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om folk
Hun blir bare i sommer, 
han blir bare i sommer...

OM FOLK SIDE 6-7

- Vi må tenke nytt og 
kreativt, sier Svein 

Olsen i Ørnes Blikk. Bra 
for ScanWafer.

SIDE 10

SIDE 12 

Prosjektgruppen er etablert. Parken skal styrkes  SIDE 2
Ny ScanWafer-rekord      SIDE 3
Helge slipper å slutte i jobben     SIDE 8-9

OGSÅ 
I  I DENNE 
UTGAVEN:

Hun er kjent som 
den dyktige kjemiin-
geniøren ved Meløy 
videregående skole i 
Glomfjord - sentral i 
industriskolen og de 
populære laborato-
riefagene. Anita Karls-
son fra Stockholm 
fikk nok av storbyen 
og ville til flott natur, 
slekt og spennende 
jobb i Norge. 
- Jeg tenkte aldri på 
det som en omstill-
ing. Jeg er ikke noe 
storby-menneske, 
og Meløy har mange 
kvaliteter som jeg 
ikke finner i Stock-
holm, sier hun.

Valgte Meløy
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Nå skal nemlig Wenche Olsen 
(Yara), Arnstein Jensen (HPP), 
Ole Christian Norvik (MH), 
Øyvind Tvedt (SiTech) og 
Øivind Gjerstad (ScanWa-
fer) samarbeide med Meløy 
Næringsutvikling om saken. 
Oppgave: drive fram fellespro-
sjekter i parken.

Store verdier
13 representanter fra i alt 
10 bedrifter var tilstede da 
Innovasjon Meløy nylig invi-
terte til diskusjon om felles 
utfordringer innenfor portene 
og realismen i å få til et felles 
driftsselskap.
- I infrastrukturen som Yara 
eier – for eksempel vann, vei 
og avløp - ligger det verdier for 
mange titalls millioner kroner. 
Det er rett og rimelig at inn-
gangsbilletten for de andre i et 
slikt driftsselskap må bli høy, 
mener Wenche Olsen.
Likevel er det ikke ukomplisert 
for Yara å sitte med eierskapet 
og dermed også et økonomisk 
tungt ansvar for drift og ved-

Parken skal styrkes

Prosjektgruppe skal drive fram enda mer samarbeid i Glomfjord In-
dustripark. Bak f.v. Lina Vibe og Wenche Olsen. Foran f.v. Ole Christian 
Norvik, Øyvind Tvedt og Arnstein Jensen.

Tankene om å etablere et eget driftsselskap 
for å videreutvikle Glomfjord Industripark er 
tatt et skritt videre. Prosjektgruppe etablert.

likehold av infrastrukturen. 
Nå er det søkt midler fra 
Innovasjonsprogram Salten 
for kartlegge tilstanden til 
bygningsmasse samt anlegg 
for vei, vann og  avløp. 

Mange områder
Noe som er klokkeklart, er at 
alle bedrifter vil ha stort ut-
bytte av fellesprosjekter.
- Vår undersøkelse viser at det 
kan satses sammen på flere 
områder. Styrings- og auto-
masjonsteknologi, material- 
teknologi, HMS, kamp mot 
sykefravær og kompetanseut-
vikling er eksempler, opplyser 
Liv Toril Pettersen fra Nord-
landsforskning.
Felles nettportal for markeds-
føring og intern kommunika-
sjon ble også nevnt i møtet, 
samt at Yaras beredskaps- 
løsning jo allerede kommer 
alle til gode. 
Med hjelp fra blandt andre 
RDA-prosjektleder i MNU, Lina 
Vibe, skal prosjektgruppen nå 
ta tak i felles utfordringer.

Meløy har fått tilført 195.000 kroner for 
å lære av andre industripark-miljøer. Nå 
skal det reises for å kunne videreutvikle 
Glomfjord Industripark.

En gruppe ledere fra Glomfjord Industripark bør besøke 
nasjonale og internasjonale industricluster (klase, klynge, 
i denne betydningen nettverk for samarbeid). Det var 
utgangspunktet for søknaden fra Innovasjon Meløy om 
RDA-midler som nå er innvilget.
- Det er viktig å se hvordan andre har organisert industri-

clusteret, hva de har 
gjort for å lykkes. Og det 
bør ses på nye produkt- 
og servicemuligheter for 
Glomfjord Industripark. 
Vi må ivareta våre for-
trinn, samt se hva andre 
har gjort for å lykkes, 
sier MNU-leder Lothar 
Maruhn.
- Eksempler på par-
ker vi kan lære noe av 
er Raufoss og Kongs-
berg, mener SiTech-sjef  
Øyvind Tvedt.

 

Reise for å lære

Lothar Maruhn
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Aldri har utbyttet av 
A-wafere vært bedre. 
Mai ble rekord-måned 
for ScanWafer.

91,1 prosent. Det er dette  
tallet som aldri har vært  
høyere i ScanWafers registrer-
ing av utbytte. Altså forholdet 
mellom det teoretiske antallet 
wafere man kan få ut av en 
blokk, og det utbyttet man 
faktisk klarer.
- Tallet for april var 88,8 og 
for mars 82,4 prosent. Og i 
september i fjor lå vi på 79,4. 
Rekorden nå i mai er
resultat av systematisk job-
bing på flere områder de siste  
månedene, mener drifts- 
ingeniør Stian Henriksen.

