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SLUTTER: 41 år på 
post for Yara. Rolf 
Pedersen tar kveld.

SIDE 18

BEGYNNER: - Deilig å “bare” 
ha full jobb, sier påtroppende 
kantinebestyrer Kai Nymo.

SIDE 15

Park-selskap: bevegelse
Park-eier Yara er positiv til å 
overføre en rekke driftsfunk-
sjoner til et “Glomfjord 
Industripark AS”. Mye kan 
skje allerede i høst.

 - Alle bedriftene er positiv til 
å være eiere i et slikt selskap, 
og dette er den riktige veien å 
gå, mener Yara-sjef Wenche 
Olsen. 

Lothar Maruhn i MNU mener 
utviklingen er viktig for å 
trygge industriparkens fram-
tid, og at det kan bety flere 
nye arbeidsplasser. 
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Mer Om folk: side 14-15

Hilde Svendsgård fra Ørnes har 

fra 1. august fast post i Yara-produks-

jonen, etter å ha gått sin læretid i Syr-

efabrikken siden september 200� og 

vært vikar samme sted fra 1. november 

i fjor. Ørjan Johansen fra Engavå-

gen er også et kjent fjes i Yara – nå 

har han fått fast stilling i produksjonen, 

gjeldende fra 1. september. To karer 

har også fått ettårig vikariat i gjødsel-

produksjonen: Ole Berg fra Reipå og 

André Ludvigsen fra Ørnes. Uten-

fra kommunen er kommet Rudi Zahl 
fra Mo i Rana, som fra begynnelsen av 

juli går læretid i materialadministrasjon 

på skift 2 i Yaras PKL-avsnitt. Rudi har 

grunnutdanning i mekaniske fag fra 

hjemstedet. Produksjonen har også fått 

inn to nye lærlinger i sommer - Børre 
Nystad fra Tollå i Beiarn er på plass 

i FVO, mens Sigurd Wolden fra 

Ågskardet har begynt sin læretid i 

Syrefabrikken, etter grunnutdanning i 

kjemi- og prosessfag i Glomfjord.

Rudi Zahl Sigurd Wolden

REC SiTech møte høsten med en rekke 

hyggelige endringer. Først er det hyggelig 

å melde om fast jobb fra 1. september for 

Mladen Jovic, Richard 
Ragnvaldsen, Tine Rindal, 
Lasse Johansen, Tomas Bringe 

og Stein-Tore Norbye. Samme dato 

er Mikael Antonsen, Bent Nor-
heim og Frank Olav Lorentzen 

i gang med sin læretid i bedriften. Fra 

før vet vi at Odd Svein Hjertø fra 1. 

august er ny produksjonssjef. Så er det 

grunn til å takke Kristian Haukalid 

for innsatsen – etter at han har vært med 

siden REC SiTech oppstod på tuftene 

etter SiNor. Kristian er over i jobb som 

servicetekniker i Rapp Hydema i Bodø, 

som produserer vinsj- og trålsystemer. 

Gøran Lindberg takker også for seg 

som operatør i bedriften, han slutter 8. 

september.

Ved Meløy videregående skole i Glomfjord 

håper man ved skolestart å få snarlig tilsatt 

faglærer i naturfag og kroppsøving. Foruten 

dette er kabalen lagt – siden sist har Kåre 

Dyrkorn fått permisjon for 

å prøve andre utfordringer, 

mens Bjørn T. Solhaug 

har sluttet. 

Andre Veel har brukt sommeren til å finne seg til rette i ny jobb på Tofte 

i Hurum. – Her er jeg driftstekniker ved Hurum energigjenvinning, et anlegg 

der vi brenner restavfall og gjenvinner til damp. Neste år tar jeg antagelig 

teknisk fagskole, og satser på å komme over i dagtid-jobb med mer 

administrasjon etter noen år, forteller han.

Andre er oppvokst i Glomfjord, og hadde arbeidet som resirk-operatør i 

Meløy BedriftsService i � ½ år  da han sluttet på for-sommeren.

Ørjan Johansen

Skal Glomfjord Industri-

park ha en lys framtid, 

må det rekrutteres. 

Dette tar HPP-sjef 

Arnstein Jensen 

på alvor – han og kona 

Katrine S. Jensen fikk 

en gutt 19. juni i år, vi 

gratulerer!

Så vil det være kjent for alle 

som har ærend på FK-bu-

tikken på Ørnes: Kjetil 
Kristensen har byttet 

beite. Kjetil har permisjon 

fra røkter-jobben i Marine 

Harvest i Glomfjord for å 

være med på laget til Anita 

Taraldsen.

Alltid hyggelig å ønske nye lærlinger velkommen til parken! 

Denne gangen gjelder det Hydro Production Partner, som 

har tatt Andreas Stensland fra Ørnes i lære i elektrikerf-

aget. I tillegg har Joakim Stokland flyttet fra hjemstedet 

Sortland og til Glomfjord for å gå i lære i automatikerfaget, 

mens Torbjørn Fagervik (Reipå) er på plass som som 

industrimekaniker-lærling. Fra 1. september er dessuten 

Chris Johan H. Holter fra Ørnes i gang som lærling i 

platearbeiderfaget.

Joakim Stokland

Kåre Dyrkorn

60 år
Svein Knudsen, Yara Glomfjord, 27. september

45 år
Tormod Hatlestad, REC ScanWafer, �0. september

40 år
Peter Skog, REC ScanWafer, 26. september

35 år
Eva B. Rendal, REC ScanWafer, 2. september 

Kent Sørensen, REC ScanWafer , 8. september 

25 år
Svante Brun, Marine Harvest, 29. september

20 år
Kai-Robin F. Pedersen, REC SiTech, 16. september

Gratulerer!
Vi gratulerer med rund-dag i 

september...

André Veel

Aldri et Industrifolk uten å melde om nye fjes i REC ScanWafer! 

Denne gangen kan vi fortelle at Lill-Tone Grytvik så til de 

grader har skiftet bransje. I Meløy er hun nok best kjent fra Coop 

Prix og deretter Havna Gatekjøkken på Ørnes, men nå har hun 

meldt overgang til industrien. Nå er Lill-Tone nemlig tatt inn som 

vikar hos waferprodusenten, der hun begynte sin opplæring på 

skift 6 den �. august. En annen som ettertrykkelig skifter beite, er 

Alf-Inge Pedersen fra Ørnes, sønn av Rolf Pedersen i Yara. 

Alf-Inge har en årrekke jobbet som sjåfør, men er nå altså tilsatt 

som vikar i REC ScanWafer, også han på skift 6. Tredje navn i 

denne sammenheng er David Madsen, som begynner sin op-

plæring på skift 1 i disse dager. 

Lill-Tone 

Grytvik

45 ÅR: Tormod Hatlestad

20 ÅR: Kai-Robin 

F. Pedersen

Mladen Jovic

Kristian HaukalidFrank LorentzenBent Norheim

Tine RindalRichard Ragnvaldsen

Stor aktivitet i parken gir også mye å melde 

når det gjelder personalendringer. Du som 

leser Industrifolk nøye, vet at bladet har 

presentert hele 17 sider Om folk, bare i de fire 

utgavene så langt i år. Og på disse sidene er 

det hyggelig at det svært ofte dreier seg om 

nyansettelser. Fortsatt har vi ikke hørt nytt om 

-fiskerirettleder i Meløy Næringsutvikling

-vaktmester i Meløy BedriftsService

-teknisk sjef, automatiker, 

automatiseringsingeniør, og sivilingeniør 

støping/krystallisering i REC ScanWafer

….men vi bringer forhåpentligvis sikkert 

nytt om alle disse utlysningene i kommende 

utgave. Og da er det jo ikke lenge til Ferrotec 

skal søke etter folk til nye Scan Crusible….
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For gjennom Team Bodø 

KF er han nå knyttet til REC 

SiTech som trainee – ordnin-

gen der seks unge med høy 

utdanning går læretid i 10 

bedrifter i Salten.

- Jeg tror dette gir meg en 

spesielt god karrièrestart - at 

jeg får bra fagpåfyll, og har en 

mentor som skal hjelpe meg å 

reflektere underveis. Det blir 

nesten som en videreutdan-

ning, mener han.

- Og jeg synes SiTech og 

REC-konsernet som helhet 

virker som en meget spen-

nende arbeidsplass. En bedrift 

og et konsern som har høye 

målsettinger samtidig som 

de opererer i et voksende og 

spennende marked.   

Mads er opprinnelig fra 

Fredrikstad, men studerte 

bedriftsøkonomi i Bodø etter 

befalsskole og plikttjeneste for 

Forsvaret. 

Nyttig nettverk
- Vi har veldig store forvent-

ninger til Mads og Traineep-

rogram Salten, og det skyldes 

flere ting, fastslår økonomisjef 

Rose Olsen i REC SiTech.

