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NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

- Vi er bestevenner på 
fritiden, også, og har det 
kjempeskøy i lag på jobb! 
storsmiler Thomas Bjørkum 
(34) og Aleksander Marken 
(33).
Ny Næring har nettopp 
snakket med formannen 
deres, her på det omfat-
tende oppdraget Solhaug 
Byggevare utfører for 
smoltprodusent Sundsfjord 
Smolt. ‘De er greie, kjappe 
og flinke’ skryter formann 
Magne Johansen.
- Tømring og arbeid med 
treverk, dét er livet! Det er 
noe med å se at en stabel 
med materialer plutselig 
blir til et byggverk, for 
eksempel denne slusa som 
vi lager her. Det er en kjem-
peartig jobb, og vi to trives 
veldig bra i lag, forklarer 
Aleksander.
Han selv utdannet seg til 
sveiser, og jobbet lenge 
som dét, på Vestlandet. Så 
var det for 6 år siden at be-
stekameraten Thomas hjalp 
ham innafor hos Solhaug, 

og siden har han ikke sett 
seg tilbake.
- For meg begynte det med 
et 12-årig prosjekt der jeg 
totalrenoverte huset mitt, 
som er fra 1949, forteller 
Thomas, som forresten er 
barnebarnet til interiørarki-
tekt og møbelsnekker Tor, i 
Neverdal.
- Jeg syntes det var artig 
å snekre, og skjønte at det 
var dette jeg skulle ha som 
jobb, ikke noe annet! Og så 
liker jeg å ha med kunder å 
gjøre, og finne gode løsnin-
ger i prosjektene.

STORTRIVES MED STORJOBB
De digger å snekre og digger å jobbe 
i lag. Bestekameratene Thomas og 
Aleksander gjør jobben når Sunds-
fjord Smolt bygger om og bygger ut.

Jeg syntes det var artig å snekre, og skjøn-
te at det var dette jeg skulle ha som jobb, 
ikke noe annet! Og så liker jeg å ha med 
kunder å gjøre.

THOMAS BJØRKUM

FORTSATTE FRA REPPEN
Det er altså to gode ambas-
sadører for tømrerfaget vi får 
en prat med. Det er formiddag 
i Sundsfjord, og det koker av 
aktivitet både inne og ute - en 
rekke leverandører har travle 
dager når smoltanlegget bygges 
ut for andre gang. Nytt produk-
sjonsbygg med grunnflate på 
2.100 kvadratmeter er hovedin-
vesteringen, men i tillegg utfører 
Sundsfjord Smolt omfattende 
sammenbygging, ombygging og 
forbedring av anlegget. Kan det 
fikses? Klart det kan! Solhaug 
Byggevare.  
- For vår del er dette på et vis 
bare en videreføring fra prosjek-
tet deres i Reppen, Helgeland 
Smolt, der vi var med fra starten 
og fortsatt har en del arbeid, 
opplyser bedriftens prosjektleder 
Kåre Danielsen.

HELE TIDEN MER
Han har hatt formann Magne og 
3-5 andre i arbeid siden septem-
ber i Sundsfjord:
* Bygging av ny kantine i anleg-
gets hovedbygg fra 2010

* Muring av etasjedeler og 120 
kvadrat nye vegger
* Bygging av kontorlandskap i 
hovedbygget
* Bygging av nytt, felles kon-
trollrom i hovedbygget
* Bygging av sluser og korrido-
rer i nybygget
- I tillegg lager vi trapp opp til 
taket og inngang til den innebyg-
de gangbrua over til nybygget, 
forteller Magne Johansen.
- Vi skal vel i grove trekk være 
ferdig med vårt nå ved årsskiftet. 
Men i dette prosjektet er det hele 
tiden kommet nye ting, så dette 
er blitt et stort oppdrag for oss.

Kundene til Sundsfjord Smolt etterspør større smolt, og kapasiteten i Sundsfjord har 
vært for liten. I år og neste år investeres om lag 110 millioner kroner i om- og utbyg-
ging, og i tillegg har selskapet brukt flere titalls millioner kroner på utbedringer 
og prosjekter for å bekjempe og forebygge sykdom på fisken. Til tross for et svakt 
inntektsår i 2017 var Sundsfjord Smolt blant de fem selskapene som hadde høyest 
omsetning i Meløy og Gildeskål. Foto: Roar Kofoed.

Thomas Bjørkum (t.v.) 
og Aleksander Marken 
er bestekamerater på 
fritiden, og digger å 
jobbe sammen som 
snekkere hos Solhaug 
Byggevare. - Det er mye 
grubling for å finne 
gode løsninger – kjem-
peartig! gliser karene.

Thomas Bjørkum (34)
Oppvokst i Neverdal, bosatt på Ørnes, 
samboer med Tina Bang Hansen og har 
en datter på 10 år, og en som fødes i 
disse dager. Utdannet automatiker, deret-
ter Semek i 8 år og til nå 7 år som snek-
ker hos Solhaug Byggevare. Barnebarn 
av møbelsnekker Tor Bjørkum.

