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Han har fått operatør-jobb, 
hun har fått nye oppgaver
OM FOLK SIDE 6-7

Annett er 
operatøren som 
ble ingeniør. Og 
nå er hun helt 
frisk!
SIDE 12

om folk

Mye dikke-dikk for Bente og Siv    SIDE 2-3
- Her kan man diskutere vekst. Jeg ville være med SIDE 8-9
Lettere hverdag i SiTech      SIDE 10

OGSÅ I DENNE 
UTGAVEN:

Som den aller første i Nord-
land skal Jens Petter Torris-
sen gå i lære i industritek-
stilfaget, fiskeredskap. 17-
åringen fra Engavågen kan 
se fram til tre år ved Meløy 
Notbøteri på Halsa. Det sy-
nes han er helt greit, og ikke 
bare fordi han da også får 
prøve seg på båt:
- Jeg kreperer hvis jeg ikke 
får drive med fotball! Nå spil-
ler jeg på to lag i kommunen 
og trener et tredje, så da er 
det bra å bli i Meløy.

SIDE 4

Førstemann

Jens Petter Torrissen – den første i Nord-
land som tar lære i industritekstilfaget, 
fiskeredskap.

Foto: Edmund Ulsnæs
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- Dikke-dikk! Mye babykos og småprat på 
Siv Jensen og Bente Hellervik for tiden. 
Yara-operatørene er begge nedkommet 
med gutter i sommer. Og flere kommer 
etter…

Siv viser fram Aslak Julian (1 mnd.) som så langt verken er 
særlig interessert i gjødselproduksjon eller fotografering.
- Etter at jeg fikk Elin i 2002 begynte jeg på jobb igjen 
ganske tidlig, og det ble et stress. Nå skal jeg kose meg 
lenge hjemme med Aslak! slår mamma Siv fast.

Super oppfølging
Mye kos på Bente, også.
- Jeg har det kjempetrivelig hjemme med Peder (2 mnd.), 
men når dagen kommer for å begynne på jobb igjen, 
kommer jeg sikkert til å glede meg til det, også, mener 
Bente.
Begge er svært godt fornøyd med måten bedriften tilrettela 
arbeidssituasjonen deres under svangerskapet.
- Jeg fikk super oppfølging. Etter at jeg ble gravid var jeg 
ikke ute i fabrikkene i det hele tatt, bare i kontrollrommet 
og i laboratoriet. Det var aldri noen protester på det fra 
noen, og jeg fikk jobbe med det som passet. Og da jeg ble 
sykemeldt på grunn av det ene beinet mitt, ble det vist 
stor forståelse for det, forteller Siv.

Banet vei
Line Rasmussen nyter også godt av god tilrettelegging. 
Hun venter barn i julen.
- Personalavdelingen var klar på at jeg ikke skulle gå 
nattskift, og selv om jeg er multi-operatør som skal jobbe 
både på Øvre og Nedre Område, slipper jeg nå arbeid i 
Fullgjødselfabrikken, der det gjerne er en del tunge løft. 
Ettersom en del kvinner før oss har banet vei, er jeg litt 
tryggere på hvordan dette blir. Det er liksom ikke umu-
lig å få ting til selv om man arbeider skift, nettopp fordi 
bedriften viser stor forståelse, mener Line.
En annen som akkurat nå er i lykkelige omstendigheter, er 
HPPs Viola Johannessen (dedikert Yara-produksjonen).

Helt spesielt i Glomfjord
Når mange i Yara-produksjonen produserer selv, er det spesielt på 
mer enn én måte.

- Ja, det er spesielt i seg selv i vår type virksomhet, med en gjennomsnittsalder på 48 år og 
med bare 16 prosent kvinneandel, mener Wenche Olsen.
9 av bedriftens 30 kvinner jobber i driften. 3 av disse, pluss en dedikert vedlikeholdsarbeider 
i HPP, er gravid eller har nettopp fått barn.
- Og så er det helt spesielt i Yara internasjonalt, fordi det rett og slett nesten ikke finnes 
kvinnelige prosessoperatører ved noen anlegg bortsett fra i Norge og Sverige, tilføyer hun.

Uvanlig stor produk-
tivitet blant Yaras 
kvinnelige ansatte for 
tiden. – Vi strekker 
oss langt for å tilret-
telegge best mulig. 
Disse jentene er vik-
tig for bedriften å ha 
med i framtida, mener 
fabrikksjefen.

Og Viola Johannessen (t.v. under) og 
Line Rasmussen venter seg også...