- Han har for det første god 

utdanning med spesiell innsikt 

i innovasjon og endringspros-

esser, pluss at han virker å 

være veldig oppegående. 

- I tillegg ser vi at vi som bed-

I likhet med den svært 

omfattende Yara-revisjons-

stansen generelt: byttet 

av kjel i Syre B gikk på 

skinner i sommer. Nå skal 

produksjonen økes, ikke 

minst fordi det søkes om 

penger til å investere 7-10 

millioner i en ny kompres-

sor neste år.

Den rekord-omfattende revisjons-

stansen 2006 er historie, og opp-

summeres slik av fabrikksjefen:

- Generelt veldig bra, noen små for-

sinkelser, men ingenting av betydn-

ing. Etter at vi kjørte fabrikkene opp 

igjen, går produksjonen nå veldig 

bra, sier Wenche Olsen.

Øker i år…..
Og dét har den ikke gjort sånn helt 

uten videre, det siste drøye året.

- Nei, på grunn av kjelen som var 

utslitt, har vi måttet kjøre med 

redusert kapasitet det siste halvan-

net året. Nå blir stabiliteten bedre, 

pluss at det ligger en del ekstra 

kapasitet i den ny kjelen som gjør 

at vi kan ta bort noen andre flaske-

halser og øke produksjonen.

Nå arbeider Wenche med neste 

års businessplan – den skal være 

ferdig i oktober – der det legges inn 

ønsker om ytterligere investeringer 

for å øke syreproduksjonen.

…og mer neste år
- Det stemmer. I første omgang 

skal vi med den nye kjelen komme 

opp igjen på 76.000 tonn N. Men 

så er håpet at vi under neste års 

revisjonsstans skal få på plass en 

ny kompressor som gjør at vi kan 

øke ytterligere, trolig med 4-5 pros-

ent. En slik investering blir i stør-

relsesorden 7-10 millioner kroner, 

opplyser hun.

Neste års revisjonsstans vil dermed 

også få et betydelig omfang, ikke 

minst ettersom skjerpede utslippsk-

rav fra myndighetene medfører en 

del nye prosjekter – det gjelder for 

eksempel utslipp av støv og NOx 

(Nitrogen).
Spektakulær løftejobb da ny kjel skulle på 

plass i Yaras Syre B. Med dette skiftet, samt ny 

kompressor neste år, skal syreproduksjonen 

økes 4-5 prosent sammenliknet med i dag.

Øker produksjonen
TRAINEE I REC SITECH:

Mads er 
på plass

“TIDENES” REVISJONSSTANS I YARA:

Med fersk mastergrad i bedriftsøkonomi går 

trainee Mads Pinnerød (28) løs på 14 måned-

ers tjeneste for REC SiTech. Både han og Rose 

Olsen har store forventninger. 

rift har stor nytte av å danne 

nettverk med de andre 9 

bedriftene – vi har lært masse 

allerede. Men så, og det er 

ikke minst viktig, har dette 

med rekruttering å gjøre. Vi 

vet at Mads skal samarbeide 

med de andre 5 trainee’ene 

og har sitt nettverk – vi håper 

at han kan markedsføre oss 

positivt der ute, altså ved å 

kunne fortelle at Glomfjord 

Industripark er et spennende 

og bra sted å jobbe!

Håper de blir
Innovasjonsprogram Salten 

er initiativtaker til trainee-pro-

grammet, som koordineres av 

Team Bodø – det kommunale 

foretaket som jobber med 

nærings- og samfunnsutvikling 

i Bodø-regionen.

- Deltakerbedriftene er hver 

for seg for små til at de setter i 

gang egne programmer. Gjen-

nom samarbeid mellom flere 

bedrifter vil kandidatene møte 

allsidige utfordringer. Håpet 

er at de skal få øynene opp 

for hva bedriftene og regionen 

kan by på, og bli værende, 

forteller daglig leder Heidi 

Øyvann i Innovasjonsprogram 

Salten.

Prosjektleder 
datasystem
28. august er Mads på plass 

hos produsenten av silisium-

staver til solcelleindustrien. 

Da skal det meste dreie seg 

om å prosjektlede innføringen 

av IFS.

- Mens vi i dag benytter ulike 

systemer som ikke er integrert 

i hverandre, er IFS et felles 

datasystem for vedlikehold, 

innkjøp og økonomi som også 

REC ScanWafer benytter, og 

som skal bli felles i hele kon-

sernet. For Mads blir det viktig 

å skjønne hele bedriften godt, 

deretter selve datasystemet, 

og så blir det viktig at han 

sparker oss andre bak i in-

nføringen av det fra 1. januar, 

sier Rose.

- Ja, nå har jeg først og fremst 

mye å lære! Men i prosjektet 

jeg skal lede, tror jeg at jeg 

kan bidra med en god hel-

hetsforståelse. Og så får jeg 

tilbakemeldinger på at jeg er 

forholdsvis god til å kommu-

nisere, og det kan være viktig 

i en prosess med endringer, 

der frustrasjon lett kan oppstå, 

forteller Mads, som etter 14 

måneder i Glomfjord melder 

overgang til Bodø Energi, der 

trainee-perioden skal fortsette 

og avsluttes.

- Å være trainee blir nesten som videreutdanning for meg, 
mener Mads Pinnerød. Her sammen med økonomisjef Rose  
Olsen i REC SiTech, som er glad for det komptente til-
skuddet til bedriften.

Tank-jobb i hele sommer for fagarbeiderne Jan Kyrre Bogen (f.v.), 
Tor Christian Kristiansen, fagkoordinator Geir Solberg og Odd Inge 
Gundersen.

Plasskrevende REC-jobb for HPP 

i sommer. Snart avslutter plateverkstedet i HPP 

sommerens jobb med de nye slurry-tankene til 

REC ScanWafer. Godt synlig blir de, der de skal 

plasseres øverst i tomta, altså opp mot Portvakta.

- Tankene er 6,2 meter høye og �,5 i diameter. 

Hver av dem veier 4-5 tonn, opplyser fagkoordina-

tor Geir Solberg.

- Grei skuring?

- Det ble en litt spesiell jobb, ettersom tankene er 

som det skjeve tårnet i Pisa! Bunnen skulle nemlig 

være 2 grader skjev, slik som fundamentene – det 

er vel for at slurry’en skal sige. Nå er vi i rute mot å 

ha dem montert på fundament og med gangbane 

på toppen, i slutten av denne måneden.
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- Til en slik festival har vi absolutt 

alle nødvendige anlegg tilgjengelig 

– vi kan planlegge ballspill, svøm-

ming, skyting, bordtennis, turmarsj, 

ja, hva som helst. Dette kunne bli 

en Glomfjord Industripark-festival, 

komprimert til en helg hvert år, 

med bankett på hotellet lørdag 

kveld! idé-myldrer styret i parkens 

nokså felles bedriftsidrettslag. Finn 

Nordmo, May Venke Vangen, Sture 

Karlsen og Per Frøskeland.

Savner svar
For kanskje er det gjennomførin-

gen av en slik festival som kan gi 

mer enn laber bris i seilene for et 

virkelig felles bedriftsidrettslag. For 

dét må til for å kunne stille nødven-

dige lag, holde liv i aktiviteter og for 

den del kunne drømme om å stille 

lag i Holmenkollstafetten.

- Ledelsen i de ulike bedriftene er 

for så vidt positiv, men vi savner 

det formelle svaret fra flere viktige 

bedrifter. Så langt er det egentlig 

bare Yara, HPP og Molab som har 

sagt klart ja til den økonomiske 

forpliktelsen.

Styret har beregnet �00 kroner 

årlig pr. ansatt som bedriftenes 

inngangsbillett, slik at man kom-

mende vinter kan videreføre arbei-

det ved å velge et felles hovedstyre 

der flest mulig av dagens park-bed-

rifter er representert.

Kan sveise sammen
- De får det jo til i andre industri-

parker. Her har man som mål at vi 

skal bli 700 ansatte, og så skulle vi 

ikke få til et felles bedrifts-

idrettslag? Klart vi kan! mener 

veteran Sture Karlsen.

- Så må vi også få fram at de 

som har jobbet i fabrikken 

i ferietiden har gjort en for-

midabel jobb, understreker 

driftssjef Pål Hestad.

- Det har vært et vanvittig kjør 

i forbindelse med at KS-løs-

ningen skulle tas tilbake fra 

De vil i gang med en årlig idrettsfestival for å få 

sving på Glomfjord Industripark bedriftsidrettslag. 

F.v. Per Frøskeland, Sture Karlsen, May Venke 

Vangen og Finn Nordmo.