Aleksander Marken (33)
Oppvokst på Reipå, bosatt på Ørnes, 
samboer med Veronica Valøy og har 
to døtre på 3 og 5 år. Sveiser hos Rolls 
Royce Engines i Bergen i 6 år, deretter 
jobb på fiskebruket på Støtt, og snekker 
hos Solhaug Byggevare de siste 6 årene. 
Barnebarn av snekker Iver Eilertsen.

24.NOVEMBER

Sundsfjord Smolt AS
• Stiftet 15. oktober 2007 som Nova 

Smolt, der Nova Sea i dag eier 73,6 
prosent av aksjene, Lovundlaks 
16,4, Gildeskål Forskningsstasjon 
5 og Selsøyvik Holding 5.

•  I 2008-10 investerte selskapet 
112 millioner kroner i bygging av 
smoltanlegg i Sundsfjord, og 54 
millioner i utbygging i 2011-12. 
I år og neste år investeres om lag 
110 millioner i nytt bygg beregnet 
på storsmolt.

• Sundsfjord Smolt eier også Helge-
land Smolt i Reppen i Rødøy. De 
to selskapene er denne måneden 
fusjonert, og drives videre med 
navnet Helgeland Smolt AS.

• Tor-Arne Gransjøen er daglig 
leder, og styreleder er Odd Strøm 
– han er også daglig leder i Nova 
Sea.
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- Det har vært veldig fine og spen-
nende år i Reipå Knuseri. Det har 
vært en utvikling fra stort sett små til 
ganske store oppdrag – det største på 
veivedlikehold var jo på 30 millioner, 
oppsummerer Kjell Ivar Hansen (51).

DRAR TIL BODØ
Men, seks år etter at han kom, går 
altså veien videre for Knuseriets 
prosjektleder. 
- Jeg blir byggeleder i Bodø kom-
mune, og da fortrinnsvis på nye 
anlegg, ikke på vedlikehold. Jobben 

BYGGER VIDERE I BODØ
Knuseriets viktige prosjektleder på vei, vann 
og avløp har bestemt seg for å bytte beite.

består hovedsakelig i å følge opp 
og ha kontroll med anlegg som 
bygges og utføres av entreprenø-
rer, forklarer han.
21. januar er første arbeidsdag, 
og så blir det i hovedsak dag-
pendling fra hjemme i Storvika i 
Gildeskål, men også noen netter 
i byen.

BEGYNTE PÅ REIPÅ
Etter grunnskolen tok Kjell Ivar 
Hansen fagbrev som forskal-
lingssnekker. Hos Brynjar Brun 

Ansvarlig utgiver: 
Ny Næring

Kontaktinfo:
Ny Næring
Spilderneset 12, 
8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00
Tlf: 99 29 99 08 
edmund@
nynaring.no

Bilagsansvarlig:
Edmund Ulsnæs

Tekst og foto: 
Edmund Ulsnæs

Grafisk design: 
Ellinor Ann Skaret 

Trykk: 
AN Trykk

Ny Næring er Meløy og 
Gildeskåls eget reklameblad 
for nærings- og arbeidsliv, og 
produseres og gis ut av Medi-
ehuset Meløy. Innholdet lages 
i sin helhet på oppdrag fra 
våre 21 faste samarbeidsbe-
drifter – du ser dem presen-
tert på side 8-9. Formålet 
til Ny Næring er å formidle 
satsinger og suksesshistorier i 
noen av regionens aller mest 
solide bedrifter, gjerne fortalt 
av stolte ansatte. Ny Næring 
distribueres som månedsbilag 
i Framtia følgende datoer 
høsten/vinteren 2018-19: 19. 
desember, 30. januar, 6. mars.

Du husker sikkert IndustriFolk? 
Bladet som ble etablert i 2004 hentet 
hovedsakelig sitt innhold fra Glom-
fjord Industripark, men ble som resten 
av Meløy sterkt påvirket av REC 
Wafer-nedleggelsene. IndustriFolk ble 
dermed omskolert fra informasjonsa-
vis til regionalt profileringsblad, 
trykket på avispapir og fikk nytt navn 
fra 2017: Ny Næring. Bladet har i dag 
22 faste samarbeidspartnere i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy. IndustriFolk, 
som altså i dag heter Ny Næring, har 
siden 2008 vært produsert og utgitt av 

NY NÆRING, NYTT SELSKAP
Bladet du leser er siden 2008 utgitt av 
Mediehuset Meløy AS. Men ikke nå lenger.

Mediehuset Meløy AS. 
Det er dette som endres 
nå fra årsskiftet, som 
overskriften antyder. 
Satsingen på profile-
ring for næringslivet i 
regionen løftes nemlig 
over i det nyetablerte 
selskapet Ny Næring 
AS. Mens lokalavisa 
Framtia, som også har vært en del av innhol-
det i Mediehuset, nå går veien videre med det 
nye navnet Kulingen, etter sammenslåingen 
med Meløyavisa.

