabrikken, og 
alt dette er jeg veldig godt 
fornøyd med.

PETTER BREIVIK
Produksjonssjef REC ScanWafer 

“

Når det går så bra, 
synes jeg det er 
kjempeflott at det 
er rom for at vi kan 
fokusere på oss 
selv.

TERRY WHITTALL
Tillitsvalgt REC SiTech

Og når ting begynner å gå bra, er det 
viktig å videreutvikle seg. Så vi har brukt 
mye tid og krefter på å organisere oss 
annerledes, på teamarbeid og kommuni-
kasjon. Og akkurat nå jobbes det hardt 
med LEAN produksjon (alle medarbei-
derne engasjeres i å arbeide strukturert 
og kontinuerlig med forbedringsarbeid). 
De ansatte har gjort en fantastisk 
innsats, og har i sterk grad fått være med 
og definere hele veien. Dette gir seg 
utslag på sykefraværet, som bare blir 
lavere og lavere.

Tryggheten 
- Hva blir utfordringer, da, for deg som er 
tillitsvalgt?

- Dersom det skulle bli utbygging, 
er det viktig at vi ikke mister fokus 
på enkeltpersoner og -grup-
per, eller måten ledelsen og de 
ansatte samarbeider på. For det 
vet vi jo, at i utbygging kan det 
fort bli en litt uoversiktlig situasjon 

der alle har mye å gjøre hele tiden.  At 
bedriften tilrettelegger med opplæring og 
støtte er en forutsetning for å trygge de 
ansatte i oppgaver som primært ligger 
utenfor ordinære arbeidsoppgaver.  Og 
ikke minst må dette opprettholdes gjen-
nom bedriftsutvikling og endring. Det er 
greit at teamene skal fungere og jobbe 
godt sammen, men enkeltpersonene 
oppe i dette skal også føle seg trygge og 
stabile. For ledelsen blir det viktig å fort-
sette og tilrettelegge slik at ale ansatte 
opplever at de har støtte i de oppgavene 
de får.

“



- Vi har gått gjennom utro-
lig mye lærestoff på kort 
tid. Artig å prøve noe nytt! 
forteller Yara-operatør Toril 
Svendsen, som nylig bestod 
første eksamen i sin etterut-
danning i prosesstyring.

6 operatører hos gjødselprodusenten er 
nå ferdig med første etappe i studiet der 
de sanker seg mer teoretisk bakgrunn for 
prosessarbeidet.
- Ja, vi går dypere inn i dette med pros-
esstyring, og jobber både innen matema-
tikk, fysikk og kjemi. På denne måten 
kan det samles enda mer kunnskap på 
skiftene og de blir enda mer selvstendig.
- Dette har vært artig, og nivået på klas-
sen er ganske høyt, mener hun.

- Egenverdi
De 8 som satte seg på skolebenken i 
oktober har i løpet av vinteren levert 
egne brev til de i alt 8 modulene i det 
nettbaserte studiet. 5. mars deltok 6 av 
dem under en tverrfaglig eksamen innen 
fysikk, kjemi og matematikk. Nå fortsetter 
løpet fram mot endelig eksamen i januar, 

og med fordypning i kjemiteknikk og 
prosesstyring
- Etter dette studiet trenger vi ikke mye 
for å kunne gå videre med ingeniørstudi-
er. Selv synes jeg bare det er artig, at det 
har en egenverdi i jobben, og har ingen 
planer om å gå videre. Men dersom dette 
senere kan kvalifisere til andre oppgaver 
i bedriften, kan jo det være spennende, 
mener hun.

- Større forståelse
- Hensikten, driftssjef Pål Hestad?
- De som jobber her er vår største 
ressurs, og vi ser at vi kan få mer ut 
av produksjonsutstyret dersom komp-
etansen hos operatørene kan løftes i 
retning av ingeniør-nivå. Og så har dette 
med jobbmestring og trivsel å gjøre – det 
er vel å bra med fagbrev, men poten-
sialet er større ved å heve kompetansen 
sin.
- Hvordan skal du merke utbyttet av 
dette?
- På tvers av organisasjonen vil nok bli 
en større forståelse for en del av de tin-
gene vi jobber med. Og så blir det lettere 
å kommunisere om en del oppgaver som 

ingeniørene så langt har tatt, men som 
andre kan utføre.