Prilling før ruta
Foreslår FESTIVAL

- La oss få til en årlig idretts-

festival, med mange forskjellige 

aktiviteter og egen bankett! 

Foreslår Sture Karlsen og de 

andre i styret i bedriftsidrett-

slaget. De mener en slik festival 

kan skape bedre engasjement for 

et felles Glomfjord industripark 

bedriftsidrettslag. For fortsatt har 

bare 3 bedrifter gitt sitt endelige 

økonomiske JA.

- Hvorfor er det så viktig?

- Jeg tror det blir mer 

og mer park i årene 

som kommer. Og veldig 

mange kjenner hveran-

dre på tvers av bedrif-

tene – det ville være 

hyggelig å bli samlet, 

ikke minst til en årlig 

festival. Så tror jeg også 

at slike fellesaktiviteter 

kan bidra i arbeidet med 

å sveise bedriftene i hop, 

mener han.

I vår hadde bedriftsid-

rettslaget årsmøte, der 

nåværende styre er enig 

om å fortsette til man 

forhåpentligvis kan velge 

et felles styre kommende 

vinter.

Yara belønner Nordland Betongsagservice med 

økonomisk bonus etter sommerens omfattende 

rehabilitering av KS prilletårn. Meløy-entre-

prenøren koordinerte nemlig prosjektet i havn 

2 uker raskere enn forutsett, og dermed sparer 

gjødselprodusenten om lag 1,5 millioner kroner 

til innleie av tankbåt. 

Bente Johnsen er en av operatørene 

som får ros fra Jon Roger Pedersen for 

flott innsats på jobb i produksjonen i 

sommer.

tank-båten, og at fabrikken 

skulle opp til maks produksjon 

igjen. Varmt og fuktig vær er 

ikke ideelt for KS-produksjon, 

og i sum har dette betydd et 

hardt kjør med rengjøring og 

påpassing at ingenting går 

varmt eller tett, oppsummerer 

Pål perioden siden ordinær 

KS-produksjon ble gjenopptatt 

2�. juli.

- Vi har også gitt hoveden-

treprenør Nordland Betong-

sagservice en økonomisk 

bonus. Summen ønsker jeg 

ikke å oppgi, men vi ville gi 

en belønning for at årets del 

av rehabiliteringen ble gjort 

2 uker raskere enn forutsett, 

sier Pål.

Døgnkostnaden ved å ha 

Champion Trader liggende 

ved kai som ”lagertank” har 

vært 100.000 kroner. Dermed 

har altså det Reipå-baserte 

firmaet, ledet av Robert 

Ueland, spart Yara i Glomfjord 

for om lag 1,5 millioner kroner 

i kostnader. 

Nitrat-skader
KS prilletårn er �5 meter 

høyt, har en diameter på 22 

meter og er bygget i plaststøpt 

betong. Innvendig er den 

overflatebehandlet med et 

epoxybelegg – et belegg som 

over tid har fått mye skader. 

- Når gjødselen prilles i tårnet, 

trenger det nitrater inn gjen-

nom disse skadene, og beton-

gen smuldrer rett og slett bort 

fordi sementlimet ødelegges 

– flere steder var det kommet 

helt inn til og bak armeringen, 

opplyser Jon Roger Pedersen, 

Yaras vedlikeholdsleder bygg.

Skadeutviklingen har altså 

fortsatt, og aksellerert, etter 

gulv-skiftet og rahabiliteringen 

av �50 kvadratmeter vegg i 

1992. I år og neste år inves-

teres i alt 14 millioner kroner 

for rehabilitering av hele 

vegg-arealet, som dermed bør 

kunne stå urørt i 12-15 år.

Bedre belegg
- Kort fortalt er det først fjernet 

om lag 1� kubikkmeter med 

”nitrat-infisert” betong og alt 

gammelt epoksybelegg. Dette 

ble gjort ved hjelp av van-

nmeisling, og enkelte plas-

ser måtte vi 8–10 centimeter 

inn i veggen, som totalt er 

20 centimeter tykk. Så ble 

alle skader mørtlet opp med 

tørrsprøyting av betong, før 

et nytt epoxybelegg ble lagt 

på i alt 1200 kvadratmeter 

vegg. Belegget har samme 

utvidelseskoeffisient som be-

tongen, som gjør at vi tror den 

i mindre grad skal sprekke 

under temperaturvariasjoner, 

forklarer Jon Roger.

Arbeidet ble igangsatt under 

revisjonsstansen, og har 

pågått i 5 uker. 25 personer 

har vært i sving fra henholds-

vis hovedentreprenør Nord-

land Betongsagservice, Bau-

tas (stillaser), Anleggsmaskin 

AS (vannmeisling), Norpox 

(oppsprøyting), Svensk Industriut-

vikling AS ( komposittbelegg ) og 

en del andre.

Kostbar lagertank
I anleggsperioden har Yara altså 

hatt en særdeles kostbar, men 

nødvendig, lagertank liggende 

ved ammoniakk-kaia. Riktignok 

er alt av tank-kapasitet på land 

benyttet, men likevel har det vært 

behov for å lagre 8.000 kubikk 

med flytende KS om bord i Cham-

pion Trader.

- Fordi entreprenørene har jobbet 

så fort med tårnet, kunne båten 

forlate Glomfjord allerede rundt 

15. august, som var om lag 2 

uker tidligere enn vi regnet med. 

Ettersom døgnkostnaden var på 

100.000 kroner, sparer vi altså 

kostnader på om lag 1,5 millioner 

kroner, sier Pål.

- Hvilke konsekvenser har denne 

rehabiliteringen av KS prilletårn?

- Det reduserer kraftig risikoen for 

å få rester av betong i produktet. 

Dette er spesielt viktig, ettersom 

kundene stiller strenge krav til 

oppløselighet.

- I tillegg har dette med sikkerhet 

å gjøre. Skadene representerer 

nemlig en fare for konstruksjon-

ens sikkerhet, og må stoppes. Vi 

visste jo at dette måtte gjøres før 

eller senere, og de siste årene har 

skadeutviklingen bare aksellerert, 

sier Jon Roger.

Prilletårn i vakre omgivelser
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Mer enn viktig
Den er aldri blitt veldig hissig, diskusjonen rundt hvor viktig industriparken er for arbeids-

marked, bosetting, tjenestetilbud og infrastruktur i Meløy. Til det er svaret for åpenbart. De 

fleste skjønner at det blir rene flyttebil-køen ut av kommunen uten bedrifter som REC ScanWa-

fer, REC SiTech, Yara, HPP og PQ Norge Silicates. Og skulle vi i Meløy løpet av få år bli særlig 

færre enn dagens 6.750 innbyggere, så forsvinner raskt en lang rekke tilbud og muligheter som 

i dag er noe av grunnen til at vi trives.

Selv om vi registrerer at halve omgangskretsen vår produserer wafere, råglass eller verdifull 

mineralgjødsel, og at arbeidsinntekten deres er avgjørende for deres familie, kan det være nyt-

tig å se litt på tallene. For tall har vi, som med all tydelighet viser hvor viktig Glomfjord Indus-

tripark er for å sikre viktige tilbud fra det offentlige Meløy til samtlige innbyggere. Eksempel 1: 

550 arbeidstakere betaler gjennomsnittlig 1�0.000 kroner i personskatt hvert år, altså over 70 

millioner kroner (tallmateriale fra rapporten ”Regionale effekter av statlige industrikraftkontrak-

ters utløp”, utarbeidet av Norut NIBR Finnmark i samarbeid med Landsdelsutvalget, Industrifo-

rum Nord og Nordland Fylkeskommune). Dette beholder Meløy kommune om lag en tredel av, 

altså mer enn 20 millioner kroner. 

I tillegg kommer selvsagt skatt fra ansatte i virksomheter som er helt eller delvis avhengig av 

industribedriftene, og dem er det mange av. I statistisk arbeid er det vanlig å multiplisere med 

1,5 for å finne denne effekten, og da blir 70 millioner kroner til 105 millioner - et tall som ville 

bli dramatisk redusert dersom de største bedriftene for eksempel måtte 

redusere eller avvikle sin virksomhet på grunn av sterkt økte kraftkostnader. 

Og når personskatten er omtalt, må vi selvsagt ikke glemme eiendomsskatt 

fra industriparken og de ansattes private boliger – penger som i sin helhet 

tilfaller Meløy kommune.

Eksempel 2: Industriparken i Glomfjord kjøper årlig varer og tjenester for 

godt over 1 milliard kroner. 70 millioner lokalt, 155 i Nordland, 455 i Norge 

og 670 millioner (hovedsakelig råvarer) i utlandet (2004-tall). En lang rekke 

bedrifter i Meløy ville måtte redusere kraftig eller avvikle sin virksomhet uten 

de betydelige innkjøpene fra industriparken eller penger lagt igjen av de 

ansatte i parken og deres familier. Dette er viktig å huske når du i diskus-

joner får høre at det dreier seg for mye om industrien når det næringsut-

vikles i Meløy. Og når folk sier de er lei av industriledernes bekymring for 

myndighetenes kraftregime.