Beste praksis
Viktig og målbart har vært: 
tekniske forbedringer. Ny type 
slurry (sagevæske), bytting 
av jig’er og økt wire-hastig-
het i sagene er noen. Men  
ScanWafers forbedringer hen-
ger også sammen med hold-
ninger.
- Og det har vi jobbet mye 
med. Vi har 6 ulike skift med 
masse dyktige folk som løser 
sine oppgaver på litt ulike 
måter, og det er mye rom for 

Utbytterekord 
i ScanWafer

Driftsingeniør Stian Henriksen ved tavla som dokumenterer endringer og variasjoner i utbyt-
tet. Og i mai ble det utbytterekord i ScanWafer.

Operatør Tommy Olsen i arbeid 
med en av wafersagene. Både 
tekniske og menneskelige faktorer 
danner bakgrunn for utbyttere-
korden.

variasjoner som kan påvirke 
kvaliteten. Nå satser vi mye 
på å finne beste praksis, at 
løsningene blir de samme på 
tvers av skiftene. En operatør 
gjør en del valg i løpet av en 
dag, og da er det viktig at det 
er kvalitet som prioriteres, ikke 
mest mulig volum, sier han.

Bedre orden
Ikke minst det siste året er 
det jobbet på ulike fronter og 
med mange prosjekter for å 
oppnå ytterligere forbedrin-
ger i ScanWafer. IndustriFolk 
har tidligere omtalt arbeidet 
med å standardisere arbeids- 
instrukser.
- Vi tok tidlig tak i dette med 
orden i lokalene. Det ble  
gjennomført ryddesjau for 
å få bort alt som faktisk er  
unødvendig utstyr i produksjo-
nen. Deretter har vi jobbet med 
hensiktsmessig plassering, for 
eksempel av verktøy, slik at 
det befinner seg der hvor det 
til enhver tid skal benyttes. Alt 
dette har bidratt til forbedrin-
ger i utbyttet vårt, selv om vi 
fortsatt har mer å gå på.

Viktige operatører
Fokus på at den menneske-
lige innsatsfaktoren er viktig, 
har også ført til endringer i 

hvordan arbeidet organiseres 
på skiftene. Mens ScanWafer-
skiftene tidligere bestod av 1 
skiftleder og 18 operatører, 
har man nå fem områdeledere 
på hvert skift som har utvidet 
ansvar i produksjonen.
- Noe av det mest spennende 
i denne prosessen har vært å 

se hvordan folk engasjerer seg. 
De ansatte har kommet med 
mange forslag til justeringer 
som i seg selv ikke er store, 
men som fører til forbedringer. 
Operatørene har så definitivt 
sin del av æren for de forbed-
ringene vi har oppnådd, slår 
Stian fast.

«Yarajenta» var et selvsagt transportmiddel da i alt 16 
personer fra Yaras absolutte toppledelse besøkte Meløy og 
Glomfjord i forrige uke. Konsernsjef Torleif Enger hadde 
med seg hele ledergruppa i Yara International, og styre-
leder Øyvind Lund hadde tatt med seg styret nordover. 
Selskapet ankom Glomfjord torsdag kveld, spiste middag 
på Glomstua, før fredagen bød på omvisning i fabrikken, 
samt styremøte.

”Yarajenta” var et selvsagt transportmiddel da i alt 16 
personer fra Yaras absolutte toppledelse besøkte Meløy og 
Glomfjord i forrige uke. Konsernsjef Torleif Enger hadde 
med seg hele ledergruppa i Yara International, og sty-
releder Øyvind Lund hadde tatt med seg styret nordover. 
Selskapet ankom Glomfjord torsdag kveld, spiste middag 
på Glomstua, før fredagen bød på omvisning i fabrikken, 
samt styremøte.
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Stans på skinner

Viktig rutine under revisjonsstansen: den 
daglige vernerunden. På disse bildene 
er det verneombud Bjørn-Erik Tinnan og 
hovedverneombud Toril Svendsen som 
inspiserer arbeid i Syrefabrikken.

Erik Almli Lasse 
Norheim

Veronica 
Sivertsen

Lill Wenche 
Larsen

Frode 
Hansen

Odd-Roar 
Olsen

Terje 
Isaksen

Våre nye fagarbeidere...

Sikkerheten ivaretatt. 
Bra samarbeid. God 
kostnadskontroll.

Disse ordene oppsumme-
rer Yara’s revisjonsstans på  
generelt nivå.
- Det gikk veldig bra. To til-
løp til hendelser, men ingen 
skader, oppsummerer Leif 
Kristiansen, avdelingssjef for 
vedlikehold.

2,6 millioner kroner var årets 
stans kostnadsberegnet til. 
Litt overskridelse.
- Ja, vi regner med 8-10 pro-
sent. Men vi har god kontroll 
på hvorfor den kom, og det er 
kanskje vel så viktig.
Om lag 190 arbeidsordrer var 
utskrevet i forkant, beregnet 
til nær 3.600 arbeidstimer. 
85-90 eksterne arbeidsfolk, 
hovedsakelig fra Salten.
- Arbeidet med lekkasjen i 

Syre B skapte litt forsinkelse 
ettersom de fire tyske spesial- 
sveiserne måtte jobbe 1 og 1 
av gangen, forteller Leif.
Dermed ble oppstarten av 
Syre B noe forsinket i forhold 
til det som var planlagt.

Leif Kristiansen

Harald
Martinussen
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Yara i Glomfjord gjennomfører 
fortløpende prosjekter innen 
både kostnads- og kvalitets-
forbedring. I vinter og vår er 
det investert om lag 2,5 mil-

- At folk trives og 
jobber sikkert, svarer 
Toril Svendsen.