- Knalltøft kurs
Nå roser han Meløy videregående skole 
og deres dyktige faglærere, som han 
mener har vært en forutsetning for å få til 
denne etterutdanningen.
- Kurset er knalltøft, med et stort pensum 
og høyt tempo. Derfor var vi overrasket 
over hvor mange som meldte seg på, 
sammenliknet med andre steder. Det har 
vært en del frafall, men mindre enn jeg 
fryktet.
- Er målet å få ingeniører ut av disse 
operatørene?
- Nei, det er det ikke, men tanken er jo 
at noen kanskje ønsker å gå videre. Da 
bedriften begynte med fagbrevutdanning 
for over 20 år siden, skulle det være et 
konkurransefortrinn for oss. I dag har 
svært mange fagbrev der ute, og da 
må vi gå noen steg videre med å øke 
operatørenes kompetanse enda mer, 
mener Pål.
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- I loven om utslippskvoter går Kristin Halvorsen så langt 
som å si at miljøpolitikken kommer i vanry hvis indus-
trien får et kostnadssjokk som truer arbeidsplasser og 
lokalsamfunn. Regjeringens forslag er så mildt at det 
knapt var en klage å høre fra næringslivet. Lederartikkel i 
Aftenposten. 

- Denne dingsen, en sylinderformet brikke på størrelse 
med en lillefingertupp, er verdt 100 millioner kroner. Det er 
en katalysator som kan redusere lystgassutslipp fra våre 
salpetersyrefabrikker med inntil 90 prosent. Teknologien 
kan redusere verdens klimagassutslipp mer enn Norges 
samlede utslipp. Tore Jensen, miljøsjef  i Yara

Profilerer mer

Kunnskapssøkende
      operatører

Yara-operatører har tatt kveldene i bruk for å skaffe seg mer kompetanse om prosess-
tyring. Bak fra venstre Per Harald Eriksen, Jarle Cato Sivertsen og Bjørn Erik Tinnan. 
Foran Line Rasmussen og Toril Svendsen.

Siden sist er det tatt noen forsiktige, profilerende skritt 
videre i parken. Enda flere skal nå vende et enda mer 
positivt blikk i retning Glomfjord.

I fjor høst bestemte lederne i park-bedriftene seg for å spre informasjon om 
virksomheten i parken til ”hele verden” i enda større grad enn til nå. På initiativ 
fra Meløy Næringsutvikling ble www.glomfjordindustripark.no etablert. I kombi-
nasjon med bladet Industrifolk og andre muntlige og skriftlige informasjonstiltak 
skal aktiviteten vår gjøres synlig for enda flere enn i dag.

Jeg har tidligere ment at Glomfjord Industripark er svært lite profilert i Meløy, 
ut fra den betydningen den har. Betydningen for folketall, arbeid og trivsel i 
Meløy kan ikke overvurderes, det vet alle. Dermed er det positivt at man gjør 
nye skritt i retning at ”alle” skal vite mer om hvilke muligheter parken gir, og hva 
som etterspørres av tjenester og arbeidskraft.

Nå forsøker også stadig flere, blant annet lederne i parken, å få i gang 
diskusjon og handling for å bedre infrastrukturen i Meløy. Ikke minst har en del 

park-bedrifter betydelige planer om ekspansjon, og med en arbeidsl-
edighet på 1 prosent her på strøket, er det ingen tvil om at en del av 
framtidig arbeidskraft på rekrutteres utenfra. Da må langt bedre tilbud 
på plass om barnehageplasser, boliger, ledige tomter, kommunikasjoner 
og fritidstilbud. La oss håpe at det politiske miljøet stadig vil engasjere 
seg mer i dette arbeidet. 

For å nå flest mulig med informasjon om Glomfjords næringsvekst, 
er ikke bladet Industrifolk tilstrekkelig – det når for eksempel ikke alle 
ungdommer og utflyttere fra Meløy som kan tenkes å returnere til hjem-
kommunen. Nå arbeides det for å få etablert en ungdomsdatabase, og 
jeg går ut fra at en viktig hensikt er å komme i kontakt med potensielle 
hjemflyttere. 

I dette arbeidet er internettportaler viktig å utnytte maksimalt, selvsagt 
sammen med en god del andre informasjonstiltak. Trafikken på www.
glomfjordindustripark.no er betydelig, det er helt klart at mange der ute 
søker informasjon. Ulike informasjonstiltak gir ikke effekt over natta, 
men er viktige for å gi oss oppmerksomhet og et godt omdømme ute i 
verden.



- Kunnskapene til våre 
ansatte er det viktigste 
konkurransefortrinnet vi har,  
erkjenner park-bedriftene. 
Nå kartlegges kompetansen 
systematisk for å bidra til å 
sikre bedriftene mest mulig 
vekst i årene som kommer.