Så er det selvsagt interessant å studere omfanget av Glomfjords kjøp av 

varer og tjenester utenfor både Meløy og Nordland. Selvsagt nødven-

dige kjøp, men tanken melder seg fort: tenk hvilke muligheter det lokale 

næringsliv har til å posisjonere seg for nye og flere oppdrag for park-bedrif-

tene!

- British Petroleum satser nå veldig på lokale leverandører, og 

ringvirkningene fra Skarv- og Idunfeltet skal spre seg fra Narvik 

til Brønnøy. De samlede leveransene fra Nordland til denne 

utbyggingen skal være på 2,2 milliarder kroner. Nå etablerer vi 

et leverandørnettverk.

(Eirik Hansen i Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland til 
Helgelands Blad)

- La meg bare minne om dette: Finnfjord smelteverk står. I Mo 

i Rana går de to smelteovnene med redusert kapasiet. Salten 

verk har 1 ovn ute av drift. Elkem Aluminium i Mosjøen vil 

bygge ut, men mangler kraft. Nå må regjeringen snarest innfri 

løftene om at industrien skal få gunstige kraftkontrakter!

(Leder Olav Støylen i Norsk Kjemisk forbund til bladet 
Fabrikkarbeideren)

Alf Bjørseth solgte seg ut av ScanWafer, som i fjor takket nei til 

å etablere virksomhet i Årdal. Nå har selskapet hans, Scatec, 

tegnet intensjonsavtale med Årdal Samtid og Hydro om å starte 

solcelleproduksjon nettopp på Årdalstangen. 65 personer skal 

få arbeid i produksjonen, som etter planen begynner neste år.

(NRK)

- I 1. kvartal i år jobbet det 2.000 flere i industrien enn i 

samme periode i fjor. Samtidig melder bedriftene om stor 

mangel på arbeidskraft. 7.900 ledige har bakgrunn fra indus-

triarbeid, mens industrien har behov for 8.800. Løsningen 

kan være omskolering eller å rekruttere fra utlandet.

(Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt til Dagsavisen) 

Gode arbeidsplasser, funda-
mentet til videre vekst.

Industrikommunen Meløy er i en heldig situasjon sammenliknet 

med flere av våre naboer. Vi har et variert næringsliv innenfor flere 

fremtidsrettede områder med en mix mellom større og mindre 

bedrifter, vi har nyetablerere som ser nye muligheter i vår kom-

mune. Og vi har et noenlunde stabilt folketall, men det faller 

dessverre sakte.

For å motvirke en utvikling med nedgang i folketallet må det 

selvsagt gjøres flere tiltak der det offentlige Meløy sammen med 

næringslivet og øvrige aktører må jobbe sammen mot denne 

utviklingen. Tiltak som sentrumsutbygging på Ørnes, utvikling av 

turisme i kommunen med Svartisen som hovedaktør, utbygging 

av skoler og barnehager, satsing på idrett og kultur og tilretteleg-

ging for boligutbygging rundt, må komme, og er viktige i den videre 

utviklingen. Men vi må ikke prioritere slik at industrien blir svekket.

Godt betalte og interessante industriarbeidsplasser må ligge i bun-

nen når øvrige servicenæringer skal utvikles og når kulturtilbudet 

skal på plass. Slike foretak vil også generere jobb til en stor under-

skog av små og mellomstore bedrifter som kan levere oppdrag til 

industrien og som kan selge produkter og tjenester til de som jobber 

der. Det betyr at nye industriområder, bl.a. ved Sørheim-kaia, må 

prioriteres, at EWOS på Halsa må få nødvendig back-up når det 

kanskje skal gjøres en stor utvidelse, og at industrien i Glomfjord 

fortsatt får rammebetingelser som gjør det attraktivt for etablerere 

og investorer å satse på nye prosjekter.

Som en liten næringsaktør i industriparken i Glomfjord skal Meløy 

Bedriftsservice finne sin plass blant ulike industribedrifter og daglig 

levere god service innenfor forskjellige fagområder. Vi er i dag en 

leverandør med hovedfokus på industriparken i Glomfjord, men vi 

ønsker å utvide vårt nedslagsfelt til å gjelde hele kommunen. Ett av 

de viktigste områdene vi i fremtiden vil fokusere på, er kompetanse 

og rekruttering av personell på operatørnivå.

Vårt bidrag for å unngå at kvalifiserte operatører blir en flaskehals 

for industrien i Meløy, skal være en sterk satsing på lærlinger, både 

som bindeledd mellom skole og bedrift ved nyrekruttering, faglig 

oppfølgning i bedriftene og som pådriver for å få lærlingene inn i 

spennende jobber etter endt utdanning. Her vil vi etter hvert spille 

en rolle innenfor mange fagfelt innenfor ulike typer industri, service, 

handel, helse og sosial m.m. Vi vil i tillegg til satsingen på lærlinger 

se på muligheten av å ”finne” andre kandidater som kanskje ikke 

har alle nødvendige kvalifikasjoner på plass, men som vi sam-

men med industrien kan lære opp gjennom teori og praksis, til å bli 

kvalifisert for en jobb.

Våre dyktige medarbeidere innenfor kompetanseområdet vil også 

kunne tilby kurs og opplæring til arbeidstakere som trenger faglig 

påfyll av ulik art, trenger fornying og oppgradering av ulike serti-

fikater eller rett og slett ønsker å kvalifisere seg videre til et høyere 

nivå enn de står på idag. I tillegg skal vi i nær fremtid etablere en 

utleiepool med godt kvalifiserte mennesker som ønsker å ha en 

jobb der arbeidsstedet vil veksle mellom ulike bedrifter, men som 

allikevel har et solid ansettelsesforhold hos oss i bunnen. Denne 

satsingen vil bli et viktig verktøy for å kunne tilby flinke lærlinger en 

god og sikker jobb i Meløy.

Vil til slutt oppfordre alle som sitter på beslutningmyndighet til å 

prioritere fortsatt 

nyskapning og 

vekst for industrien 

rundt om i Meløy. 

Til dere andre, 

bruk de muligheter 

industribedriftene 

gir til leveranser av 

ulike tjenester og 

produkter, det skal i 

alle fall vi gjøre!

Tor-Arne Gransjøen

Leder i Meløy BedriftsService
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Kunnskapsløftet 
er den nye reformen i grunnskolen 
og videregående opplæring. 
Reformen fører til en rekke en-
dringer i skolens innhold, struktur 
og organisering fra første trinn i 
grunnskolen til siste trinn i vide-
regående opplæring. 

Grunnleggende ferdigheter 
styrkes, lese- og skrive-
opplæring styrkes fra første 
årstrinn, nye læreplaner innføres 
i alle fag, helt ny tilbudsstruktur 
innføres i videregående 
opplæring og det blir større lokal 
valgfrihet i arbeidsformer, lærema-
teriell og organisering av opplærin-
gen.

Studieretninger er nå blitt til ut-
danningsprogrammer. 
Studieretningsfag er blitt til pro-
gramfag. Elevene søker seg inn 
på et utdanningsprogram, hvor de 
etter hvert velger programfag. 
De yrkesfaglige utdanningspro-
grammene (kan gi studiekomp-
etanse etter et påbyggingsår på 
Vg�) er: 
Bygg- og anleggsteknikk, 
Design og håndverksfag, 
Elektrofag, Helse- og sosialfag, 
Medier og kommunikasjon, 
Naturbruk, Restaurant- og matfag, 
Service og samferdsel, Teknikk og 
industriell 
produksjon.

Mer om Kunnskapsløftet: 

http://odin.dep.no/kd/norsk/tema/

kunnskapsloeftet

De er avhengig av hverandre i arbeidet 

med kompetansebygging og rekruttering: 

studieinspektør Roar Jensen og faglærer 

Anita Karlsson fra Meløy videregående 

skole, ingeniør Frank-Robert Eriksen i 

Yara-produksjonen og kvalitetssjef Ørjan 

Johannessen i REC SiTech.

- Med så vide rammer kan 

Kunnskapsløftet bli en ”felle” som gir 

store nasjonale variasjoner. På den andre 

siden gir det oss mulighet til å tilby en 

utdanning som er enda bedre tilpasset 

behovet i det lokale næringslivet, mener 

Roar.

Den nye skolereformen fokuserer sterkt 

på basisferdigheter, tilpasset opplæring, 

større lokal frihet, samarbeid med 

næringslivet tidlig. Og læreplanene er 

altså nokså vidt formulert fra det 

offentlige. 