Spørsmålet var: hva er viktigst 
for deg, nå som du er blitt 
hovedverneombud i Yara?
- Og så er det jo å få folk til 
å engasjere seg. Joda, folk er 
engasjert, men ikke slik at 
de møter opp og sier fra om 
ting. Denne trenden er ikke 
lett å snu, og dersom jeg skal 
klare det, må jeg spille på lag 
med hovedkontakten min og 
de andre verneombudene. Og 
ledelsen, selvsagt.

- Vi har makt
Torils fartstid i Hydro/Yara 
er lang nok til at hun husker 
at verken hørselvern, verne- 
briller eller vernesko var på-
budt da hun kom inn i be-
driften.
- I år ligger vi bra an på an-
tall innrapporterte hendelser. 
Mange er flinke til å engasjere 
seg, men jeg skulle ønske at 
alle var det. Fortsatt har vi 

Hyggelig å gratulere nye innehavere av fagbrev 
siden sist. Fra Yara Norge: Lill-Wenche Larsen (kje-
miprosessfag), Per-Harald Eriksen (kjemiprosessfag), 
Terje Isaksen (kjemiprosessfag), Odd-Roar Olsen 
(kjemiprosessfag), Ramona Sjøteig (kjemiprosess-
fag). Hydro Produksjonspartner: Veronica Sivertsen 
(sveisefag), Kenneth Stormo (automatikerfag) og Terje 
Hagevik (kjemiprosessfag).
ScanWafer: Lasse Norheim (kjemisk teknisk industri-
fag), Erik Almli (kjemisk teknisk industrifag), Harald 
S. Martinussen (kjemisk teknisk industrifag).
PQ Norge Silicates: Frode Hansen og Jan Roger S. 
Krokstrand (kjemisk teknisk industrifag).

Toril 
vil ha 
trivsel

Toril Svendsen

mange hendelser, og det er 
viktig og riktig at ledelsen 
roser og premier innrappor-
tering.
Hun har selv vært aktiv som 
verneombud og har fartstid i 
HIAF-styret.
- Et vanlig verneombud har 
mye makt. Makt til å påvirke 
og makt til å stoppe et arbeid 
dersom det ikke foregår på en 
sikker måte, sier hun.

- Vil bli kjent
Som hovedverneombud dis-
ponerer hun i utgangspunktet 
to dager hver uke til verne- 
abeid. Nå skal hun selv  
forsøke å være synlig.
- Folk sier jo det, at «Vi ser 
dere ikke», og derfor blir det 
viktig for meg å gå mye rundt 
og prate med de ansatte, høre 
hva de mener, bli kjent. Og så 
skal jeg selvsagt rådføre meg 
mye med Gunnar Olsen og 
Roger Midthun, gå sammen 
med dem og lære mest mulig, 
sier Yaras nye hovedverne-
ombud.

Mange ja til Glomfjord
Etter overgangen fra Hydro til Yara i mars 
i fjor har flere godt funderte prosjekter i 
Glomfjord blitt belønnet med bevilgninger 
fra konsernet.

- I tillegg har vi fortsatt  
prosjekter på energi-økono-
misering, der vi har redusert 
våre kostnader betydelig de 
siste årene. Nå skal det for 
eksempel installeres ny varme- 
veksler på ammoniakk-avdri-
veren, og vi søker midler til 
det. Kostnaden på 5-600.000 
kroner er ikke stor, men det 
er et godt prosjekt som tjener 
seg inn i løpet av ett år, sier 
avdelingssjef for vedlikehold, 
Leif Kristiansen..
Og nå jobbes det med investe-
ringsplanene for 2006: for det 
første trenger Yara økt kom-
pressorkapasitet og nytt kje-
leanlegg i Syrefabrikken for å 
øke produksjonsvolumet. I til-
legg har det det siste året vært 
problemer med lekkasjer i kje-
lanlegget. Derfor jobbes det 
for å skaffe penger til inves-
teringer i fabrikken. Dernest 
planlegges også rehabilitering 
av prilletårnet i 2006. Dette 
er en komplisert og kostnads- 
krevende jobb som må inn 

på investeringsbudsjettet. 
For øvrig tas beslutningen 
om produksjon av super-ren 
KS i løpet av året. Dette vil 
også kunne gi investeringer 
neste år.

Behov: mer 
kompressor-
kapasitet og 
nytt kjeleanlegg 
i Syrefabrikken.

lioner kroner i tørkeanlegg i 
hovedlageret for å få kontroll 
på luftfuktighet. Og om lag det 
samme er brukt for å oppnå 
bedre siktig av gjødsla.
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60 år
Tor Anton Andersen, Yara, 3. juli

55 år
Svein Harry Westgård, Yara, 10. juli
Leif Jakobsen, HPP, 13. august

50 år
Roar Jensen, Meløy vgs., 27. juli
Bjørn Pedersen, Yara, 5. august

45 år
Bjørn Halvdan Abel, 19. august
Geir Selstad, ScanWafer, 30. august

40 år
Nils Runar Myhre, Yara, 9. juli
Vidar Fossen, Meløy vgs., 17. juli
Sven-Bjarne Kilvik, ScanWafer, 30. juli
Per Helge Svendsen, ScanWafer, 1. august
Bjørn-Sture Solhaug, ScanWafer, 11. august
Bjørn Pedersen, ScanWafer, 13. august 
Frank Ove Lorentzen, ScanWafer, 27. august

35 år
Jan Roger Krokstrand, PQ, 18. juni
Morten Opsahl, ScanWafer, 5. juli
Ragnar Bekkvik, SiTech, 14. juli
Cate Maryon Antonsen, ScanWafer, 27. juli
Egil Martinussen, ScanWafer, 9. august
Harald Larsen, ScanWafer, 18. august 
Jan Inge Bye, ScanWafer, 22. august
Hilde Svendsgård, Yara, 26. august