Hele dette året fortsetter Meløy 
BedriftsService sin systematiske kart-leg-
ging: fagkompetansen, i detalj, hos hver 
enkelt medarbeider i henholdsvis REC 
SiTech, Si Pro, Yara, Meløy BedriftsServ-
ice og REC ScanWafer. 
- Bedriftene ser at kunnskap og komp-
etanse hos de ansatte er blitt stadig vikti-
gere for å få til vekst og utvikling, fastslår 
forsker Liv Toril Pettersen i 
Nordlandsforskning.
- De fleste jeg snakker med har lyst til 
å lære mer og komme litt videre og å få 
nye oppgaver, forteller prosjektleder May 
Helen Sørsandmo.

Mer systematisk
Meløy Næringsutvikling, Nordlandsfor-
skning og Meløy Bedriftsservice har i 
samarbeid utviklet prosjektet. RDA-mi-
dler og bidrag fra Norges forskningsråd 

(gjennom programmet “Verdiskaping 
2010”), fra Landsorganisasjonen (LO) og 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
sørget for finansieringen. 
Nå: MBS fortsetter sin omfattende in-
tervjurunde med nær 500 arbeidstakere. 
Prosjektet ”Strategisk kompetanseut-
vikling” skal hjelpe bedriftene til å satse 
langt mer systematisk på kompetansen 
hos sine ansatte.
- 

Mange bedrifter i Glomfjord Industripark 
driver en nokså avansert, teknolo-
gisk produksjon og må være konkur-
ransedyktig på et internasjonalt marked. 
De trenger da et kontinuerlig fokus på 
internt utviklingsarbeid, læring og forbed-
ring. Hvorvidt bedriftene har nok og riktig 
kompetanse blir i denne sammenheng et 

viktig spørsmål. Prosjektet skal bidra net-
topp til å gi et svar på dette, opplyser Liv 
Toril. I arbeid med kompetanseutvikling 
er det særlig viktig å involvere og spille 
på lag med de ansatte, som jo er de som 
innehar kompetansen. Vi har derfor lagt 
vekt på medvirkning gjennom å trekke 
inn tillitsvalgte i planlegging og gjennom-
føring av prosjektet.

Detaljert om 
kunnskaper
May Helen sluttfører 
nå intervjurunden 
med de ansatte hos 
REC SiTech, MBS 
og Si Pro, og satser 
også på å rekke over 
hele Yara-staben før 
sommerferien. Og 
REC ScanWafer er på 
gang. 

- Bedriftene ser at dette arbeidet er viktig, 
men har ikke tid til å prioritere det selv. 
Og siden MBS har kurs og kompetanse 
som forretningsområde, ble vi engasjert 
for å utvikle en modell og gjennomføre 
kartleggingen, sier hun.
Nå får de 5 bedriftene en detaljert 
oversikt over den enkeltes formelle ut-
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Kompetanseutvikler

dannelse, ja, men kanskje like viktig: hele re-
alkompetansen – den viktige spesialkunnska-
pen om produksjonen som ikke står på noe 
papir, og annen kunnskap som man tilegner 
seg gjennom aktiviteter og ting man driver 
med utenom arbeidstida. Etter som bedriftene 
er ulike forsøker vi å tilpasse prosjektet slik at 
det blir et opplegg som passer best mulig for 
den enkelte.

Hva mangler vi?
- Å møte den enkelte i samtale er viktig. For 
det første vil mange synes det er vanskelig 
å skulle fylle ut et skjema – for det andre er 
det mange som ikke synes de kan noe mer 
enn det som står i sertifikater og vitnemål. 
Så viser det seg når vi snakker at de kan 
mye mer som kan være relevant, og som er 
interessant for ledelsen å få kartlagt. I enkelte 
tilfeller kan behovet for en spesiell komp-
etanse løses internt, uten at det ansattes nye, 
sier May Helen.
- Og dette er viktig for bedrifter som har am-
bisiøse mål: ikke bare vil de kartlegge dagens 
kompetanse – de vil finne ut hva de mangler 
for å nå sine mål, og så skal det lages op-
plæringsplan i hver bedrift. Kompetanse og 
læring er viktig for jobbmestring, forteller Liv 
Toril.
En del av prosjektet er også nettopp koblin-
gen mellom strategi og kompetanse: hvilke 
mål har vi for virksomheten vår, hvilken kom-
petanse har vi, mangler vi, og må vi rekrut-
tere eller kan vi bygge videre på de ansatte 
bedriften allerede har, for å nå dit?