Mannen som snakker er stedfortredende pro-
duksjonssjef. 18 millioner kroner selger han og 
bedriften ski for i år – ski til frikjøring, toppturer, 
offpiste og racing. 8,5 mil øst for Meråker og 10 

mil vest for Østersund - der 
finner vi Åre Skidfabrik, 
produksjonssjef Albin Jans-
son (28) og de 12 andre i 
den skiinteresserte staben. 
Moonlight Skis (Tromsø), 
Stereo Skis (Oslo) og SGN 
Skis (Sogndal) – dette er 
skimerker som Albin & Co. 
lager på oppdrag for viktige 
kunder i Norge. Pluss sitt 
eget merke, Extrem. Og 

HJELP TIL MINDRE RISIKO
- Vi var helt sikre, og trengte 
egentlig bare en bekreftelse fra 
dem. Men det de sa, fikk oss til å 
endre planen vår totalt. Så ja, vi 
ville nok spart mye på å få dem 
inn tidligere…

13 ansatte i Åre Skidfabrik ved norskegrensen produserer 6.000 par ski for frikjøring hvert år – nokså mange av dem drar til Tromsø, 
Sogndal og Oslo.

Nå vil de bygge ut og øke produksjonen med 30 prosent, 
men samtidig sliter de mange uker med å komme opp i 
det volumet de bør klare. Vi ville finne ut hvorfor.

ULLA SIMONSSON

Vi er veldig imponert. Ulla og 
Linus er raske til å analysere 
nå-situasjonen og se hovedut-
fordringene, de bryter ned store 
problemer til lette løsninger.

ALBIN JANSSON

veksten har vært kraftig – fra 7 til 12 til altså 18 
millioner på tre år.
- Derfor har vi vokst ut av lokalene våre og må 
bygge ut for å få bedre arbeidsforhold, og for å 
utvide produksjonen, forklarer Albin, som selv er 
maskiningeniør i sportteknologi.
- Vi var sikre på at vi hadde tegnet drømmefa-
brikken vår – 380 kvadratmeter større enn i dag, 
investering på ni millioner. Men så ble vi kjent med 
Simonsson & Widerberg Lean Consulting….

FEIL MED FLYTEN?
Det er Tillväxtverket under Næringsdepartementet 
som ruller ut satsingen ‘Smart Industri’. I dette stat-
lige programmet hjelper Region Jämtland Härjeda-
len i Sverige sine små og mellomstore bedrifter til 
mer konkurransekraft. Åre Skidfabrik er den ene av 
i alt 12 som har deltatt i år. Storvika-bedriften Si-
monsson & Widerberg er hentet inn for å lære bort 

teknikker for bedre flyt i produksjonen, 
avdekke flaskehalser og mindre sløsing 
med tid og råvarer.
- Albin og hans folk er fantastisk flinke på 
kundekontakt, digitalisering, markedsar-
beid og det å konstruere ski. Nå vil de byg-
ge ut og øke produksjonen med 30 prosent, 
men samtidig sliter de mange uker med å 
komme opp i det volumet de bør klare. Vi 
ville finne ut hvorfor, forklarer Ulla Simon-
sson og Linus Larsson hos Simonsson & 

Widerberg.
- Vi er veldig 
imponert. Ulla 
og Linus er raske 
til å analysere 
nå-situasjonen og 
se hovedutfordrin-
gene, de bryter ned 
store problemer til 
lette løsninger. Så 
nå har vi forandret 
planene våre totalt, 

sier Albin fornøyd.

ENKLE, SMARTE VERKTØY
Kort fortalt: det blir ikke investert 9 millio-
ner i 380 nye kvadratmeter i Åre. Ulla og 
Linus pekte nemlig raskt på flere ting som 
hindret god nok flyt i dagens produksjon.
- Det viser seg at vi kan flytte om på en 
del maskiner og gjøre enkle forandringer 
i dagens produksjon, slik at vi kan øke 
volumet. Vi trenger ikke 380 kvadrat - vi 
trenger kanskje bare 230, og kanskje holder 
det å investere 4 millioner. Og, vi kan gjen-

nomføre planene våre trinnvis, slik at vi 
holder totalkostnadene våre nede, forteller 
Albin Jansson.
- Dessuten har hele staben fått enkle verk-
tøy for å jobbe smartere, og dette tar ikke 
energi, det gir egentlig mer energi. Når jeg 
tenker på hvor sikre vi var på forhånd, tror 
jeg nok vi kunne spart oss mye arbeid og 
penger hvis vi hadde fått inn Linus og Ulla 
enda tidligere, innrømmer Albin.

MER SW LEAN
Denne skiprodusenten nær norskegrensen 

og Per Jakob Brun i daværende Reipå Tre og 
Betong. Så teknisk fagskole på Mo, så to år 
som lærer i bygg- og anleggsfag på Grong og 
så Meløy’s kommuneadministrasjon fra 1993. 
Her var Kjell Ivar først oppsynsmann, men tok 
etter hvert nye oppgaver og var ingeniør på 
vei, vann og avløp da han meldte overgang til 
Reipå Knuseri i 2012.
- Etter hvert har jeg ganske god kontroll på vei, 
vann og avløp, og dessuten bra erfaring på det 
som har med kontrakter og kontraktskriving å 
gjøre, sier han når vi spør hva Bodø får, med 
ham på laget.
- Og for en kommune er det kjempeviktig å ha 
god kontroll på dette med endringsmeldinger 
fra entreprenørene i et prosjekt – der har jeg 
også en del erfaring nå. 