30 år
Trond Kjetil Helløy, ScanWafer, 16. juli

25 år
Børge Selstad, ScanWafer, 3. juli 
Tone Wibeke Pedersen, PQ, 7. juli
Martin Knutsen, Yara, 9. juli
Pål Frøskeland, MBS, 15. juli

20 år
Henrikke Kvam Fagerli, HPP, 19. juli
Jan-Terje Ytterstad, HPP, 31. juli

om folk
Gratulerer

Asbjørn Olsen er ferdig med læretiden i industrimekanikerfa-
get ved Scanwafer 1. juli. Men nye kommer! Åtte lærlinger er 
nå klar for ScanWafer: Gunvor Charlotte Dahle, Mikael Dahl,  
Anders G. Rossvoll , Håvard Olsen, Ørjan Andreassen og Rainer 
Pettersen som fagoperatører kjemisk teknisk industri, Øystein 
Haarvik innen elektrikerfaget og Thomas René Normo som 
industrimekaniker.

Klar for ScanWafer

Martin Knutsen 
(24) er ung, men 
har prøvd mye 
i Glomfjord In-
dustripark. Nå 
er han blitt Yara-
mann.

I vår har han jobbet 
oppsigelsestiden sin i 
SiTech, etter at han som 
én av fire ble nyansatt 
som Yara-operatør.
- Jeg gikk jo først grunn-
kurs og VK1 kjemi- og 
prosessfag ved Meløy videre-
gående skole, og ble lærling 
i Fullgjødselfabrikken. Etter 
dette var jeg vikar 1 år der før 
jeg begynte i Promeks (avviklet 
i Glomfjord). Så ble det SiNor 
(konkurs), og etter det igjen 
SiTech, der jeg begynte i mai i 
fjor, opplyser Martin.
Han er  oppr inne l ig  f ra  

Martin til Yara

Engavågen, men har bodd 
i Glomfjord siden 1996. Nå 
skal han arbeide på skift 5, 
blant andre sammen med 
Gunnar Midthun.

Bernhard Enga (bildet) avslutter de neste 
månedene sitt engasjement i Marine Harvest. 
Han begynte i jobben som driftsleder ved Glom-
fjord-anlegget 1. september i fjor, og inngikk da 
en ettårsavtale. 
- At Bernhard ikke fortsetter er en følge av 
fusjonen mellom Marine Harvest og Stolt Sea 
Farm – blant annet er det blitt flyttet på en del 
folk i organisasjonen, opplyser produksjonssjef 
ferskvann, Tor-Arne Gransjøen.

SiTech-bryllup i vår:
Agnes Archival Thorstad og Jørn Thorstad 
giftet seg 16.april. Vi gratulerer!

Tor-Anton
 Andersen

Roar Jensen

Bjørn Halvdan 
Abel

Hilde 
Svendsgård

Jan Roger
Krokstrand

Henriette
Fagerli

Martin Knutsen
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Øivind Gjerstad (55) er fungerende fabrikksjef 
i ScanWafer. 

- Det er en glede å komme til Glomfjord, til en fabrikk der det har 
skjedd store positive forandringer det siste året, sier Øivind.
Han er langt fra noe ukjent fjes i Glomfjord, etter å ha hjulpet 
i oppstarten av Scan 2 i Glomfjord for noen år siden. Øivind 
Gjerstad er «egentlig» teknologidirektør i ScanWafer, og har nylig 
etablert teknologi-avdeling på Herøya, etter 
å ha jobbet fire år i Oslo. Selv er Øivind 
Gjerstad opprinnelig fra Drammen, men 
har bodd i Grenland i 16 år. Han har bak-
grunn blant annet fra Borealis og Elkem før 
han ble ScanWafer-mann. Nå ukependler 
han til Glomfjord som fabrikksjef.

Og nå: pensjonist
Første sommer som pensjonist for Hans 
Petter Kroknes.

- I år drar vi til Ungarn i bobilen. Der er det billig, og 
folkene er koselige! forteller 62-åringen, som er relativt 
nybakt pensjonist etter at han i vår forlot Yara med  
avtalefestet pensjon.
Dermed får han sin første sommerferie på 32 år uten  
etterpå å skulle vende tilbake til industriparken. Hans Petter, 
opprinnelig fra Fræna i Møre og Romsdal, ble nemlig en 
del av «gjødselfamilien» 1. mai 1973, da han mønstret på 
jobb i Hydros hydrogenfabrikk i Glomfjord. Før dette var 
han blant annet med på å legge den første kraftlinja over 
Glomfjorden, han jobbet i gruvene i Sulitjelma og har 
drevet både sildefiske og hvalfangst med destinasjoner 
som Barentshavet og Vest-Afrika. De siste 10 årene av 
yrkeskarrieren har han vært stasjonert i PKL.

Ny i resepsjonen
Kristin E. Steinsvold er ansatt som resepsjonsmedarbeider i 
ScanWafer med tiltredelse 1. august. Hun har de siste årene 
vært produksjonsoperatør i ScanWafer. Kristin er språk-
kyndig, og har tidligere erfaringer som resepsjonsmedarbei-
der, også i reiselivsbransjen.
Rita Kvaløy slutter som resepsjonsmedarbeider 1. juli.

Nye i SiTech
Tre nye fjes i SiTech siden sist.
Christian Hegglund (bildet)  ble ansatt som 
operatør 6. april, Raymond Jensen som inn-
kjøpsmedarbeider 18. mai og Vidar Breivik 
som ingeniør 7. juni. Og to takker for nå 
- Martin Knutsen og Gerry Ringøy.