Foto: Edmund Ulsnæs

Produktive damer

- Vi strekker oss
Wenche Olsen gratulerer sine 
ansatte med de lykkelige om-
stendighetene.
- Hyggelig at en del av de an-
satte tar dette med produktivi-
tet på alvor! spøker hun.
- De gravide roser bedriften for 
god tilrettelegging?
- Både når det gjelder ansatte 
som er syke og de som er gra-
vide, ønsker vi å tilrettelegge 
arbeidsoppgavene best mulig. 
Da kan vi strekke oss nokså 
langt over en begrenset perio-
de, og graviditeter jo definitivt 

begrenset i varighet!
- Det er ikke alle bedriftsle-
dere som har et like avklart 
forhold til at arbeidstakerne 
blir gravide?
- Jeg håper da virkelig at de 
fleste bedriftsledere mener 
det er positivt at de ansatte 
stifter familie! Og når man 
ansetter unge kvinner, kan 
det da ikke komme som noen 
overraskelse at de etter noen 
år ønsker å få barn. Jeg kan 
skjønne at små bedrifter kan 
få en del praktiske problemer, Hyggelig med baby, synes Yara-jentene Bente Hellervik (t.v.) 

og Siv Jensen.        Foto: Edmund Ulsnæs

- Viktig å tilrettelegge for våre 
ansatte som vil stifte familie, 

mener fabrikksjef Wenche Olsen.

men vi er såpass store at dette 
tackler vi. 
- Og dette tjener bedriften på, 
også?
- Riktig. Dette er jenter som er 
relativt unge og relativt ny-ut-
dannede. Dermed er det viktig 
for oss å få dem tilbake etterpå 
slik at de kan være en del av 
framtida for bedriften vår. Det 
hører også med til historien at 
dette er jenter som har stått 
på og jobbet så lenge de har 
maktet, sier Wenche
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Jens Petter Torrissen 
(17) har egentlig lagt 
løpet for å bli motor-
mann. Nå begynner 
han i lære ved Meløy 
Notbøteri og blir den 
første i Nordland. I et 
helt annet fag.

Industritekstilfaget, fiske-
redskap. Jens er den første 
i Nordland som går i lære i 
dette faget. Og han kan gjøre 
det nesten hjemme på En-
gavågen - jobb-basen blir nå 
nemlig Halsa.
- Etter grunnkurs maskin og 
mekaniker i Glomfjord har jeg 
gått vk1 skipsteknisk drift ved 
Bodin videregående skole. Der 
var vi flere som ikke fikk læ-
replass som motormann, og 
båtene her på strøket skulle 
ikke ha lærling. Nå var det 
egentlig greit at det ikke ble 
båt, for det passer dårlig med 
at jeg spiller på to fotballag i 
Meløy og dessuten er trener, 
forteller Jens Petter.

Fagopplæringen står 
sterkt i Meløy. 2005 
gir ny rekord i antall 
nyopprettede lære-
kontrakter for MBS 
Opplæringskontoret.

- Vi har hatt enkelte år der vi 
har opprettet noen og tredve 
nye kontrakter. Men 50, som 
vi nå har passert i år, er su-
veren rekord, forteller opplæ-
ringskonsulent Finn-Åge Pet-
tersen ved Opplæringskonto-
ret i Meløy BedriftsService.

Satser mer
Nylig var høstens nye lærlin-
ger samlet til introduksjons-
dag i Glomfjord Industripark, 
med innføring i rettigheter og 
plikter i læretiden.
- At det er så mange akkurat 
i år, skyldes delvis at enkelte 

Fleksibel tid
Han vet for øvrig at mulighe-
tene for en variert læretid nå 
blir gode. Notbøteriet på Halsa 
er tett knyttet til driften av 
stoltheten Selvåg Senior, som 
har over 20 ansatte.
- I vår organisasjon er det et 
poeng å bruke alle fleksibelt. 
For Jens Petter er det fornuft-
lig at han i opplæringen får 
prøve litt andre ting enn repa-
rasjon av brukene, bekrefter 
daglig leder Roy Grønås i 
Meløy Notbøteri.
Han er også spent. Lærling for 
første gang.
- Vi har diskutert dette i over 
ett år. Vi har behov for fagar-
beidere og ser at dette funge-
rer andre steder. Dersom vi 
slik kan rekruttere ungdom-
mer som vi kan beholde, er 
dette svært gunstig for oss.

Arbeidskar
2. september hadde Jens Pet-
ter sin første dag på jobb i be-
driften med 13 ansatte. Han 
har ikke full oversikt over sine 
arbeidsoppgaver, men mener 
han har noe å bidra med:
- Ja, tror jeg er ganske flink 

å arbeide, jeg stopper liksom 
ikke opp for å ta 5-minutt 
hver time hvis det står om. 
Jeg holder på så lenge jeg kla-
rer. Jeg regner med at dette 
skal gå greit, mener han.
Faget industritekstil er et sær-
løpsfag der du kan ta læretid 
direkte etter et grunnkurs i 
for eksempel i mekaniske fag, 
slik Jens Petter gjorde.
- Det er viktig for oss å ta en 
ordentlig prat med lærlingen 
først. Det er en forutsetning 
for begge parter at de er mo-
tivert for å gjennomføre tre 
år læretid for å få fagbrevet, 
fastslår Roy Grønås.
- Ser du for deg at du blir på 
Halsa også etter læretiden, 
Jens Petter?
- Det er jo greit å være i Meløy 
hvor vennene mine er, og jeg 
kreperer hvis jeg ikke får 
spille fotball. Utenom det er 
jeg ikke opptatt av mer nå enn 
at jeg får et fast arbeid som jeg 
trives med!