Tettere samarbeid
Oppe i dette har våre venner felles mål, 

nemlig å beholde Industriskolen’s gode 

renommé: godt skolerte elever skal bli 

godt fungerende lærlinger og dyktige 

fagarbeidere – gjerne i de lokale 

produksjonsbedriftene. 

- Og mens skillet i opplæringsløpet før 

var tydeligere – to år i skole, to år i bed-

rift, ”tvinges” bedriftene nå til å engasjere 

seg mer i de to første, mens vi i skolen 

må engasjere oss mer i de to siste årene, 

opplyser Roar. 

KUNNSKAPSLØFTET ER INNFØRT:

Anita Karlsson fortsetter:

- Jeg har en følelse av at prosessindus-

triens særpreg og behov er lite ivaretatt i 

arbeidet med de nye læreplanene, som 

er veldig generelle sammenliknet med de 

gamle. Mange fag er modningsfag der 

det må bygges sten på sten for å få 

trygghet i faget. Dette kan en miste der-

som ting er for overfladisk formulert og 

lite tilpasset for eksempel prosessindustr-

ien, mener hun.

Bra visjon
Ørjan Johannessen er positiv til visjonen 

bak Kunnskapsløftet, altså dette med å 

skape kultur for læring, som skal være 

en rød tråd helt fra barnehage til ut i 

arbeidslivet. For det å komme ut i arbeid 

i en eller annen form, er jo selve hoved-

målet for læreløpet.

- Etter min mening har dette manglet i 

prosessindustrien i mange år, altså at 

man har kultur for læring, eller funger-

ende systemer for hvordan kompetanse 

skaffes, utvides og ivaretas. Når det 

gjelder læreplaner, så er det for oss i 

REC SiTech viktig å terpe på de tingene 

som er viktig for oss. Altså at det er vi 

som bestemmer hva som er viktig i vår 

fabrikk, ikke læreinstitusjonen. 

Begynne tidligere
- Så dere tar gjerne i mot invitasjonen om 

å engasjere dere mer i hva skoledagen 

fylles med, helt fra begynnelsen av elev-

ens utdanningsprogram?

- Helt klart. Vi ønsker å starte opplærin-

gen veldig tidlig, at elevene vet tidligere 

enn i dag hvem vi er og hva vi produserer 

innenfor våre vegger. Og kunnskaper 

om bransjen og markedet kan jo en aktiv 

ungdom skaffe seg svært tidlig i dag, ved 

hjelp av for eksempel Internett, mener 

Ørjan.

Dette er nemlig en viktig bærebjelke 

i Kunnskapsløftet – kontakten med 

næringslivet skal faktisk etableres 

allerede fra barna er små. Og senere skal 

bedriftene i større grad enn før ta i mot 

elever på opplæring, samt at lærling-ord-

ningen styrkes. Opplæringen blir mer av 

et felles prosjekt for skole og næringsliv.

- For vår del er det ikke bestandig lett å 

se hva som sitter igjen hos eleven etter 

skoleårene. På en måte begynner vi på 

skratch når de kommer, og vi har nok 

mye mer å hente på å utnytte kunnska-

pene lærlingen har fra før. Her kan vi 

utrette mye ved å integrere han eller 

henne i bedriften tidligere enn i dag.

Mer konkret oppgave
Frank-Robert mener det er viktig at elev-

ene kommer ut i fabrikkene så tidlig som 

mulig, og at spesielt de ”nye” bedriftene i 

parken sikrer seg et nært samarbeid med 

skolen, nettopp for å melde inn behov i 

opplæringsløpet.

- Det vi kanskje kan bli flinkere på, er å gi 

elevene konkrete oppgaver eller prosjek-

ter fra produksjonen å jobbe med, som 

de så kan presentere på skolen. I dag blir 

det kanskje litt for mye kontrollrom-sitting, 

innrømmer han.

- Når det gjelder innholdet i Industrisko-

len, har det så langt vært godt tilpasset 

våre behov i Yara – for oss er jo kjemi 

sentralt. Jeg blir beroliget når jeg hører 

at dere fortsatt skal ha et godt tilbud 

der, selv om læreplanene er veldig vidt 

formulert.

Spennende fordypning
Anita og Roar ser fra sitt ståsted at den 

videregående skolen hele tiden kan og 

må forbedre sitt tilbud til industriparken. 

Og at vidt formulerte læreplaner, men 

skjerpede krav til basiskunnskaper, gir 

store utfordringer for den tross alt veldig 

korte skoleopplæringen. Samtidig liker de 

at mulighetene er store for å tenke lokale 

tilpasninger.

- Ja, elevene skal for eksempel fordype 

seg i et fagområde, gjerne i samar-

beid med en lokal bedrift. Dette gir oss 

muligheten til å bli enda flinkere enn før, 

mener Anita.

- Kjemi- og prosessfagene går nok greit 

også med Kunnskapsløftet, tror Roar.

- Når det gjelder ”nye” retninger, altså 

mekanisk prosessindustri, har det vært 

nødvendig med en del justeringer og et 

litt annet opplegg enn før.

Elevene skal ha sterkere basiskunnskaper, men læreplanene 

er svært vidt formulert. Dette er én av de mange utfordringene 

vår lokale videregående skole må møte i den nye skolereformen 

Kunnskapsløftet. Nå inviterer skolen bedriftene i industriparken 

med seg i arbeidet for å gjøre dagens yrkesutdanning enda bedre.

- Nå må vi 
samarbeide 
enda tettere!

Med så vide ram-
mer kan 

Kunnskapsløftet 
bli en ”felle” som 

gir store nasjonale 
variasjoner.

ROAR JENSEN 
Studieinspektør

Roar Jensen (foran) tror fallhøyden er stor 
med Kunnskapsløftet. Men både han og 
Anita Karlsson (f.v.), Ørjan Johannessen 
(REC SiTech) og Frank-Robert Eriksen (Yara) 
mener den nye skolereformen kan, og bør, 
åpne for enda tettere samarbeid mellom den 
videregående skolen og industripark-
bedriftene.

Smått med Meløy-bedrifter å finne 

når Økonomisk Literatur Norge lager 

listen over Nordlands største virk-

somheter. Første Meløy-navn, på 48. 

plass, er nemlig Nordtun HelseRe-

hab med sine 2�,2 millioner kroner i 

omsetning (2005-regnskapene). Et 

morsomt tankeeksperiment er å se 

for seg Meløys konsernbedrifter med 

i lista. Ut fra 2004-tallene som Indus-

trifolk hentet inn, ville Yara Glomfjord 

da trolig inntatt en 6. plass, EWOS 

Halsa en 8. plass, REC ScanWafer 

ville fulgt på 9., HPP på 18., Marine 

Harvest på 2�., PQ på ��. og REC 

SiTech på �7. plass på lista. Og da 

er det verdt å nevne at de fleste av 

de nevnte har økt sin omsetning 

betydelig siden da….
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Selskapet ScanWafer ble etablert 10. 

oktober 1994 av Reidar Langmo og 

Alf Bjørseth. To år senere ble spaden 

stukket i jorda for den første fabrikken i 

Glomfjord, og senere er fabrikken utvi-

det én gang. Dagens eiere, REC Wafer, 

har også etablert produksjonsanlegg 

for wafere på Herøya ved Porsgrunn, 

og i desember 2005  ble det vedtatt å 

investere �68 millioner kroner i Glomf-

jord for å øke produksjonen ytterligere. 

Industrifolk følger utbyggingsprosjektet i 

hver utgave i 2006.

Tenker miljø
Sentralt plassert i REC-tomta finner vi rett 

og slett et miljøtorg.

- Dette slurves det mye med i slike 

utbyggingsprosjekter, mener Kristen 

Halsan i Terje Halsan AS. Men ikke her: 

containere for henholdsvis papp, trevirke, 

restavfall og jern er godt merket og strat-

egisk plassert i byggeområdet. - Slik kan 

mannskapene sortere underveis, og så 

administreres dette av Halsan, opplyser 

byggeleder Sverre Johansen.

Strøm fra Likreretteren
Da SiPro siktet seg inn mot Kompressorhall-tomta og nybygg for sin resirk-virk-

somhet, frigjorde det grunnplanet i Likeretteren.

- Der har vi nå plassert transformatorer og hovedtavler for strømforsyning for 

nybygget til REC ScanWafer, sier Sverre Johansen.

Disse installasjonene skulle opprin-

nelig legges til eksisterende lager-

bygg hos waferprodusenten, men…..

plassproblemer. 

- Vi har nå lagt om hele strømforsy-

ningen for REC ScanWafer, slik at 

den blir mindre sårbar.

Videre innkobling av strøm på den 

første trafoen i Likeretterbygget har 

vært  planlagt til 22. august.