er en god og lettvint samarbeidspartner for 
selgere av frikjøring-ski i Norge. Samme 
språk og samme tidssone, ja, men også 
at Åre klarer å prioritere selv små partier 
høyt. Hos de store ski-produsentene i Eu-
ropa ville partier på noen få titalls par blitt 
sterkt nedprioritert.
- Vi selger ski som kundene er villig til å 
betale en del for. Og alle i fabrikken vår 
kjører ski selv, og vet hva det dreier seg 

om. Vi sender ikke 
ut ski fra fabrikken 
vår som vi ikke er 
stolte av, fastslår 
Albin Jansson.
Som fortsetter 
samarbeidet med 
Simonsson & 
Widerberg neste 
år. I sitt arbeid for 
bedre flyt og mer 
vekst.

Albin Jansson

Linus Larsson
Ulla Simonsson

Etterspørselen vokser, og produksjonssjef 
Albin Jansson (t.h.) vil investere 9 millioner 
kroner og bygge ut Åre Skidfabrik med 300 
kvadratmeter. Linus Larsson i Simonsson & 
Widerberg setter ham på litt andre tanker, et-
ter å ha analysert dagens produksjonsflyt…
Alle bildene: Klas Hegelbeck
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" Norwegian Crystals (NC) ble etablert 4. juli 2012 av tidligere ScanWafer-etablerer Reidar Langmo. 
Selskapet kjøpte monofabrikken etter REC og begynte produksjon av monokrystallinske silisi-
um-ingoter. NC er Meløys nest største private arbeidsplass med litt over 100 ansatte, og fabrikken 
skal firedoble sin produksjon ved å investere om lag 700 millioner kroner. Fabrikksjef er Cato Lund 
(bildet). 

NORWEGIAN CRYSTALS 
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00
post@crystals.no
www.crystals.no

Ikke bare skal vi vi firedoble produksjonen vår – vi 
skal også gjennom en slags industriell revolusjon 
de neste årene.             CATO LUND

Cato Lund

- De første pensjonistene venter på trappa 
når vi åpner dørene, som alltid, smiler 
Ingebjørg Bjørklund og Britt Brun Bot-
tolfsen.
Pyntet til fest var de, da Meløy videregå-
ende skole nylig inviterte til solidaritetsdag 
i Glomfjord for 22. gang. Og fest ble det 
– om lag 230 juletallerkener ble kjøpt og 
fordøyet!
- Overskuddet vårt ble denne gangen på 
35.000 kroner. Dette går uavkortet til dag-
senteret «Prosjekt Håpet, barn og familie» 
i Brasil, opplyser de i etterkant.

SKOLENS MANGE KULTURER
Det var matkultur, klesdrakter, dans, salg 
av elevprodukter og viktig lotteri. Dagen, 
det var den som er fast nå i desember – da-
gen i solidaritet der både elever og lærere 
ved den videregående skolen har spandert 
masse forarbeid og åpner alle dører og 
klasserom på vidt gap hele ettermiddagen.
- Og mens vi i fjor hadde ‘tivoli’ som 
tema, var det kultur i år. Skolen vår har 
folk samlet fra masse kulturer verden 
over, og dette vil vi vise fram. Elevene har 
laget mat fra sine egne land som de selger, 
forklarer Britt og Ingebjørg oss.
- Både mat og tradisjoner er veldig ulike. I 
Norge har vi ribbe og pinnekjøtt, men her 
har vi for eksempel muslimer, og de spiser 
ikke ribbe, sier Britt.

SNAKKET OM BETYDNINGEN
Hun er faglærer i yrkesutøvelse, kommuni-
kasjon og samhandling, og har i oppkjø-
ringen mot denne dagen snakket i klassene 
sine om tradisjoner, og hvor ulike disse er 
blant elevene.
- Folk har også veldig ulik religiøs 
bakgrunn, selv om mange er kristne. Og 
mange av elevene våre kommer fra fattige 

STORSALG AV MAT
…OG MASSE 
KULTUR (ER)
- Elever fra Estland, Eritrea, 
Brasil, Filippinene, Syria, 
Norge, Thailand, Soma-
lia…..ramser de opp, komi-
témedlemmene. Heeeeelt 
naturlig, da, at ulike kultu-
rer var tema for den årvisse 
solidaritetsdagen!

Bakerne er (f.v.) Khaled Abdelkarim Khalil, Emad Mahmmoud Issa og Wael Mohamad Afif Belal. Julenissene er (f.v.) Amalie Kristin 
Hansen og Hennie Kristin Andersen. De tre i verkstedet er (f.v.) Robin Midthun, Krister André Lorentsen og Vetle Antonsen Hagen. 

Stas med solidaritetsdag. Her er Nicklas og Victoria Leonhardsen på besøk. Foto: 
Meløy vgs.