Jens førstemann
Rekord-år for lærekontrakter

bedrifter bare tar inn nye 
lærlinger annethvert år, og at 
mange skal inn der nå. Men 
det er også slik at enkelte 
bedrifter satser klart mer på 
lærlinger. ScanWafer har nå 
lærling på hvert skift i pro-
duksjonen, og Yara har to, 
opplyser Finn-Åge.

Håndplukker
Med dette administrerer han 
og Bente Christensen om lag 
80 løpende lærekontrakter.
- Det er tydelig at bedriftene 
planlegger rekrutteringen sin 
- ikke minst Yara og ScanWa-
fer ser framover i tid. Når de 
møter en jobbsøker som de 
tidligere har hatt som lærling, 
vet de hva de får. Ved å være 
aktiv på lærlingfronten kan 
de senere håndplukke folk, og 
får kvalitet, mener de to.

Tenker rekruttering

Meløys største bedrifter, 
Yara og ScanWafer, satser 
bevisst på lærlinger for å 
sikre rekruttering. 

- Vi kaller dem «imple-
menteringsgruppen». De 
blir viktig i denne proses-
sen videre. De skal være 
observatører, lære andre 
å observere og analysere 
adferd, forteller Hildegard, 
som i år har drevet gjennom 
trinnene i «suksess-opp-
skriften» som er etablert 
gjennom BST (behavioral 
science technology).

Sju utvalgte
Stein Frøskeland fra Sy-
refabrikken, Svein Bren-
nesvik fra bedriftshelsetje-
nesten, Vigleik Heimdal og 

Den systematiske satsingen på adferdsbasert sikkerhet i Yara kuskes videre med Hilde-
gard Torset i spissen. Nå er den viktige sjuergruppen valgt.

Yngve Krogh fra PKL, Ådne 
Helmersen og Toril Svendsen 
fra Fullgjødselfabrikken og 
Geir Brun fra vedlikehold. 
Der har du navnene.
- Det var viktig å få folk fra 
alle områder i bedriften og 
både formenn, operatører og 
vedlikeholdsfolk. Nå får disse 
opplæring, og skal  «selge» 
dette med adferdsbasert sik-
kerhet, opplyser koordinator 
Hildegard Torset.

Innledende etapper
Før den nylige utvelgelsen 
av de nevnte sju, har Hil-
degard altså selv ledet flere 

innledende etapper. I vår var 
sentrale ledere samlet for å få 
på plass en felles forståelse 
for veien videre. Så brukte 
hun selv atskillige timer i 
møte med ansatte på alle 
skift/avdelinger for å motivere 
til godt arbeid med det viktige 
spørreskjemaet med over 90 
spørsmål, som nå har vært 
til analyse. Dernest var to 
grupper, hver på 15 personer, 
samlet 12. juli for å identifi-
sere spørsmål og bekymringer 
og diskutere sikkerhetsar-
beidet videre. Og nå er altså 
det såkalte implementerings-
teamet oppe og går.

I over 30 land
- Nå skal det lages sjekk-
liste over kritisk adferd. 
Hele hensikten er å gjøre 
noe med eksponeringen for 
skader, altså ta bort mu-
ligheten for å bli skadet på 
jobb. Da må vi finne ut hva 
som er usikker adferd, og 
gjøre noe med årsakene til 
dette. Denne metoden, BST, 
er implementert i all slags 
industri på 1600 forskjel-
lige steder i over 30 land, 
så den er godt dokumentert,  
avslutter Hildegard.

I arbeidet med adferdsbasert sikkerhet nyter Yara godt av Fin Nordmos kompetanse på endringsprosesser i bedrifter. Til høyre dis-
kuterer Eirik Knutssøn og Hildegard Torset sikkerhetsproblematikk. Foto: Edmund Ulsnæs
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Gratulerer
�0 år 
Herold Atle Jensen, Yara, 8. september
Reidar Jensen, HPP, 9. september
Albert Inge Larsen, Yara, 4. oktober

50 år
Karstein Fallmyr, HPP, 16. september

45 år
Steinar Tendvall, MBS, 5. oktober

40 år
Åge Steinsvold, ScanWafer, 21. september
Bengt Sandberg, Yara, 25. oktober

35 år
Heidi Pedersen, SiTech, 9. september

30 år
Morten Kvalnes, ScanWafer, 
1. september
Bertil Johansen, ScanWafer, 
23. september

25 år 
Helene Tvenning, 28. september

20 år
Stig-Inge Servold Hansen, HPP, 19. september
Rainer Halvorsen, Yara, 31. oktober

Ingen fare med rekrutteringen til de to største 
bedriftene i Glomfjord Industripark! 