Øivind fungerer
Ole Christian Norvik (32) tiltrådte 
1. juni stillingen som driftsleder for 
Marine Harvest sin virksomhet i 
Glomfjord. Norvik er fra Ytterøya i 
Nord-Trøndelag, og har bosatt seg på 
Halsa sammen med kona Kari (Griegel) 
og deres to barn på snart 2 og snart 
4 år.

Lena Andreassen fra Halsa blir 
kjent med PQ Norge Silicates 
i sommer. Nå skal hun nemlig 
vikariere med regnskap som ar-
beidsfelt. Lena er opprinnelig fra 
Ukraina, men har bodd i Norge 
i 4 år.

Foto: PQ Norge Silicates

Øivind Gjerstad 
fungerer som 
fabrikksjef 
ved ScanWafer.

108 søkte sommerjobb hos Yara. 47 fikk 
napp. Av disse får 26 sitt arbeidssted i 
Produksjon, 11 på Materiallager, 11 i 
PKL og 9 skal ha malejobber.  
I Hydro Production Partner har 8 skole-
ungdommer fått tilbud om sommerjobb, 
fortrinnsvis barn av Hydro-ansatte.

Stine Otting Olsen, en av i alt 47 
ferievikarer i Yara Glomfjord.  

Hans Petter Kroknes bor på Neverdalsnesset, der han 
bygde hus i 1971.Rett før denne utgaven av IndustriFolk gikk i trykken, fikk 

vi meldingen om at Tore Matre blir ny fabrikksjef for 
ScanWafer i Glomfjord. Matre har en lang karriere både 
nasjonalt og internasjonalt i Yara, og er et velkjent navn 
i Meløy. Han jobbet nemlig ved Hydro Agri Glomfjord fra 
1990 til -95, blant annet som produksjonssjef. Tore Matre 
tiltrer lederstillingen i ScanWafer 29. august.
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Som én av de første i Meløy 
ble EWOS IA-bedrift (Inklude-
rende Arbeidsliv) i mai 2002. I 
løpet av fire år skulle man:
-ha sykefravær på 2 prosent
-tilrettelegge for arbeidstakere 
med spesielle behov
-tilrettelegge for eldre arbeids-
takere

Fravær under 2
- I 2002 var sykefraværet 4 
prosent, etter å ha vært på 
10 prosent årene før det. I vår 
er vi under 2 prosent, og jeg 
mener det er realistisk å holde 
seg på det, mener fabrikksjef 
Odd Svein Hjertø.
Når det gjelder tilrettelegging, 
er det ferskeste og beste eks- 
empelet den vellykkede om-
skoleringen av en operatør 
(se egen sak) som var på vei 
ut av bedriften på grunn av 
slitasje.
- Det tiltaket som har gitt 
størst effektivisering og sam-
tidig mindre slitasje på folk, 
er jo automatiseringen av  
pakkeriet. Jeg vil påstå at 
vi har satset mye på tilret-
telegging, også for eldre  
arbeidstakere ved å tilpasse 
arbeidsoppgaver og arbeidstid, 
mener han.

«Kortere» vinter
Hovedverneombud Eir ik  
Pedersen og produksjonsleder 
Robin Dahl mener ulike tiltak 
og prosjekter har gjort stress-

EWOS inkluderer

Mer 
velvære
Fabrikksjef Odd 
Svein Hjertø vil ha 
velvære-avdeling 
for de ansatte.

De siste årene har lakse-
fôr-produsenten på Halsa 
bygget opp et velutstyrt 
trimrom som de ansatte 
oppfordres til å bruke.

- Trimrommet er nokså mye i bruk, og fra enkeltper-
soner får vi tilbakemelding om at treningen helt klart 
har gitt mindre plager med ryggen, forteller produk-
sjonsleder Robin Dahl.
- Nå er planen at vi skal frigjøre enda mer plass til 
dette, og få til en velvære-avdeling. Der skal det være 
et bordtennisbord i tillegg til dagens treningsutstyr, 
og vi skal plassere en massasjestol der, opplyser Odd 
Svein Hjertø.

EWOS er i havn med en rekke IA-mål, og i god 
tid før fristen.

nivået lavere i produksjonen. 
Eksempel:
- Nå har vi lim på sekke- 
hempene, slik at når vi løfter 
den øverste sekken, følger 
hempen på den underste 
med. Det sparer operatøren 
for masse manuelt arbeid og 
løping, forklarer Eirik.
Nytt eksempel:
- Vi jobber 12 timers skift i 
høysesongen, med fri annen-
hver uke. Og så avspaserer vi 
merarbeidet i vintersesongen, 
slik at vinteren virker litt kor-
tere for folk, mener Robin.
Og:
- Summen av dette og andre 
ting er jo at folk trives. Og når 
man trives på jobb så virker 
det positivt inn på det meste.

Egne herrer
Fabrikksjefen trekker i tillegg 
fram overgangen fra skift (9 
personer) med spesialiserte 
medarbeidere, til team (6) med 
allsidige operatører som dek-
ker inn flere fagfelt.
- Teamene organiserer seg selv 
og er sine egne herrer. Vi har 
investert mye i opplæring i 
overgangen til team, og ser at 
denne ordningen også har byg-
get ned skillene mellom folk i 
produksjon, lager og pakkeri, 
der det før var tette skott.
Fabrikksjefen framhever sine 
medarbeidere.
- De er svært engasjert og 
flinke til å ta vare på hveran-

dre, og å samarbeide 
effektivt. Vi har også 
fått et bedre psykoso-
sialt arbeidsmiljø der 
alle behandles som 
likeverdige og blir 
lyttet til. Operatørene 
er selv initiativtakere 
til svært mange 
forbedringer i fab-
rikken, og vi har fått 
en svært miljøvennlig 
arbeidsplass. Nå er 
målet å ha jevnt stor 
tilgang på forbed-
ringsforslag, sier Odd 
Svein.