Formidlingskoordinator og miljøarbeider Ingebjørg Bjørklund (t.v.) og faglærer Britt 
Brun Bottolfsen.

land, der de i motsetning til vår overflod 
har lite mat. De har fortalt om at julen for 
dem først og fremst handler om fellesskap 
med hverandre.
Selv har hun deltatt helt siden solidaritets-
dagen hadde sin forgjenger i et juleverksted 
i kulturhuset i Glomfjord. Så kom årene 
der skoleavdelingen fikk nytt bygg, og 
med utveksling av elever til utlandet kom 
solidaritetsdagen, der salgsoverskuddet an-
nethvert år går til det nevnte barnehjemmet, 
og annethvert år til et barnehjem i Estland.

Glomfjord Industripark: en ammoniakk-
bil har veltet, og nå slipper den ut giftig 
gass! Alarmen går, 110 varsles, det kjøres 
‘vindusmelding’ og innsatsordren går ut til 
mannskapene – full utrykning! Eller...?
- Hele øvelsen gjøres her i møterommet, 
ved storskjermen! smiler beredskapsleder 
Per Frøskeland hos Yara Glomfjord.
- Slik får vi drillet 15 øvelser på kort tid, 
og utrykningslederne trenes i å gjøre ting 
helt likt. Vi ser at de på denne måten får en 
voldsom progresjon. 

SMARTERE ENN DET MESTE
Ja, vi sitter altså tørt og trygt innendørs 
idet et dramatisk scenario utspiller seg. 

SIMULERING GIR 
BEDRE BEREDSKAP 

- Dette er ett av de beste 
tiltakene vi noen gang har 
gjort! mener sjefen for 
Glomfjord’s viktige brann- 
og beredskapstropp. 

Her tester og evaluerer Tom Thuv (t.v.) valgene til utrykningsleder Magne Bergli ved hjelp av berredskapssimulator. Utrykningslederne Jørn-Are Pedersen (f.v.), Eskil Storjord 
og Steve Bergli deltar også i treningen.  

Beredskapsleder Per Frøskeland

Men bare virtuelt, der på storskjermen. 
Utrykningsleder Magne Bergli studerer 
skjermen og gir sine kommandoer over 
bordet. Erling Bakkemo og Tom Thuv fra 
Practik Beredskapssimulator i Bodø taster 
inn valgene hans, 
og øvelsen ruller 
videre.
- Dette må 
være ett av de 
smarteste bered-
skapstiltakene 
vi noengang har 
gjort! mener Per.
- Vi trenger ikke rigge brannbilene, mann-
skapene må ikke vente, og utrykningsle-
derne blir på kort tid drillet og samkjørt på 
alle varslene og ordrene som skal gis i en 
virkelig beredskapssituasjon. 

LEDEREN: ALFA OG OMEGA
Virtuell trening for beredskapsledelsen er 
relativt nytt i Glomfjord, og sålangt gjen-

nomført i fire runder. Og inngår nå i den 
kontinuerlige drillingen av utrykningsle-
derne Magne Bergli, Eskild Storjord, Bjørn 
Abel, Steve Bergli, Per Frøskeland og 
Jørn-Are Pedersen.

- Mannskapene 
våre er flinke og 
godt trent, men 
uten gode utryk-
ningsledere stopper 
det opp og kan gå 
feil – dette ser vi 
stadig vekk i store 
hendelser, sier Per.

Selv ble beredskapslederen røykdykker 
i 1995, og overtok så sjefsjobben etter 
Halvor Rønnåbakk i 2004. Jørn-Are ble 
røykdykker i -04, og etter noen år i andre 
bedrifter er han assisterende beredskapsle-
der siden 2012.
- Utrolig nyttig med slik trening, for da er 
man tryggere når alarmen går neste gang, 
understreker Jørn-Are.

Slik får vi drillet 15 øvelser på 
kort tid, og utrykningslederne 
trenes i å gjøre ting helt likt. 

PER FRØSKELAND
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Ny Næring ble etablert i 2004, da med navnet IndustriFolk, og har i dag 21 faste samarbeids-
bedrifter. Ny Næring er profileringsblad for næringslivet i Meløy og Gildeskål, og alt innhold 
lages av Mediehuset Meløy på oppdrag for bedriftene som er presentert i oversikten under.

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 
8006 Bodø
Arnøy Gård, 
8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000
salten@boligpartner.no
www.boligpartner.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

MELØY BEDRIFTS- 
SERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

Fred Inge Kristensen

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   21 56 24 40
www.marineharvest.com

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

BILFINGER GLOMFJORD

Vedlikeholdsavsnittene var integrert i gjødsel-
fabrikken til Norsk Hydro i Glomfjord fram til 
rundt 1990. Da ble de ulike verkstedavdelingene 
og ingeniørkorpset til enheten HG Service, og 
noen år senere en del av det nyetablerte Hydro 
Production Partner. I 2008, tre år etter at Hydro 
solgte sin landbruksdivisjon og dette ble det 
børsnoterte gjødselselskapet Yara, ble også HPP 
solgt. Siden da er det den tyske industrigiganten 
Bilfinger Berger Industrial Services som eier 
vedlikeholdsvirksomheten i Glomfjord, først med 
navnet BIS, men fra 23. april 2013 bare Bilfinger. 
Konsernet har over 60.000 ansatte verden over og 
avdeling i Glomfjord, der Fred Inge Kristensen er 
daglig leder for omlag 60 ansatte. Vedlikeholds-
avtalen med femårsintervall som er inngått med 
Yara Glomfjord, utgjør hoveddelen av oppdrags-
mengden. Men, Bilfinger utfører også en rekke 
andre industrioppdrag for aktører som Statkraft, 
Marine Harvest og Norwegian Crystals.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