Vi registrerer nemlig mange nye fjes i sommer og høst i Yara og 
ScanWafer. Disse produserer wafere fra nå: Anders Rossvoll, 
Rødøy (skift 1), Mikael Dahl, Glomfjord (2), Ørjan Andreassen, 
Ørnes (3), Gunvor Dahle, Nygårdsjøen (4), Rainer Pettersen, 
Glomfjord (5) og Håvard Olsen, Storjord i Tysfjord (6). Øystein 

Tre døtre
Ikke bare Yara-operatører som er produktive! 6. august 
fikk Joakim Solbakken (ScanWafer) og hans Marianne 
Johnsen en datter 6. august. Anne og Tor Arne Fagerli 
(SiTech)fikk en datter 4. august. Og Katrine Pedersen og 
Anders Tindvik (SiTech) fikk en datter 31. juli.

Arve Jordal forlot 
Glomfjord. Nå gjør 
han russer ut av seg.

- Yara har kjøpt en andel på 
30 prosent i en fabrikk som 
produserer NPK-gjødsel i 
Rossosh i Russland. I den forbindelse skal det innføres en del 
arbeidsrutiner som er vanlig i Yara. En del av min oppgave 
blir å implementere samt å følge opp disse rutinene, forteller 
Arve, som flyttet til Porsgrunn 15. august.

Tre år i Glomfjord
Under oppholdet på nesten tre år i Glomfjord var han sentral 
i oppfølgingen av produksjonen i Fullgjødselfabrikken, den 
siste tiden spesielt mot tørr-del. I tillegg husker vi ham gjen-
nom IndustriFolk fra ulike forbedringsprosjekter i fabrikken 
de siste årene, og som medlem av beredskapen i Glomfjord 
Industripark.
- De første ukene etter ferien har vi her i Porsgrunn hatt 
besøk av en delegasjon fra Rossosh. De skal bli kjent med 
hvordan en gjødselfabrikk ser ut og drives i Yara. Min opp-
gave har vært å koordinere besøket, opplyser Arve.

Informasjonsflyt
Nå stasjoneres han ved anlegget i Russland.
- Det er viktig å jobbe med forbedringer som gir økt pro-
duksjon og stabilt god produktkvalitet. I tillegg skal det 
gjennomføres en del større prosjekter med prosjektledere 
fra Yara. Da blir jeg kontaktperson og bindeledd, ettersom 
jeg er stasjonert der borte. En viktig oppgave for meg blir 
altså å sørge for at informasjonen flyter greitt mellom Yara 
og Rossosh.

De trengte ikke vente lenge på sitt første oppdrag, Marius 
Andersen (t.v.) og Stein-Ivar Berghei. I sin aller første 
uke som lærlinger i IKT driftsfag i Glomfjord, fikk de nemlig 
ansvar for å demontere PC-parken i klasserommene i Opp-
læringssenteret i Sjalt-huset. 21 maskiner som blant annet 
er benyttet av Næringsakademiet ble demontert, og 12 nye 
maskiner installert. Noen av de gamle maskinene overtas nå 
av ansatte i Meløy Næringsutvikling og Meløy BedriftsService 
– andre tilbys Glomfjord skole og Meløy videregående skole. 
Marius fra Brønnøysund har den videregående skolen som 
læreplass, Stein-Ivar fra Neverdal er stasjonert hos Yara.
Foto: Edmund Ulsnæs

Haarvik fra Glomfjord og Thomas Normo fra Neverdal er sta-
sjonert på vedlikehold. I Yara-produksjonen er disse nå på 
plass: Kenneth Mathisen, Endre Neverdal, Ståle Pedersen, 
Martin Røberg, Bjørn Steinar Hansen, Lars-Jacob Angel-
sen, Torstein Berghei Gårdvik, Anders Jentoftsen, Sindre 
Johansen, Mads-André Karlsen, Camilla Solø Laastad og 
Ole-Thomas Sjøteig Taraldsen. Stein-Ivar Berghei har læ-
replass på IKT og arkiv.

SiTech-nytt
Espen Rye Pettersen sluttet 
i bedriften 31.juli. Jens Rå-
nes ble tilsatt som operatør 
fra 1. september. Mladen 
Jovic er tilsatt i årsvikariat 
som operatør fra 1. sep-
tember. Ragnar Bekkvik er 
tilsatt som operatør fra 1. 
september.Takk for innsatsen til Finn Hage-

vik, som 31. august gikk av med 
avtalefestet pensjon fra Yara. 

Anders Rossvoll Endre K. 
Neverdal

Camilla Solø LaastadGunvor Dahle Torstein B. 
Gårdvik

Ørjan 
Andreassen

...med rund-dag i september og oktober!

Heidi Pedersen

!

Kristin Ovesen Steinsvold har i løpet av sommeren 
tiltrådt som resepsjonist i ScanWafer. 33-åringen har en 
variert bakgrunn som sjåfør, lærer og resepsjonsleder, og 
har tidligere jobbet ved rentrommet i ScanWafer. 
- Nå skal jeg være «kommunikasjonsnøkkel» for bedriften, 
ta imot besøkende, ha oversikt over hvem som er på huset 
og dessuten ha ansvar for arkiv og internavisen. I tillegg 
jobber jeg med reisebestillinger, og får nok en del andre 
administrative oppgaver etter hvert, sier Kristin.