Hovedverneombud Eirik 
Pedersen med datater-
minalen i truckene, som 
ved hjelp av skanning 
og strekkoder er til stor 
hjelp for operatøren i 
lastearbeidet.

Helge kan fortsette
Fred-Ove Pedersen, flittig 
bruker av trimrommet ved 
EWOS.
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Tilrettelegging fra 
arbeidsgiver berget 
EWOS-jobben for 
Helge Andreassen. 
Heis var viktig tiltak.

- Det var så ille enkelte da-
ger, at da jeg kom hjem fra 
jobb klarte jeg ikke å gå, sier 
EWOS-operatøren Helge An-
dreassen.
Han var i ferd med å gi opp 
jobben ved hjørnesteinsbe-
driften på Halsa. Men det 
ville ikke bedriftsledelsen 
være med på!
Søflkgødfmgødf
- Du vet, man skulle opp på 
25-meter høye siloer med 
tung last i en smal trapp. Det 
var beintøft, sier han i dag.
Men det var før. Nå har EWOS 
installert heis, og de hyppige 
turene til topps på råstoff-
siloene går ikke lenger til fots 
med børa på ryggen.
Helge har jobbet lenge i be-

Heis til silo-toppen på EWOS 
har bidratt til en ny hverdag 
for operatør Helge Andreassen.

IA-BEDRIFT EWOS TILRETTELEGGER: 

driften, og opplevde stor 
slitasje som operatør. Sy-
kemeldinger, ulike opplegg. 
Til slutt var det ingen vei 
tilbake, han måtte i over i 
annet arbeid.
- Men da vi fikk en fore-
spørsel fra Trygdeetaten, 
ville vi gjøre ett forsøk til.
 Derfor har vi omorgani-
sert og tilrettelagt en ny 
arbeidsplass for ham, og 
etablert en operatørstasjon 
med støtte fra Trygdeetat-
en. Heis er ett av tiltakene, 
i tillegg til at en rekke 
arbeidsoperasjoner er me-
kanisert. Og uteaktiviteten 
er redusert ved hjelp av 
automatisering, sier Odd 
Svein Hjertø.- Jeg har fått 
en helt annen hverdag.Nå 
er jeg jo litt giktisk av meg, 
så det er dager der jeg er 
dårlig i kroppen, men det 
er for ingenting å regne mot 
tidligere! forteller Helge.

Helge kan fortsette

Digel-
produksjon 
i Meløy?

I dag importeres de 
fra USA og Østen 
med høye frakt-
kostnader. I regi 
av MNU vurderes 
det nå om det kan 
produseres smelte-
digler i Glomfjord.

SiTech bruker dem – de 
runde, hvite formene med 
diameter 40-50 centime-
ter. I disse legges silisi-
um-råstoffet som smeltes 
og formes til ingot’er.
- Spørsmålet er om man 
kan etablere produksjon 
av slike digler lokalt? 
Vi vurderer nå om de  
mulige investeringene vil 
stå i forhold til inntje-
ningen, forteller Lothar 
Maruhn i Meløy Nærings-
utvikling.
Innovasjon Norge har i 
alt gitt 400.000 kroner i 
støtte til blant annet dette 
prosjektet, som igjen er 
en del av MNU’s innsats 
for framtidig styrking og 
videreutvikling av «sili-
sium-miljøet» i Glomfjord 
Industripark.

Hensikten er å 
få mer av verdi- 
kjeden til Mel-
øy. De japanske 
selskapene Mit-
suishi Bussan 
Ltd. og Friendly 
Business er en-
gasjert i arbeidet 
med utforming 
av fabrikk, mens 
prosjektet koor-
dineres av CMC 
Ltd., Korea, med 
Hans Cho i spis-
sen.

Espen Steiro er 
tilbake i ScanWafer-
hverdagen etter tre 
måneder i Portugal.

- Det ble jo opplevelser for li-
vet, det, ja! Jeg var der lenge 
nok til å bli litt integrert i 
samfunnet, og da lærer og 
opplever man andre ting enn 
på ferie, mener han.
Tre måneder utenlands, alt-
så. Espen fikk sin interna-
sjonale arbeidspraksis hos 
en mann som driver skole-
fritidsordning i et shopping-
senter i byen Trofa - mellom 
Porto og Braga i det nordlige 
Portugal.
- Portugal har vært en stor-
makt, og det var fantastisk 

flott å besøke noen av bor-
gene og slottene. Noen kaller 
Portugal et u-land, men de 
er nå flinkere til å ta vare 
på tradisjoner og gamle ting 
enn vi er, da! Dessuten var 
de begeistret for nordmenn! 
Da vi sa vi kom fra Norge, 
vartet de oss opp og kjørte 
os rundt, det var flott!
Espen er lærling i IKT drifts-
systemer ved ScanWafer. 
Fem kvartaler igjen nå.
- Det var en opptur å komme 
tilbake, også, for det har 
skjedd masse mens jeg var 
borte. Mye nytt utstyr i pro-
duksjonen å sette seg inn i, 
og mye å lære om drift og 
vedlikehold av det.

Espen er hjemme igjen

Espen Steiro
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Viktig repetisjon for 4 
i Yara nylig: bruk av 
hjertestarter.