Det har vært alt annet enn 

fellesferie i REC-tomta: 

prosjekt-periodens høyeste 

bemanning ble nådd i 

månedsskiftet juli/august, da 

50-55 personer arbeidet i an-

legget. Nå fortsetter kampen 

mot klokka – de urokkelige 

datoene for levering avutstyr 

kommer som perler på en 

snor…
 

- Vi har fått anledning til å sette inn en del 

tiltak for å vinne tid. Vi tok for eksempel 

inn om lag 14 dager ved å bruke spesial-

betong i gulvet, slik at det herdet fortere, 

vi brukte fyllmasse som er raskere å plan-

ere og komprimere, og vi leide inn ett-par 

ekstra terreng-gående lifter til montering 

av kabelbruer før gulvet var planert, for-

teller byggeleder Sverre Johansen etter 

en særdeles travel juli og august.

Urokkelige datoer
Dette har vært helt nødvendige tiltak i en 

framdriftsplan som er særdeles streng. 

Nå kjenner byggeleder og entreprenører 

trøkket fra udiskutable milepæler.

- Ja, de er nærmest urokkelig, for det 

henger sammen med levering av nytt 

utstyr til fabrikken:  14.-16. august: Lever-

ing av � nye sager i nybygget. 21. august: 

ny vaskelinje. 4. september: nok en ny 

vaskelinje. 28. august: waferlinje.

Det som utenfra er mest synlig i disse 

dager, er at kulvert-elementene er kom-

met på plass for del 2 av det nye REC-

bygget – fra 4. september vil vi få se at 

Kampen mot klokka fortsetter...

stålkonstruksjonene begynner å reise 

seg.

- Og datoen for lukking av bygget ligger 

nå an til å bli 1. oktober. Deretter 

begynner flyttingen av de 3 eksisterende 

waferlinjene.

Topp bemanning
Det er i perioden når resten av verden 

har hatt fellesferie at aktiviteten har vært 

som størst i REC-tomta – vann og avløp 

er ferdigstilt, og bygget skal ferdigstilles 

innvendig, blant annet legges 4 kilom-

eter med rør i gulvene! Arbeidstrøkket 

ser vi av bemanningsoversikten – i 

månedsskiftet juli-august jobbet 50-55 

personer direkte i anlegget. Rør-entre-

prenør Multirør fra Mo har til enhver tid 

hatt  ca. 10 ansatte i sving på 12-timers 

arbeidsdager - 12 dager på/9 dager fri. 

Elektro har 10-12 mann i arbeid, Moldjord 

Maskin og Anlegg sine folk har jobbet fra 

7 til 19 hver dag, avspasering annenhver 

fredag. Og mannskaper fra lokale Terje 

Halsan har i tillegg til normal arbeids-

belastning hatt mange overtidsøkter, 

opplyser Sverre Johansen.

Utfordrende flytting
- Og med lukket bygg er det flytting?

- På mange måter blir dét det vanskelig-

ste, når vi skal demontere, flytte og sette 

opp igjen utstyr inne i det som blir det nye 

industrilokalet. For samtidig med flyt-

tingen skal den daglige produksjon løpe 

mest mulig uforstyrret, sier han.

I denne første fasen av REC-utbyg-

gingen er 29. januar satt som dato for 

ferdig installert produksjonskapasitet. 

Ingen trenger fortelle byggeleder Sverre 

Johansen at det er kort tid til.

Flere ekstraordinære tiltak er satt inn for å holde 

den stramme tidsplanen for REC-utbyggingen i 

Glomfjord. Og trøkket fortsetter for byggeleder 

Sverre Johansen og hans menn, ettersom 

produksjonsutstyr til den nye fabrikken leveres 

fortløpende fra nå.

17. juni... 17. juni... 9. august... 9. august...

Søppelsortering for REC: 

Kristen Halsan (foran) og 

Sverre Johansen.

Feiret ikke, men markerte
- Ble det feiring, da?

- Vi har dårlig erfaring med å feire slike anledninger for 

mye… Men vi markerte med en sommergave til alle ansatte 

– et badehåndkle pluss et førstehjelp-reisesett. Som vi 

selvsagt håper ingen får bruk for! Sier Wenche Olsen.

Anledningen? 1. juli passerte Yara � år med produksjon uten 

skadefravær.

- Dette er vi veldig fornøyd med. Ikke minst fordi vi 1. juli 

nettopp hadde lagt bak oss en 14 dager lang revisjonsstans 

som var den mest omfattende på svært mange år. Også den 

uten skader.
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n Kai Nymo

- Vi ”freder” regjer-

ingen ut året, men 

skjer det ikke noe med 

kraftprisene da, stel-

ler vi stand et fryktelig 

liv! lover en kamplys-

ten HIAF-leder Frank 

Andersen. Men aller-

ede i september krever 

han klare signaler. Om 

bord i ”Yarajenta”.

Det dreier seg om industriens 

rammevilkår generelt, og 

kraft til konkurransedyktig 

pris spesielt: Frank Andersen 

snakker som Yara-ansatt, som 

leder av den solide industri-

arbeiderforeningen i Glomfjord 

Industripark, og ikke minst 

som eneste Nordland-tillits-

valgt i landsstyret i det nye 

Industri Energi Forbund, som 

er i drift 4. september. 

- Vi i Norsk Kjemisk Industri-

arbeiderforbund (NKIF) gjorde 

en stor innsats i hele landet 

for et regjeringsskifte i fjor. 

Men Jens og hans folk har 

ikke innfridd, og har de ikke 

kommet med noe på kraft-

siden som tjener industrien in-

nen årsskiftet, ja, da kommer 

vi til å krever at han bytter ut 

en del folk.

Ut med ”Yarajenta”
Men klare signaler om et 

fortsatt levelig kraftregime 

i Norge, det skal han kreve 

lenge før den tid, sammen 

med NKIF-leder Olav Støylen 

og Franks lederkollega Frank 

Bakke på Herøya.

- Ja, nå i september drar vi ut 

KRAFTIG MØTE 

i Meløys skjærgård

på skjærgårdsmøte i Meløy 

sammen med næringsminister 

Odd Eriksen og en del andre 

viktige aktører. Det er blitt 

diskutert og løst mange viktige 

saker om bord i ”Yarajenta” 

før, og på denne turen vil vi 

vite hva regjeringen har tenkt 

å komme med i forbindelse 

med forslaget til statsbudsjett. 

Det er store forventninger i 

hele landet til det som skal 

legges fram i høst.

Europa våkner
HIAF-lederen beskriver en vir-

kelighet der viktige, kraftkrev-

ende norske bedrifter nå sliter. 

Lønnsomheten spises opp 

etter bortfall av langsiktige og 

prisgunstige, statlige kraftkon-

trakter.

- Resultatet er at for eksempel 

Yara vil utvide sin produksjon 

utenfor Europa, men ikke i 

Norge, fordi man ikke tjener 

penger her. Heldigvis ”våkner” 

flere europeiske land nå, for 

dette med tilgangen på kraft til 

konkurransedyktig pris, viser 

seg å være noe som flere enn 

bare norske industribedrifter 

skal få slite med.

Frank Andersen i HIAF får en minister og viktige fagforbundsledere med seg på skjærgård-

stur med “Yarajenta i september.

Installert, testet og satt i 
produksjon: viktig milepæl 

i produksjonen ved REC 
SiTech i sommer, da man tok 
i bruk ny May Burger-sag til 6 
millioner kroner. Med den kan 

blokkene skjæres firkantet. 
Dermed slipper man at den 

operasjonen skjer i Japan, og 
ikke minst kostnaden ved å få 

avkappet returnert til 
Glomfjord. 

Sagen er biff!

Heidi Nymo i REC SiTech-produksjonen foran den nye 
sagen, som for bedriften er inntjent i løpet av bare ett år.

 Alder: 31
 Bosted: Halsa
 Stilling: Påtroppende kantinebestyrer  MBS
 Aktuell: Skal i høst utvikle kantinetilbudet   
  sammen med Knut Ingebrigtsen

- Hvordan trives du i Meløy BedriftsService, Kai?
- Så langt har jeg bare vært her i opplæring, da, men dette virker som en bra plass 

å jobbe. Mye kjekke folk, og så har jeg heller aldri vantrivdes noe sted jeg har job-

bet, da, så dette blir bra!

- Ja, gratulerer med ny jobb! Si mer om den?

- Først og fremst blir det den daglige jobben i kantina, da, og så skal jeg sammen 

med Knut planlegge hvordan vi kan forbedre de produktene vi har i dag, og finne 

nye satsingsområder. Med større bemanning tror jeg potensialet vårt er stort, både 

her i parken og utenfor.

- Hva tenker du på da?