ARNØY BRYGGE AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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- Da vi i 2015-16 satte i stand Glomfjord 
Torg, fikk vi fikk litt oppstrekk fra enkelte 
fordi vi stoppet ved brua, småskratter Hå-
vard Jentoftsen.
- Men fra mai neste år totalrenoverer vi 
Glomveien opp til Vassaksla, lover han og 
Merethe Skille.
Hun er teknisk sjef i Meløy kommune, han 
er prosjektleder hos Terje Halsan AS. Ny 
Næring tar bilde når de to signerer kontrak-
ten, den som sikrer en etterlengtet forbe-
dring av hovedtraséen gjennom tettstedet.

SLUTT PÅ LAPPING
- Klagene er kommet jevnt og trutt siden 
jeg ble leder for kommunalteknisk høsten 
2015, bekrefter Merethe.

OPPSTART 20. MAI
Her signeres kontrakten. 
Nå skal Halsan fikse Glom-
veien. På den ordentlige 
måten.

Hull i hull er blitt en utrivelig vane fra Glomfjord sentrum og opp til Vassaksla. Her signerer Merethe Skille og Håvard Jentoftsen kontrakten som sikret at Terje Halsan AS fikser 
problemet permanent. Skjer til våren.

Glomveien er i kategorien for de verste veiene vi har for 
tiden. Det er selve grunnen, altså massene under topp-
dekket, som er problemet.

MERETHE SKILLE

- Glomveien er i kategorien for de verste 
veiene vi har for tiden. Det er selve grun-
nen, altså massene under toppdekket, som 
er problemet. Til nå er det bare blitt lappet 
i asfalten. 
Nå er det slutt på lappingen. Både vei-
dekket og massene under skal skiftes ut, 
bekrefter den lokale veisjefen. 
- Og det er flere strekninger som står for 
tur. Politikerne jobber for å finansiere flere 
slike prosjekter, altså en ordentlig renove-
ring, ikke bare lapping på asfalten. Men, 
det vil nok ta tid før vi er på et anstendig 
nivå på alle veistrekninger, innrømmer hun.

EN SOMMERJOBB
20. mai starter uansett gravemaskinene i 
Glomfjord. 570 meter utslitt vei, fra brua 
nede ved torget og opp til kirka, skal erstat-
tes på den omfattende måten.
- Alt skal bort, fastslår Håvard.
- Asfalt, fortau og om lag 4.000 kubikkme-
ter masse fraktes bort og erstattes med nytt. 
Vi setter ned seks nye sluker med sandfang, 
og nytt autovern på en del av strekningen.
‘Nye’ Glomveien innebærer i kontrakten 
fire måneders arbeid for Glomfjord-entre-
prenør Terje Halsan AS, et oppdrag som i 
økonomi utgjør i overkant av åtte millioner 

kroner.
- Så….?
- Da er alt splitter nytt og klart til bruk før 
snøen kommer, lover han.

KLAGER MED RETTE
Kneika fra sentrum og opp til Glomfjord 
kirke har vært en irritasjon og belastning 
for alt av bilister i nokså mange år. En skik-
kelig renovering er neppe gjort siden den 
gangen etter at Svartistunnelen stod ferdig 
i 1986, mener Håvard. Så var det i fjor 
at renoveringen ble beregnet og deretter 
plassert i årets budsjett, før konsulentene 
i COWI i vår lagde ferdig grunnlaget for 
anbudskonkurransen, den som ble utlyst i 
sommer. Terje Halsan AS vant foran to an-
dre entreprenører, og nå er altså kontrakten 
med Meløy kommune signert.
- Klagene har vært mange, men med rette. 
Veien har faktisk vært så ille at biler har fått 
skader, forteller Merethe.

- Dette har jeg faktisk ikke 
opplevd før! smiler industri-
veteran Yngve Olsen.
Han kan klappe både seg selv 
og de ansatte på skulderen, 
Yara Glomfjord’s leder for 
helse, miljø, sikkerhet og 
kvalitet. For da Arbeidstilsy-
net nylig var på besøk for å 
gjøre tilsyn med storulykke-
beredskapen:
- Ikke ett eneste avvik, dét er 
veldig spesielt! Inspektørene 
sa de knapt hadde opplevd 
maken, opplyser han.
- Dette er selvfølgelig en stor 
anerkjennelse for måten vi 
jobber med beredskap på. Og 
så må det jo være betryggende 
for innbyggerne i Glomfjord 
at vi har så god kontroll på 
beredskap, øvelser og rutiner.