Hyggelig å bli fast ansatt! Nå kan Mads 
Isaksen glede seg - han er fast på Scan-
Wafer-laget fra 27. juli. Skift 6.

Giftemål
I sommer giftet Cato Olsen (SiTech) seg med Sissel 
Sundet. Vi gratulerer med begivenheten 22. juli.

Fast ansatt fra 1. august: Torstein Svendsgård, driftssjef 
Meløy BedriftsService.

Vemodig for de ansatte 
at ScanWafers «far», Alf 
Bjørseth, nå trer ut av 
sine funksjoner knyttet til 
selskapet. 12. september 
holdes det avslutningsar-
rangement for Bjørseth, 
som har en betydelig del 
av æren for det siste tiårets 
vekst i Glomfjord Industri-
park.

Mange rekrutter
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Vårens revisjonsstans i Yara går for å være 
en av de best gjennomførte noensinne. 
HPP-sjef Arnstein Jensen er fornøyd med 
det meste, men nå setter han og Yaras Leif 
Kristiansen nye mål for begge bedrifter 
innenfor vedlikeholdsjobbingen.

- Revisjonsstansen ble en bekreftelse på hva som er mulig 
å få til. Nå vil vi at det skal foregå mest mulig slik også 
i hverdagen. At det ikke bare er i spesielle tilfeller at det 
fungerer så bra! mener Arnstein.

Redusere behovet
Revisjonsstansen var nemlig forbilledlig med tanke på sys-
tematikk, planlegging og rasjonelt arbeid. På fire døgn ble 
imponerende 3500 arbeidstimer gjennomført. Kostnader 
under budsjett.
- Organisering av vedlikeholdsarbeidet er vi etter hvert 
kommet langt med. En utfordring nå er å redusere eller 
fjerne vedlikeholdsbehov. Dette oppnår vi ved for eksempel 
å skaffe oss utstyr over tid som krever mindre vedlikehold, 
tror han.
- Ja, vi har mange objekter i Yara-produksjonen som krever 
vedlikehold, og vi må være villig til å se på tiltak som kan 
reduser disse kostnadene. Jeg tror det er begrenset hvor 
mye vi nå kan oppnå bare ved å forbedre måten vi jobber 
på, sier Leif.

Gjøre hjemmeleksa
Men stansen i vår blir altså stående som et mønster på 
hvor raskt og effektivt vedlikeholdssamarbeidet mellom 
Yara og HPP kan foregå. Spesielt godt fornøyd er de to med 
den gode tonen i arbeidet, involveringen av operatørene og 
arbeidstidsordningen som ble valgt. 
- Det viser hvor viktig det er med gode arbeidsbeskrivelser 
for den enkelte, og at ansvarliggjøringen fungerer helt ut 
i organisasjonen. I dette samarbeidet er det avgjørende at 
vi i Yara gjør hjemmeleksa godt nok. At vi blir enda bedre 
på å beskrive hva det er vi virkelig vil at HPP-folkene skal 
gjøre, mener Leif.

Fanger mer
- Stemmer, og dersom de som skal gjøre jobben ikke tas godt 
nok med i planleggingen, har de heller ikke noe forhold til 
når de har brukt nok eller for mye tid på et oppdrag.
Sier Arnstein, som er fornøyd med at bedriften han nå har 
ledet i snart et halvt år, fanger opp mer av det som dukker 
opp av lokale oppdrag. Nå har han store forventninger til 
prosjekter i eller med tilknytning til virksomheten i SiTech 
og ScanWafer. Yaras revisjonsstans turnerte i hvert fall han 
og medarbeiderne meget godt.

Det beste skal bli

Enda
bedreBildet: Etter det mange kaller tidenes beste revisjons-

stans, snakker Arnstein Jensen (HPP) og Leif Kristiansen 
(Yara) om hvordan man kan bli enda flinkere.

Matres prosjekt

Etter en god periode med trangboddhet står en utvidet brannstasjon 
ferdig i disse dager.
- Den nye brannbilen er såpass høy at det ikke var plass i den gamle 
garasjen. Dermed var det mest fornuftig å bygge ut, og nå er portene 50 
centimeter høyere, opplyser beredskapssjef Tor-Anton Andersen.
Byggearbeidene ble innledet midt i juni, og kostnadsrammen for utvi-
delsene er på rundt 1 million kroner. På de nye 100 kvadratmeterne 
blir det nå plass til to brannbiler, mens man i den gamle delen får plass 
til «tunnelbilen», og redningsbilen. Det er ikke avgjort hvor den gamle 
Dodge brannbilen havner, det blir avgjort når den nye brannbilen er på 
plass, opplyser Tor-Anton.