- Salg av kaker er det ene, slik vi gjør i dag. Men så kan vi også utvide sortimentet 

med for eksempel varm mat. Og det er utvilsomt et stort marked utenfor parken 

til å drive catering av varm og kald mat. Det kan være til bryllyp, konfirmasjon, 

barnedåp, bursdag og andre selskaper, for folk som ønsker å gjøre det lettvint. 

- Hvorfor ville du til Glomfjord Industripark?

- Jeg søkte jobben for to år siden, men da Knut fikk den, tenkte jeg ikke mer på 

det. Helt til jeg fikk tilbudet på telefon. Jeg takket ja nesten med én gang, for det er 

deilig å trappe ned til ”bare” full jobb! 

- Det har vært travle tider?

- Ja, det siste halvannet året har jeg hatt en halv-stilling fast, pluss flere 

strøjobber – på det verste har jeg hatt fire arbeidsgivere, samtidig! Det ble for 

hardt. Fra før har jeg arbeidet ved Nordtun HelseRehab, Vallsjøen Alders- og 

Sykehjem, Signekroa på Halsa og lakseslakteriet på Åmøyhamn. Pluss at jeg har 

drevet gatekjøkken på Halsa. En periode pendlet jeg mellom jobb på dagtid, og i 

Bodø på kvelden, men det holdt ikke lenge…. Men har man lovet seg bort, så har 

man lovet seg bort!

- Hvilke forventninger har du til denne jobben, da?

- Dette betyr selvsagt mer fritid, og da får jeg heldigvis mer tid sammen med dat-

teren min og familien. Dessuten betyr dette fri i helgene, og det har jeg faktisk ikke 

hatt siden jeg var 16 år, da jeg begynte i kvelds- og helgejobb på Rimi! Det blir 

nesten litt skummelt å skulle jobbe bare dagtid, det kan bli tungt å komme seg opp 

hver morgen! 

- Hva vet du fra før om Glomfjord Industripark?

- Veldig lite, faktisk, jeg har nesten ikke vært inne på området i det hele tatt. Og 

bortsett fra dem som er fra Halsa, kjenner jeg ikke så mange som jobber her. Så 

det blir spennende, å bli kjent med masse nye folk!

- Hva er du flink til, da?

- Jeg har jo sett en del, ettersom jeg har jobbet både på gatekjøkken, aldershjem 

og hotell. Nå er det bare to år siden jeg tok fagbrev som institusjonskokk, men jeg 

tror jeg har rukket å bli nokså allsidig. Veldig mye av det jeg kan, har jeg lært ved 

Nordtun, der jeg jobbet sammen med kjempedyktige folk.
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Park i endring: - Nå kontakter 

jeg våre jurister for å få råd om 

hvordan dette kan organiseres. 

En del ting er kompliserte å 

ta tak i – en del ting er enkle. 

Derfor har vi bestemt oss for å 

begynne med det enkle – det 

som greit kan overføres til et 

”Glomfjord Industripark AS”. 

- For alle virker enig i at dette er veien å 

gå, sier Yara-sjef Wenche Olsen.

Tilbake fra ferie bidrar hun til ny framdrift 

i prosessen der bedriftene i Glomfjord In-

dustripark skal bli mer enn Yara’s gjester 

på Yara’s jord og med Yara’s infrastruktur.

- Infrastrukturen bør organiseres i et nytt 

selskap, og alle bedriftene er prinsipielt 

interessert i å bli eiere i et slikt 

selskap. Men mye må avklares 

før dette kan bli konkret, sier 

hun.

En del er enkelt
Likevel er viljen stor nok til at 

man allerede har definert de 

enkle tingene som kan over-

føres til det selskapet som de 

fleste mener bør etableres:

- Det enkle er eierskap til, og 

drift av, for eksempel veier, av-

løp, damp, luft og grøntanlegg. 

Nå i august arbeider vi med å 

fastsette en verdi på dette, og vi bruker 

våre jurister til å gi råd om selskapsdan-

nelse og organisering.

- Det som er vanskelig, da?

- Det er kjølevann, kraft og eiendom. 

En ting er rør-installasjoner, kabelnett 

og transformatorer - en annen er ret-

tighetene som Yara har. I sum er dette 

store verdier. Dessuten er vi den desidert 

største brukeren på vann og strøm, og 

skal dette inn i et annet selskap, da må 

i hvert fall vi sikre oss kontroll. Selvsagt 

kan andre drive en park bedre enn 

oss, men vi kan ikke bare gi bort disse 

verdiene. I et nytt selskap må dermed de 

andre bedriftene bidra tilsvarende det vi 

går inn med. 

Nye arbeidsplasser?
Lothar Maruhn i Meløy Næringsutvikling:

- Det er riktig som 

Wenche sier, at vi må 

skape en forståelse 

for at infrastrukturen er 

viktig, og at den koster. 

Men jeg tror det lettere 

vil gi en slik forståelse 

og engasjement fra 

alle bedrifter, dersom 

tjenester som flere har 

behov for, organiseres i 

et eget selskap. Så får 

vi etter hvert vurdere 

hva som blir rollene til 

Yara, MBS, MNU og 

andre.

Behov for sikringsarbeid var 

årsaken til 3 ukers stans i rivin-

gen av Kompressorhallen.

- Det stemmer. Da vi hadde revet om 

lag en firedel av hallen, så vi behovet 

for å beskytte en del av utstyret i hallen, 

ikke minst elektrokjelene. Vi kunne ikke 

risikere at det falt ned jernbjelker på dem, 

forteller prosjektleder Lindor Lorentzen.

- Og det er viktig å beskytte kompres-

sorene, som er flyttet til det sør-østre 

- Fortsatt noen uker før 

Kompressorhallen er nede, 

forteller Lindor Lorentzen.

“Lever” fortsatt

Juristene skal vurdere
- Jeg tror det er viktig 

å begynne med ting 

der vi kan få gode 

resultater tidlig - et 

eksempel på noe som 

kan forsøkes, er felles 

sentralbord. Om de 

felles oppgavene skal 

løses gjennom MBS, 

er for tidlig å si, men 

det er i hvert fall viktig 

at dette blir et fel-

lesskap der alle føler 

tilhørighet, mener han.

- Betyr felles-tenkingen 

flere arbeidsplasser på 

sikt?

- Det kan i hvert fall 

bety sikring av de vi 

har, og når vi i neste 

omgang ser på salg av 

nye tjenester utenfor 

parken, så kan det 

absolutt bety nye ar-

beidsplasser. Generelt 

tror jeg det er viktig 

for industriparkens 

framtid at man tenker 

fellesskap og ser mer 

helhetlig på ting. 

Internt eierskap
Det som de siste årene er blitt veldig 

konkret, er at Yara ikke mer vil bygge for 

andre. Yara vil produsere gjødsel, og en 

aktør som Meløy Eiendom, datterselskap 

av MNU, har nå et betydelig og økende 

eierskap i parken: Schalthuset, REC 

SiTech-bygget, en del av Marine Harvest 

sine lokaler og det som skal bli nybygg 

på murene etter Kompressorhallen. 

- Det vi alle er veldig klar på, er at et 

”Glomfjord Industripark AS” skal eies 

av bedriftene i parken, mener Wenche. 

- En del andre steder har utenforstående 

aktører kunnet kjøpe opp og drive dette 

kommersielt for å tjene penger. Det er 

ikke aktuelt her, og da må vi sørge for 

å organisere selskapet slik at dette ikke 

kan skje her.

hjørnet. Dette er en del av hovedpulsåren 

i Yara-produksjonen. I tillegg ønsket vi 

ikke å rive mens det stod en åpen grøft 

for vannledning i enden mot REC Scan-

Wafer.

- � uker stans – hvilke konsekvenser får 

det?

- Liten betydning tidsmessig. Avtalen med 

Hellik Teigen om at det skulle rives på 

kveldstid, gav dem likevel såpass mye 

dødtid, at det var de som foreslo å la sine 

folk ta ut ferie. Men tidsrammen er veldig 

stram, og vi kom senere i gang med riv-

ingen enn vi trodde. Jeg vil likevel tro at 

mye er gjort når denne måneden er over.

- Hvordan har rivingen gått, så langt?

- Veldig bra, dette er karer som kan 

jobben sin – de har også vært veldig for-

siktig. Blant annet var det en tank med �0 

kubikk saltsyre som skulle tas vare på. I 

tillegg har vi ivaretatt en del av Promeks-

anlegget som MNU nå skal forsøke å 

avhende. 

- Hellik Teigen er ikke ferdig her når Kom-

pressorhallen er nede?

- Nei, de skal i tillegg ta ut inventaret etter 

den tidligere Hanskefabrikken i Likeretter-

en. Det ligger mye kartong der, samt en 

del hanskeformer og annet spesialavfall, 

opplyser Lindor.

Vårt første bilde fra rivingen av Kompressorhallen er tatt 23. juni. 