AVVIK? NOPE!
Bruken av ulike kjemikalier 
i gjødselproduksjonen gjør at 
myndighetene stiller strenge 
beredskapskrav til Yara Glom-

TILSYN TIL TOPPKARAKTER

Ikke alltid at alt er på stell i alle bedrifter, når myndighetene sender ut sine 
tilsynsfolk. Men da Arbeidstilsynet besøkte Yara Glomfjord i høst, ble det ikke 
avdekket ett eneste avvik!

Yngve 
Olsen har 
en lang 
karriere 
i arbeid 
med helse, 
miljø og 
sikkerhet. 
Aldri har 
han opp-
levd at et 
tilsyn fra 
myndig-
hetene har 
resultert 
i 0 avvik. 
Dét har 
han nå. 
- En stor 
anerkjen-
nelse for 
måten vi 
jobber 
med 
beredskap 
på! fast-
slår han.

Og så må det jo være betryggende for 
innbyggerne i Glomfjord at vi har så 
god kontroll på beredskap, øvelser og 
rutiner.

YNGVE OLSEN

Yngve Olsen leder Yara 
Glomfjord’s arbeid med helse, 
miljø, sikkerhet og kvalitet. Han 
har hatt samme oppgaver innen olje 
og offshore, og i sin første periode 
hos gjødselprodusenten i Glom-
fjord, fra 1995.
- Den gangen var det bare Gunnar 
Olsen (gikk bort i 2006, red. anm.) 
og jeg som jobbet med dette. I dag 
er vi sju personer i avdelingen, og 
håndterer egen bedriftshelsetje-
neste. Dette sier litt om hvordan 
fokuset har endret seg, mener han.
I dag er risikovurdering og ulike 
hensyn til helse, miljø og sikker-
het helt sentralt i alt bedriften gjør. 
Myndighetenes direktorater og 
ulike tilsyn kommer hyppigere på 
besøk, og de krever mer av bedrif-
ten – svar på hvordan myndighets-
kravene skal etterleves.
- I sum gir all denne innsatsen store 
resultater sammenliknet med før, 
fastslår Yngve.
- Jeg har sett i arkivet i protokoller 
fra 1970-tallet. Et tilfeldig valgt år 
var det minst 20 fraværsskader i 
bedriften. I dag er det langt færre 
slike skader.

 

Vi ser en helt 
annen hver-
dag på dette 
enn før

YNGVE OLSEN

fjord. Bare siden 2016 er 
det gjennomført hele fem 
store tilsyn hos bedriften, 
av henholdsvis Miljøvern-
direktoratet, Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og 
beredskap, Mattilsynet og 
i høst altså Arbeidstilsynet. 
Som gav karakter bestått, 
meget godt.
- Det første de sjekket, var 
om avvikene fra et tidligere 
tilsyn var lukket, og dét 
var de. Så fikk vi denne 
gangen altså absolutt ingen 
avvik, kun 3-4 anmerknin-
ger. Dette er små ting som 

vi bes ordne, men som vi 
ikke trenger å gjøre rede 
for etter tilsynet, forklarer 
Yngve.
Beredskap for mulig 
storulykke hadde spesiell 
fokus denne gangen. Og 
tilsyn, dét betyr betydelig 
forarbeid og presentasjon 
av dokumentasjon. Under 
selve besøket må ulike 
nøkkelpersoner i virksom-
heten sette av arbeidsdager, 
for eksempel tillitsvalgte, 
beredskapsleder, HMSK-
leder, prosjektingeniører og 
produksjonsledere.

MYE ARBEID BAK
- Ja, vi bruker betydelig 
med ressurser ved tilsyn. 
Men, myndighetskrav er 
selve Loven for oss, fer-
dig med dét. Så dette ser 
vi på som en drahjelp til å 
nå nye kvalitetsmål, ikke 
som noe negativt.
Nye elementer i bedriftens 
beredskap er varsling med 
sms istedenfor tyfon-
signaler. Og brosjyren ‘Til 
våre naboer’ oppdateres 
jevnlig.
- I bunnen ligger at vi har 
en beredskap som er unik 
sammenliknet med veldig 
mange andre steder. Kon-
tinuerlig vakttjeneste med 
5 minutters responstid, 
veldig god utstyrspark, 
god kjemikalietrening 
pluss at alle i beredskapen 
har samme utdanning som 
brannkonstabler i byer 
som Bodø og Oslo, opp-
summerer Yngve fornøyd.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Tjenesteleverandøren Meløy BedriftsService AS ble stiftet i Glomfjord 
13. juni 2002, og driver kantiner, vaktmestertjenester, renhold og 
egen kursvirksomhet som tilbud til andre virksomheter. Blant eierne 
er Meløy Næringsutvikling AS, Bodø Industri AS, Yara Norge ASA og 
Marine Harvest Norway AS, mens daglig leder er Mary-Ann Selfors 
og styreleder er Børge Bøyum. Selskapet sysselsetter 12,5 årsverk, 
og 2017-omsetningen var 14,5 millioner kroner. 