Juli ble hyggelig statistikk for Yara i Glomfjord: - For før-
ste gang på mange år var vi nede i 4 prosent sykefravær, 
opplyser Wenche Olsen.
Spesielt er det de ansatte i Syrefabrikken og PKL som har 
bidratt til de hyggelige tallene, og fabrikksjefen gjorde nylig 
stas ved å spandere kake rundt i avsnittene. 4 prosent er 
identisk med konsernets mål for sykefravær.
- Så langt i år har vi hatt en viss økning – året sett under 
ett ligger vi nok på rundt 6, men vi har forhåpninger om 
et lavt nivå videre, sier Wenche.
Som for øvrig kunne notere at bedriften den 1. juli passerte 
to sammenhengende år uten fraværsskader.

Brannstasjonen har vokst med 100 kvadratmeter.

Å selge inn prosjekter er ikke alltid en-
kelt. En god og strategisk presentasjon 
er viktig. Og jeg har jo god erfaring med 
prosjektarbeid.  
 
Svarer Tore Matre når vi snakker om hva han vil trekke 
fram som sine viktigste egenskaper som ny ScanWafer-
sjef i Glomfjord.  
- Vi er ferdig med den første delen av bedriftens liv, 
med stor fokus på teknologi. Nå setter vi fokus på 
organisering, helse, miljø, sikkerhet og systematisk 
vedlikehold og det å bevise at vi får maksimalt ut av 
produksjonsutstyret. Utvidelser og ulike prosjekter 
inngår i dette.  
 
Tilbake i Glomfjord  
55-åringen fra Kvinnherad i Sunnhordland ukepend-
ler nå fra Sofiemyr ved Oslo til Glomfjord. Det er blitt 
10 år siden han forlot Hydro Agri Glomfjord etter fem 
begivenhetsrike år som produksjonssjef: nedlegging 
av ammoniakkfabrikken, etablering av HG Service 
og Meløy Næringsutvikling – Matre stod midt oppe i 
avgjørelser som etter manges mening har sikret virk-
somheten i dagens Glomfjord Industripark. Senere har 
han arbeidet internasjonalt blant annet med etablering 
og sanering av fabrikkanlegg, prosjektstyring i Yaras 
engineering-organisasjon, systematisk vedlikehold og 
optimalisering av fabrikkanlegg.  
- Jobben nådde et metningspunkt, jeg ville prøve noe 
annet. Jeg har med interesse fulgt den positive omtalen 
av ScanWafer, som er en bedrift der man kan diskutere 
vekst og begynnelsen på noe stort. Det er bakgrunnen 
for at jeg sa meg interessert i denne jobben.  
 
Utvidelse  
- Men så om det alle lurer på: blir det utvidelser i 
Glomfjord?  
- Først må jeg få si at jeg må sette meg enda bedre inn 
i prosessene her før jeg kan slå fast noe som helst. Vi 
jobber imidlertid videre med utvidelsesprosjektet og 
tar sikte på å presentere et konsept for ledergruppen i 
ScanWafer i løpet av høsten. Uansett blir det et vil-
kår for oss at vi kjører fabrikken best mulig, og det er 
gledelig at vi har løftet oss det siste året. Det er heller 
ikke et dårlig tegn for Glomfjord at man nå investerer 
700 millioner kroner i Porsgrunn, for det kommer som 
et resultat av at man har løst råvaresituasjonen. Det 
kommer også Glomfjord til gode.
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Samarbeid med lokal 
entreprenør forbedrer 
hverdagen for opera-
tørene ved SiTech.

- Vi ser allerede forbedringer 
– det blir mindre fysisk be-
lastning på operatørene. Og 
mindre psykisk stress fordi 
dette er lett og trygt å betjene, 
oppsummerer kvalitetssjef Ør-
jan Johannessen i SiTech.

En nøtt å knekke
Problem 1: SiTech må svare 
nei til kunder som etterspør 
større blokk-dimensjoner. Pro-
blem 2: utstrakt hånd-løfting 
av ingoter gir belastningsska-
der hos operatørene.
- Dette var en nøtt å knekke. 
Ikke minst fordi vi nå vil lage 
mest ingoter på 60 kilo, og fase 
ut dem på 45, forteller Ørjan.
Nøtten ble forelagt Morten 
Normo (Normo Løfteservice), 
som i samarbeid med Semeks 
Christen Selstad skulle finne 
en løsning for å løfte ingotene 
skadefritt inn og ut av blokk-
sagene, inn og ut av grinder 
(dreiebenk) og til hjelp ved 

Løfteutstyr. Salg og sertifisering av, og opplæring på, løfteutstyr. Det er satsings-
områdene for Normo Løfteservice.
- En ting som alene gir grunnlag for satsingen min, er at alt løfteutstyr skal kontrolleres 
årlig. Her er det et stort marked innenfor ulike industrimiljøer. Jeg har også et ønske om 
å tilnærme meg havbruksnæringen, forteller Morten Normo.
Fra i høst har han kontor i Glomfjord Industripark som et ledd i oppbyggingen av Normo 
Løfteservice, parallelt med at han nå trer inn i jobb som kranfører offshore for Statoil.
- Jeg jobber med en fagbok for kontroll av løfteutstyr, et datasystem for innhenting av 
opplysninger om løfteutstyr, samt at salg og sertifisering av utstyr, pluss opplæring, er 
satsingsområder.

pakking av blokker i esker. 
Og i høst er kransystemene 
i full drift, basert på bruk av 
vakuum.