Det neste, til høyre, er knipset 11. juli.

Og slik så det ut da rivearbidet ble innstilt i juli. Vårt bilde er tatt den 23.

Wenche Olsen

Lothar Maruhn



Endelig et medieoppbud til 

Glomfjord! Nyhet: 50 nye 

arbeidsplasser på gang…

Dagens bedrifter i Glomfjord Industripark 

selger varer og tjenester for om lag 2 

milliarder kroner årlig. Om lag 550 ar-

beidsplasser som stadig blir fler. Likevel 

får vi sjelden relativt besøk fra våre 

lokale og regionale medier. 10. august 

2006 var et hyggelig unntak.

Alle var der
For ikke bare hadde Makoto Tachibana             

kommet fra Japan og Hans Cho kommet 

fra Sør-Korea. Og Arild Kjerpeseth, Heidi 

Solhaug og Bjarne Mindrum fra Meløy 

Rådhus. Og fylkesvaraordfører Mariette 

Korsrud fra Nordland fylkeskommune. 

Nei, da Meløy Næringsutvikling nettopp 

denne torsdagen inviterte, kom også 

”alle” de lokale mediene: Ola Helness og 

Eva Berget fra NRK Nordland var der, 

Bente Haldorsen fra Meløyavisa var der 

og Håvard Willassen fra Avisa Nordland 

var der. I ettertid har de alle produsert 

og distribuert sine reportasjer og artikler, 

i forbindelse med at japanske Ferrotec 

undertegnet avtalen med Scan Crusible 

som etter hvert skal sikre Glomfjord 50 

nye industriarbeidsplasser.

Intervjurunde
Gjestene fra media fikk først en pre-

sentasjon av arbeidet bak det så langt 

MNU-eide selskapet  som skal produsere 

støpe-krukker av kvarts, i første om-

gang med REC SiTech i Glomfjord som 

hovedkunde. Deretter gikk følget til den 

halvt revne Kompressorhallen for flere 

intervjuer og bilder, før media-turen endte 

i produksjonslokalene til nettopp REC 

SiTech, der flere operatører ble utsatt for 

journalistenes oppmerksomhet. Deretter 

inviterte MNU til lunsj hos Knut Ingebrigt-

sen & Co. i kantina, før de ulike mediene 

vendte hjem for å redigere, prioritere og 

utforme. Vi ønsker dem hjertelig velkom-

men tilbake!

Finn Nordmo kom i fotoapparatenes og kamer-

aenes søkelys under medieoppbudet  kom 10. 

august. Finn er daglig leder i Scan Crusible, som 

skal gi Meløy 50 nye arbeidsplasser.

Da mediene kom

Operatør Olav Martinussen ved REC SiTech fikk 

medias oppmerksomhet. Her intervjues han av 

Bente Haldorsen og Håvard Willassen.

Medienes ut-

sendte sikrer seg 

dokumentasjon 

på den viktige 

milepælen da 

Scan Crusibles 

Finn Nordmo og 

Ferrotecs Makoto 

Tachibana under-

tegner kontrakt. 

Etterpå er det 

bildeseanse 

utendørs.om
 fo

lk

REC ScanWafer-ansatte bidrar stadig med 

nye verdensborgere : Åge Steinsvold og 

samboer Mette Brasetvik fikk en gutt fredag 

11. august. Hege Sandberg og samboer 

Odd-Kjetil Larsen fikk ei jente tirsdag 25. juli. 

Ronald Lundbakk og samboer Cathrine 

Remmen fikk ei jente 2. juli.

Redaktøren forsøker å unngå “uvanen” med at feil 

må rettes opp i påfølgende utgave. Juni-utgaven ble 

imidlertid ikke helt feilfri - dessverre ble dette bildet 

av fremmedspråk-klassen ved Meløy videregående 

skole forvekslet med et annet. Men her er de, avbil-

det i forbindelse med EWOS-stafetten i vår: bak f.v.: 

faglærer Øystein Ursin, Assad Noor Jawad, Younis 

A. Saleh og Abdi Nor Aadan. Foran f.v. Rahma Sadig, 

Sawai Dahl, Ruthira Bertheussen og Regina Hinneh.

Foto: Bjørn-Espen Kristensen

Minneord Gunnar Olsen

Gunnar Olsen døde brått og uventet på sitt kontor 17. juli, 61 år 

gammel. Han startet sitt virke i Glomfjord på Hydro, nå Yara, for snart 

25 år siden. Først i ammoniakkfabrikken, senere fagforeningsleder i 

vanskelige omstillingsår med nedleggelse av ammoniakkfabrikken, 

hvor han bidro sterkt til at prosessen ble vellykket. I jobben som 

verneleder var Gunnar sterkt opptatt av å forbedre sikkerhets-

standarden ved bedriften. Vi minnes Gunnar for et bredt engasjement 

både for bedriften, de ansatte og samfunnet generelt, noe ikke minst 

hans politiske virke viser. Med sin oppsøkende, omgjengelige og 

folkelige stil fikk han kontaktflate til alle medarbeidere. 

Gunnar har satt spor etter seg i vår lokale bedriftshistorie og Yara har 

mistet en markert og engasjert medarbeider. Savnet deles med 

Gunnars familie som så plutselig mistet en sønn, ektefelle, far , 

bestefar og bror.

Wenche og Oddmund

Så fort kan det gå! 41 år på post, og vel så det….
- Ja, tiden har gått utrolig fort. Men det er fordi jeg har trivdes! Trivelige 

folk, trivelig arbeid, ingen arbeidsdager er like! Men 41 år med skiftarbeid 

holder, nå er jeg kommet i ”reparasjonsalderen”, nå skal det bli godt å 

slutte, innrømmer Rolf Pedersen.

Denne måneden feirer han nemlig sin 62. fødselsdag, og takker dermed 

for seg som skiftleder og ansatt i Yara-produksjonen. Imponerende 41 år 

på post, altså, og så godt som hele tiden i en salig blanding av formidd-

ag, ettermiddag og natt. Også kalt skiftarbeid, som Glomfjord er så gode 

på.

- Hva nå?

- Nei, nå har jeg rikelig å gjøre, det står ikke på det! Jeg har en båt 

stående i hagen som skal bli ferdig, og ei campingvogn på Skaugvoll. 

Jeg håper å komme meg oftere dit, nå!
Rolf Pedersen



siden sist siste siden

Under Yaras omfattende revisjonsstans var det stor fokus på de store 
jobbene - skifte av kjel og installasjon av vannrenseanlegg. Men revis-
jonsstans er også de mange små og viktige vedlikeholdsjobbene etter 
ett års sammenhengende drift. Her utfører Tommy Dahl revisjon av 
luftkompressor i Syre B sammen med en kollega fra Porsgrunn.

Det er trangt når Terje Halsans lastebiler skal manøvrere mellom 
inn- og utskipingsrampene ved PQ Norge Silicates. Den langt mer 
romslige ammoniakk-kaia har vært opptatt det meste av sommeren, 
og grusbåtene med ypperlig vare fra Tomma har dermed benyttet PQ-
kaia til avlastning. Grusen er fyllmasse i REC ScanWafer-tomta.

Vi observerte i sommer en viss fasade-pynting av industribygget ved 
rundkjøringa i Glomfjord. - Dette er kosmetisk, for å sikre bygget. Nå 
har vi henvendelser fra etablerere som vil leie, og i høst må Meløy 
kommune bestemme om bygget skal settes i stand, eller om det skal 
selges, forteller Helge Hamnevoll, konstituert seksjonsleder eiendom.

Industriparken har tradisjonelt hatt rikelig med flotte plener. Nå har 
riktignok REC-utbyggingen spist opp flere tusen grønne kvadratmeter, 
men foran ABS-tårnene i Syrefabrikken er det fortsatt rikelig arbeid for 
gartneren. Nå hører vi at Meløy Fotballklubb sliter med å finne gode 
nok gressbaner i Nordbygda, så kanskje…?

Dramatiske minutter i Glomfjordtunnelen da fem personer i vår ble 
“skadet “i en kollisjon.  Øvelsen ble arrangert av Statens Vegvesen, 
med Yara’s mannskaper i Brann og Beredskap som sentrale aktører. 
Med ny brannbil føres bare ett kjøretøy inn, mot tidligere to, og våre 
lokale koordinatorer sier seg godt fornøyd med øvelsen.

Slik ser det ut når de stål-etende anleggsmaskinene til Hellik Teigen 
har spist opp inventaret i Kompressorhallen. Det er et smått impon-
erende skue når de voldsomme konstruksjonene klippes i småbiter 
og sorteres i stabler etter avfallskategori. I løpet av de neste ukene 
avsluttes dette arbeidet, og ”skrotet” fraktes bort.