- Vi har eksempler fra tidli-
gere på at førstehjelp fra våre 
folk har reddet liv. Dette er 
særdeles viktig utstyr, fast-
slår Dagfinn Kolberg, som er 
fagansvarlig sanitet i Indus-
trivernet.

Oppdatering
Glomfjord Industripark dis-
ponerer to hjertestartere – 1 
i redningsbil og 1 ved lege-
kontoret.
- Det var i 2001 at vi fikk dele-
gering til å bruke hjertestarter. 
Året etter skaffet vi oss utsty-
ret, og i dag er det litt over 20 
personer med erfaring fra før-
stehjelp som kan benytte det. 
Dette er en del av forsterket 
førstehjelp, og personellet får 
jevnlige kurs og oppdateringer 
fra Industrivernet.
IndustriFolk var nylig tilstede 
da Steve Bergli, Morten Kval-
nes, Tony Benjaminsen og 
Dag Olsen gjennomførte sin 
oppfrisking på 5-6 timer, som 
ble avsluttet med en praktisk 
test.

Hjertstart-repetisjon

Redder liv
- Dette er folk som har om lag 40 timer før-
stehjelpskurs bak seg, pluss repetisjoner. De 
er en viktig del av beredskapen vår, opplyser 
Dagfinn.
- Ved en ulykke er det svært viktig å være tidlig ute 
med livreddende førstehjelp. Hjertestarterne våre 
er enkle sammenliknet med dem i ambulanser, 
men de kan redde liv.

Tony Benjaminsen (f.v.) og Dag Olsen får hjertestart-instruksjon av Dagfinn Kolberg.

Kreativ i 
blikk

- Jeg synes det er litt artig 
at vi kan bruke en lokal 
leverandør til dette, og det 
er spennende at blikken-
slageren kan hjelpe oss, 
mener IT-leder Tor-Harald 
Jensen i ScanWafer.
- Bransjen vår er i stor end-
ring og vi må tilpasse oss 
og være allsidig, slår Svein 

Kunne den lokale blikkenslageren konstruere 
skap til datamaskiner? Selvsagt! Og slik 
begynte et hyggelig samarbeid mellom 
ScanWafer og Ørnes Blikk.

Olsen i Ørnes Blikk fast.
Forhistorien: et nytt datanettverk 
ga behov for å plassere terminaler 
i produksjonslokalene hos wafer-
produsenten. For beskyttelse mot 
nedfallsstøv og for å sikre bruker-
vennlighet skulle det hentes inn 
tilbud på i alt 15 skap til disse 
terminalene.
- Det viste seg at Ørnes Blikk 

kom atskillig 
rimeligere ut 
enn alterna-
tive leveran-
dører, og vi er 
fornøyd med 
det de har la-
get. Dette gir 
oss lyst til å bruke dem også ved senere anledninger, 
fastslår Tor-Harald.
- Artig at dere bruker lokale folk til dette, det er kanskje 
noe som skulle vært gjort mer, for vi er jo avhengig av 
hverandre. Når det oppstår ting som må løses raskt og 
fleksibelt kan det lønne seg å ha en liten, lokal aktør som 
kan komme på kort varsel, mener Svein.

Svein Olsen (t.v.) og 
Tor Harald Jensen 

ved et dataskap fra 
Ørnes Blikk.
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Lærlingrekord

· Rekordmange nye lærlinger
· Stadig nye lærebedrifter

Finn-Åge Pettersen

2005-tallene fra MBS Opp-
læringskontoret er hyggelig 
lesning:
- Ja, i år oppretter vi i alt 46 
nye lærekontrakter, og det er 
flere enn noen gang. Fra høs-
ten har vi dermed 75 løpende 
kontrakter, som også er re-
kord, opplyser opplæringskon-
sulent Finn-Åge Pettersen.

Forventer mer
8-10 personer har begynt læ-
reløpet sitt så langt i år, mens 
nye 10-11 begynner nå 1. juli. 

Så er resten av årets «kvote» i 
gang fra 1. september. Mens 
tallet på løpende kontrakter 
var 66 i fjor, og 43 i 2000, 
koordinerer altså MBS hele 
75 i år.
- Ja, aktiviteten er stor, og vi 
forventer ytterligere økning 
ved at for eksempel Yara vur-
derer å ha to lærlinger på hvert 
skift. Dette betyr at de må ta 
inn lærlinger hvert år.
Opplæringskontoret har jevnt 
over nådd sine årlige mål for 
nye kontrakter, og ikke minst 

siden kontoret satset mer 
flerfaglig fra 2000, har aktivi-
teten økt.

Total endring
- En annen tendens er at sam-
mensetningen av lærebedrifter 
har endret seg dramatisk, 
forteller Finn-Åge.
For mens om lag 75 prosent 
av lærekontraktene i konto-
rets nedslagsfelt var linket til 
Hydro Agri og Hydro Produk-
sjonspartner i året 2001
- Har dette endret seg totalt 

Eksempel på en av 
veldig mange: 
lærling Øystein Haarvik.

- Viktige utfordringer 
blir å få bukt med vin-
tersår og virussykdom-
men IPN, forteller Marine 
Harvests nye driftsleder i 
Glomfjord. Ole Christian 
Norvik har overtatt styrin-
gen av ett av konsernets 
flaggskip.

- IPN er en stor utfordring i all 
produksjon av settefisk. Nå jobber 
vi overfor ulike  forskningsmiljøer 
med dette og vintersår på laksen, 
opplyser han.