Mindre slitasje
- Det fungerer veldig bra. Vi 
har investert betydelig, men 
ser det slik at sykemeldin-
ger er dyrere for oss på sikt. 
Utryggheten ligger i holdninger 
hos brukeren, at man slurver 
eller ikke tar seg tid. Derfor 
skal det kjøres kurs i bruken 
av dette utstyret, sier han.
- Jeg tror også dette kommer til 
å merkes godt, forteller Heidi 
Pedersen, som er koordinator 
ingot shaping/testing.

Operatør Christain Hegglund 
unngår mange tunge, manuelle 
løft nå som manøvreringen av 
ingoter gjøres med kran levert 
av Normo Løfteservice.

Nettbasert med 
ukentlige samlinger. 
Slik kan du nå, gratis, 
skaffe deg generell 
studiekompetanse 
ved Meløy videregå-
ende skole.

- Interessen har vært for-
holdsvis stor, og vi har pr. i 
dag rundt 10 personer som 
vil være med. Dette er jo først 
og fremst et tilbud til folk som 
står i arbeid, men enkelte fag 
kan også passe for våre elever 
på yrkesfag som vil skaffe seg 
studiekompetansen, under-
streker studieinspektør Roar 
Jensen ved den videregående 
skolens Glomfjord-avdeling.

Nettet og samlinger
14. september gjennomføres 
første samling i et opplegg i 
den såkalte studieverksted-
modellen. Skolen har fått 
60.000 offentlige kroner for 
høstsemesteret, og 70 for kom-
mende vår. 
- Dette dekker fire undervis-
ningstimer hver uke. I praksis 
vil studentene få nettbasert 
støtte fra våre veiledere, pluss 
at de kan melde inn veiled-
ningsbehov til de ukentlige 
samlingene her ved skolen. 
På nettet ligger det oppgaver, 
pluss at man supplerer med 
vanlige lærebøker.
- Man må bo i Meløy, da?
- Nei, vi ønsker å dekke hele 
inntaksområdet vårt, som in-
kluderer Gildeskål og Rødøy. 
I høst legges samlingene til 
Glomfjord, så får vi etter hvert 
vurdere om elevene har ønsker 
om andre møtesteder.

Stå i arbeid
- Hvor lenge varer kurset?

- I utgangspunktet ett og et 
halvt år, med avslutning til jul 
neste år. Men dette kan tilpas-
ses de behovene deltakerne 
har. Når folk står i arbeid 
kan det nok hende at det er 
ambisiøst å rekke over såpass 
mye på den tiden - det er en 
god del arbeid. Så dette kan 
man ta i eget tempo. For oss 
er også dette nytt, derfor må vi 
føle oss litt fram med måten vi 
skal jobbe på, hvilke fag som 
krever hvor mye veiledning, 
hva de lokale samlingene skal 
inneholde og så videre. Men 
litt av målet med samlingene 

Nettløsning

er at deltakerne kan samar-
beide med hverandre i fagene 
de har felles.

Delte erfaringer
Det er voksenopplæringssek-
sjonen ved skolen sammen 
med Den åpne skolen i Nord-
land som står bak tilbudet, 
og faglærer Beate Henningsen 
blir sentral sammen med Kåre 
Dyrkorn. De to turnerer hen-
holdsvis språkfagene og real-
fagene, mens Roar også får en 
rolle i å følge opp studentene 
best mulig.
- Vi tror at dette med nettstøt-

tet opplæring vil gripe om seg, 
også hos oss. Men vi må se 
hvordan dette fungerer – andre 
steder har man delte erfarin-
ger. For mange er det vanske-
ligere å jobbe strukturert når 
man ikke gjennomfører studiet 
ved skolen, fysisk.
Nå er han spent på skolens 
eget nettstudium for generell 
studiekompetanse, altså. Stu-
diet er gratis for deltakerne. 
Kurs for påbygging til spesiell 
studiekompetanse blir derimot 
et betal-kurs som startes neste 
høst, dersom interessen blir 
god nok.

Kåre Dyrkorn (f.v.), Roar Jensen og Beate Henningsen ved Meløy videregående skole tilbyr nettstøttet studium 
som gir generell studiekompetanse. Foto: Edmund Ulsnæs.

- Hver blokk er ikke så tung, 
men i sum blir det store løft 
på et skift. I tillegg er det vi 
løfter ofte glatt, som er et ek-
stra stress.

Nært og godt
Morten Normo er fagsjef for 
kran- og materialhåndtering 
i Prosafe Drilling, men bygger 
nå opp sitt eget firma, Normo 
Løfteservice, med base i Meløy. 
Til SiTech-prosjektet er det 
han som har levert utstyret, og 
Christen Selstad som har stått 
for modifiseringen. Over en 
tredagersperiode ble kranene 
montert i sommer.