Må følges opp
- Dere har som mål at prosjektet skal være 
gjennomført innen utgangen av dette året. 
Det er ikke fare for at man da sitter igjen med 
en svær mengde innsamlet materiale som 
ikke blir brukt?
- Det er alltid en fare med slike prosjekter at 
det ikke blir fulgt opp, men her må selvsagt 
også bedriftslederne ta ansvar, slik at det 
kommer noe konkret ut. For oss har det net-
topp vært et poeng å unngå å samle vold-
somme mengder informasjon som bare blir 
liggende. Bedriftene har spesifisert hvilken 
type kompetanse som er viktig å få kartlagt, 
og vi har samlet informasjon ut fra dette.
Nå vil de kunne bruke dette ved hjelp av et 
dataverktøy for rask oversikt over hvilken 
kompetanse staben, eller den enkelte aller-
ede har eller mangler. Da skal det være mulig 
å planlegge og utvikle bedriftens kompetanse 
dynamisk i sammenheng med strategiene 
som legges.

Bedriftene i Glomfjord Indus-
tripark ser at kunnskap og 
kompetanse hos de ansatte 
er blitt stadig viktigere for å 
få til vekst og utvikling. I år 
sluttfører Meløy BedriftsServ-
ice prosjektet der kompetanse 
skal kartlegges. Her ser vi May 
Helen Sørsandmo i samtale 
med Chris André Paulsen, 
som er lærling i REC SiTech.

- Mange bedrifter i Glomfjord Industripark 
driver en nokså avansert, teknologisk produk-
sjon, og må være konkurransedyktig på 
et internasjonalt marked. De trenger da et 
kontinuerlig fokus på internt utviklingsarbeid, 
læring og forbedring.

LIV TORILL PETTERSEN
Forsker, Nordlandsforskning

Trykksaker 

i  fullfarge 
og med god kvalitet

Ørnes 
Sykkel-
service

Kjøp trygt fra fagfolk!
Ny sykkel i vår?

Nye og brukte sykler  
Deler og utstyr 

VerkstedMopederATV

Nye åpningstider!
Mandag-onsdag  17-20
Torsdag-fredag  10-17
Lørdag   10-14

Ørnes Sykkelservice
Spilderneset 2, 8150 Ørnes
90922373
www.sykkel.com

Innbytte 
1 års gratis service



siden sist siste siden

Ikke mange bilister fikk med seg denne “begivenheten” 
nær Setvika tidligere denne måneden. Isblokkene som 
raste ned og sperret kystriksveien ble nemlig raskt fjernet 
med håndmakt og maskiner. Dermed opplevde bare 4-5 
biler en smule ventetid. 

REC SiTech og Øyvind Tvedt kan “risikere” at det må 
rekrutteres inntil 100 nye arbeidere de neste årene. Da still-
er fabrikksjefen klokelig opp på Lærlingens dag, der omlag 
50 potensielle arbeidstakere var samlet. Øyvind snakket om 
bedriftens forventninger til lærlinger.

Ved å studere trafikken til og fra industriparken, sam-
menliknet med for bare 1 år siden, ser man hvordan 
aktiviteten har økt. Det er ikke få vare- og lastebiler som 
er innenfor portene i løpet av en dag. Her er det Østbø i 
Bodø som henter avfall ved Yara Innkjøp.

En vanlig arbeidsdag betyr jo endel rutine. Da er det 
hyggelig at verdenskjente sportsutøvere kommer innom, 
som den canadiske skøytestjernen Jeremy Wotherspoon 
nylig gjorde. Bjørn Abel (t.v.) og Åge Mentzoni (t.h.) i be-
redskapen stilte villig opp på bilde. Foto: Per Frøskeland

Litt sånn stille og fredelig, bak nybygget til REC ScanWa-
fer, har innleide entreprenører i vinter satt opp et helt nytt 
industribygg for utleie. Bygget eies av Meløy Eiendom, og 
ledelse og ansatte i Si Pro har fått beskjed om at de kan 
flytte inn i vår med sin resirk-behandling.

Når man er fabrikksjef ved REC ScanWafer, står guiding 
av gjester ofte på dagsordenen. Her forteller Tore Matre 
gjestene Rolf Knoph, Torild Nilsen og Anita Karlsson at 
1 rull wire til wafersagene kan strekkes fra Glomfjord til 
Trondheim. Lærling Anders Rossvoll til høyre.