Ett av de største
Han tiltrådte jobben 1. juni, og skal 
fra nå styre virksomheten i ett av de 
mest veldrevne anleggene i Marine 
Harvest Norge.
- Dette er ett av de største anleggene 
i verden i sitt slag, og en spennende 
jobb for meg. Det er en del biolo-
giske utfordringer her som også er 
relevant i forhold til utdanningen 
min – det går for eksempel på vann-
kvalitet og tilgjengelig vannmengde 

Skal lede flaggskipet

i dag. Nå har bare om lag 30 
prosent av lærlingene tilhold i 
de to bedriftene. Nye og aktive 
lærebedrifter er EWOS, Scan-
Wafer, SiTech, PQ Norge Sili-
cates, Meløy Elektro, El-Team 
og Meløy videregående skole, 
sier Finn-Åge Pettersen.

Ole Christian Norvik – ny driftsleder for 
Marine Harvest i Glomfjord.

i forhold til produksjonen. 
Ole Christian har studert akva-
kultur ved Høgskolen i Bodø, 
samt biologi og vannkjemi ved 
NTNU i Trondheim. Han var 
driftsleder ved Marine Harvest 
(MH) sitt anlegg på Bessaker på 
Fosen-halvøya før stillingen som 
technical manager i Nutreco 
ARC. Deretter nettverkskoordi-
nator og fagkonsulent i Marine 
Harvest.

Tre enheter
Nå bruker han tiden til å bli 
kjent, og har som mål å smi de 
tre enhetene i Glomfjord enda 
tettere sammen.
- Det dreier seg om å produsere 
god smolt til lavest mulig kost-
nad.Vi skal redusere litt på drifts-
intensiteten ved å gå fra dagens 7 
millioner smolt til om lag 6, som 
et tiltak for kvalitetssikring, for-
klarer Ole Christian Norvik.
Glomfjord Smolt er etter vårens 
fusjon også MH-eiendom, og Nor-
vik er nå leder både for klekkeriet 
på Øvre Område og anleggene 
ved fjorden.



Solide røtter i Stocholm hindret ikke Anita 
Karlsson i å bryte opp og etablere seg på lille 
Selstad i 1998. Sju år senere setter MVS-lære-
ren fortsatt stor pris på de mange kvalitetene 
hun finner i Meløy.

- Aha, i denne regionen vil jeg bo! Jaja, det får bli 
senere en gang, tenkte Anita fra nordens største by, da hun 
i -97 besøkte sitt søskenbarn i Steigen. Året etter hadde hun 
fått jobb ved Meløy videregående skole (MVS) i Glomfjord, og 
bosted Selstad. I dag bor hun på Sandå.
- Mange lurer på hvordan jeg har klart denne omstillingen. 
Men jeg har aldri tenkt på det som noen omstilling, egentlig. 
Jeg er ikke noe storby-menneske, og det var godt å forlate 
stresset der.

Dyktige elever
Og siden har sivilingeniøren i kjemiteknikk beriket det 
videregående skolemiljøet med sin udiskutable kompetanse. 
Før Glomfjord arbeidet Anita i 16 år ved gjærfabrikken Svenska 
Jästbolaget, blant annet i produksjonsledelsen, med utviklings-
arbeid og internkontroll. I dag jobber hun med kvalitetssikring 
og helse, miljø og sikkerhet ved MVS, ja. Men først og fremst 
sentral i arbeidet med «industriskolen» og etableringen av la-
boratoriefag.
- Mange av våre elever er svært interessert i kjemi, de brenner 
virkelig for faget, og det er selvsagt artig å være med på. Og 
de oppnår jo resultater: mange får spennende læreplasser ved 
industrilaboratorier og forskningslaboratorier i hele landet. Og 
noen deltar med hell i «Kjemi Grand Prix».

Mange kvaliteter
Begeistringen for Sveriges naboland i vest er ikke helt tilfeldig. 
Anita har nesten halvparten av morsslekten bosatt i Norge. 
Dermed grep hun gjerne muligheten for jobb i Glomfjord, der 
hun visste at koblingen skole og industri var nær.
- Men Meløy har mange andre kvaliteter som jeg setter pris 
på. Den flotte naturen, selvsagt. Og så er det et oversiktlig 
samfunn der jeg som oftest treffer kjente når jeg er ute et 
ærend. Dessuten er det spesielt at miljøet er såpass levende og 
ekspansivt og at man er kommet så godt gjennom en del tunge 
år for Glomfjord. I tillegg til dette mener jeg det er et pluss at 
mange mennesker her er veldig åpne og rett fram!
- Og derfor blir du her for godt?
- Disse seks årene har i hvert fall gitt mersmak! Men så vet 
man jo aldri hva framtiden kan bringe…

Heller Meløy...
enn Stockholm

Kjemiingeniøren Anita Karlsson fikk nok av Stocholm og flyttet 
til Meløy. Seks år senere trives MVS-læreren fortsatt utmerket!

Under IA (Inkluderende 
Arbeidsliv)-konferansen 
i Bodø i forrige uke fikk 
nemlig representanter fra 
gjødselfabrikken overrakt 
prisen som Månedens IA-
bedrift i Nordland. Det var 
Aud Schjødt Fredriksen 

fra NHOs arbeidsutvalg som 
delte ut prisen, og hun fram-
hevet tallenes klare tale: Yara 
i Glomfjord hadde i tredje og 
fjerde kvartal i 2002 sykefra-
vær på  henholdsvis 10,9 og 
7,1 prosent. Siste halvdel av 
fjoråret var det samme tallet 

3,9…
- Bedriften tilrettelegger 
også i stort omfang for 
ansatte som får helsepla-
ger, ble det sagt under 
tildelingen.

Yara i Glomfjord har 
hatt store framskritt 
i kampen mot syke-
fravær. Nå kommer 
anerkjennelsen.
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