LØFTerikt

Operatør Heidi Pedersen 
diskuterer tilpassing av 
vakuum-krana i pakke-
riet sammen med leve-
randør Morten Normo.

Morten Normo

Sjalt-huset er fiks ferdig med møte- og 
undervisningsfasiliteter over tre etasjer.

Med september kom også den endelige ferdigstillelsen 
av tredjeetasjen. Sjalt-huset i ny drakt huser dermed 
en rekke aktører og ressurser tilgjengelig for nærings-
livet: undervisningsrom nede med 12 splitter nye PCer, 
styremøterom i andre og undervisningslokale med 
mulighet for videokonferanser i tredje.

Foto: Edmund Ulsnæs
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- For første gang på 17 år bruker 
jeg ikke medisin mot psoriasis-
leddgikten min. Jeg, som gikk på 
cellegift i seks år og tok sprøyte 
hver uke! Nå er jeg helt bra, for-
teller en strålende fornøyd An-
nett, som var blant «pionér-ope-
ratørene» – de som gikk de første 
skiftene i produksjon av wafere i 
Glomfjord, tilbake i 1997.

Hardt arbeid
Den lykkelige historien handler 
om en samarbeidsvillig bedrift, 
god utnyttelse av rettigheter i 
det offentlige, og hardt arbeid 
fra hovedpersonen selv, Annett 
Åbodsvik.
- Joda, det var tøft mens det 
stod på. Ikke minst for han Bir-
ger, som var heime med ganske 
små unger. Så har vi jo mange 
flotte folk rundt oss som har 
stilt opp, så det har gått veldig 
bra. Men jeg er ganske lei av å 
kjøre veien mellom Glomfjord og 
Narvik, ja!
Sier operatøren som på grunn av 
helsa måtte bort fra «gølvet» og 

Helt frisk
Fem års omstilling med helgependling og 
pugging til eksamen har betalt seg for Annett 
Åbodsvik i ScanWafer. Nå er hun superfornøyd 
i ny jobb som vedlikeholdsingeniør. Og pso-
riasis-leddgikten? Helt borte!

waferbehandling og utdanne 
seg inn i helt nye funksjoner 
i bedriften. Operatørjobben 
«trigget» sykdommen.

Styrer selv
- Dette er veldig psykisk 
styrt. Det at jeg nå kan klare 
meg helt uten medisin skyl-
des at jeg rett og slett har det 
veldig bra. Denne jobben er 
veldig forskjellig fra den jeg 
hadde før, men kroppen min 
har godt av det, for nå styrer 
jeg dagene mer selv, det er 
ikke det samme presset som 
henger over meg. I starten 
har jeg ikke helt klart å slå 
meg til ro med kontorjobb, 
dette er jo en administrativ 
jobb med mye papir, bruk av 
PC og telefon.
Nye oppgaver, og ikke minst 
en helt «ny» bedrift er det 
hun er kommet til. Da hun 
forlot i 1999 var hun én 
av 50 ansatte, nå er tallet 
190.

Spennende oppdrag for 
Andreas Fenne (16) og 
Siv Heidi Griegel (17) 
på Meløy videregå-
ende skoles avdeling på 
Ørnes. Under Yaras Åpen 
dag nå i helga deltar 
de nemlig i rollespill om 
telekommunikasjon i 
Meløy. Under Åpen dag-
arrangementet blir det 
ellers grilling, visning av 
filmen om Nordags an-
leggsaktivitet under kri-
gen, demonstrasjon av 
strekking og klipping av 
havarert bil, redningsar-
beid ved brannstasjonen, 
aktiviteter for barna 
og selvsagt omvisning i 
fabrikkene.

Åtte franske lærlinger kom, lærte og ble 
begeistret. Nå takker Meløy videregående 
skole sine samarbeidspartnere.

- Velviljen var formidabel, både hos lærebedriftene ScanWa-
fer, HPP, PQ Norge Silicates og Meløy Elektro, og hos de fem 
vertsfamiliene.
Kåre Jakobsen ved Meløy videregående skole er nesten 
overgitt over hvor lett det var å sikre franskmennene god 
oppfølging i bedriftene og et innholdsrikt program på fritiden. 
Dette takker han ikke minst Røde kors i Glomfjord for, som 
bidro med en scooter- og hyttetur som de franske ungdom-
mene aldri vil glemme.
- Hva nå, da?
- Tja, bedriftene synes dette er spennende, og vil være med 
videre. Lærlingene fra Toulon var…..henrykt! Nå sendes fire 
av våre elever ned dit i vinter, og neste vår legger vi opp til å 
ta imot seks nye lærlinger derfra.
- Men det er mye arbeid?
- For så vidt, men vi har nå arbeidet fram et opplegg som 
er er håndterbart. Faste personer skal framover jobbe med 
faste program slik at vi ikke gaper over for mye. Da klarer vi 
forhåpentligvis å opprettholde kvaliteten i et viktig arbeid.