Vi er mangfoldige og serviceinnstilt, og vi er partneren 
som hjelper din bedrift å frigjøre ressurser.
       MARY-ANN SELFORS

Mary-Ann Selfors" MELØY BEDRIFTSSERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

Finn Nikolaisen

Moldjord Bygg og Anlegg AS ble etablert i 1950 som Moldjord Mas-
kinstasjon, og er siden 2004 aksjeselskapet Moldjord Bygg og Anlegg. 
Anleggsentreprenøren har forretningsadresse på Moldjord i Beiarn, 
og avdelinger i Bodø, Glomfjord og Inndyr, med aktivitet og ansatte i 
de fleste kommunene i Salten. Bedriften har litt over 50 ansatte, med 
Finn Nikolaisen som daglig leder og Svenn Are Jenssen som styrele-
der. Omsetningen for 2018 blir omlag 150 millioner kroner. 

Vi løser oppdrag helt fra høyfjellet og ned til sjøkanten, 
og spesielt godt liker vi de litt kompliserte prosjektene.
       FINN NIKOLAISEN

" MOLDJORD BYGG OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

"

10 11



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

MELØY UTVIKLING

Nå kan du følge omstillingsarbeidet i Meløy, i Ny Næring. Vi presen-
terer artikler i samarbeid med Meløy Utvikling KF – innhold som 
tidligere ble presentert i publikasjonen KraftTak.

Meløy fikk status som omstillingskommune sommeren 2012, etter at REC 
Wafer hadde lagt ned sine to fabrikker i Glomfjord, og kommunen hadde 
mistet i alt 6-700 arbeidsplasser. Meløy Utvikling KF har administrert 100 
millioner kroner i omstillingsmidler, der 50 % kom fra departementet, 25 % 
fra Nordland Fylkeskommune og 25 % fra Meløy kommune.

Ordfører Sigurd Stormo er styreleder for Meløy Utvikling, og styremedlem-
mer er Tor-Arne Gransjøen, Liv Toril Pettersen, Kristine Haukalid og Rolf 
Birger Nilsen. Daglig leder er Stine Estensen.

Når Meløys omstillingsprogram nå av-
sluttes, har vår politiske ledelse bestemt 
at Meløy Utvikling KF skal ivareta den 
videre tilretteleggingen for kommu-
nens næringsliv. Foreløpig har vi ikke 
handlingsplanen klar, men det er vedtatt 
en konkret og god strategisk nærings-
plan for Meløy. Dette er både gledelig 
og viktig. Slik unngår vi nemlig at det 
stopper opp, arbeidet og læringen som 
har pågått i seks år.

Næringsutvikling og tilrettelegging for 
nye arbeidsplasser er et møysommelig 
og langsiktig arbeid, dét vet vi bedre 
enn noen gang nå. Ikke minst ser vi at 
etablering av nye industriarbeidsplasser 
er både ressurs- og tidkrevende, og i 
kanskje enda større grad enn tidligere. 
Dermed står vi fortsatt midt oppe i flere 
prosesser og prosjekter som vil pågå 
i både ett og to år til. I mange tilfeller 
er det først fra nå, etter seks år med 
intenst omstillingsarbeid, at effekter vil 
komme.

Meløy Utvikling KF skal ikke etablere 
og drive virksomheter. Gründeren eller 
den etablerte bedriften må se mulig-
hetene og gjøre jobben – vår jobb blir 
å støtte, oppmuntre og tilrettelegge. 
Denne jobben er svært viktig, enten det 
gjelder veiledning i etablering, kontakt 
mot finansieringsordninger eller 
nettverksbygging. Og akkurat der skal 
Meløy Utvikling være, så nå blir det 

spennende å se om Meløy kommune 
kan følge opp sine forventninger om 
nyskaping med tilstrekkelige økono-
miske midler.   

Når jobbskapingen og den viktige profi-
leringen av Meløy nå skal videreføres, 
ønsker jeg meg også at lederne i Yara 
og Norwegian Crystals er spesielt syn-
lige og utadvendte. Disse lokomotivene 
bør stå side om side og vise fram inves-
teringene og nyskapingen de står bak. 
Det er nemlig dette som gjør Glomfjord 
Industripark så attraktiv er for andre 
etableringer, og dette bør vises enda 
bedre fram!

En viktig jobb som venter aller bedrif-
ter, er å bli enda flinkere til å bruke 
finansieringsmuligheter som allerede er 
der, for eksempel Innovasjon Norge-
programmene og skattefunn-ordningen. 
Og selv om økonomien er en annen, 
fortsetter prosessene og arbeidsformen i 
Meløy Utvikling. Vi gleder oss!

Stine Estensen fortalte til Edmund Ulsnæs

IKKE STOPP. VIDEREFØRING.

Stine Estensen, daglig leder i Meløy 
Utvikling KF

Gründeren eller den 
etablerte bedriften må 
se mulighetene og gjøre 
jobben – vår jobb blir 
å støtte, oppmuntre og 
tilrettelegge.

STINE ESTENSEN

SISSEL MYRVANG
Alder: 60
Stilling: prosjektmed-
arbeider i omstil-
lingsprogrammet
Bosted: Halsa
Bakgrunn: har bodd 
og jobbet i Meløy 
siden januar 1986, 
innen bank, indus-
tri og annen privat 
næring.

- Jeg er imponert over hvor mange dører 
som er blitt åpnet. Og hvor godt nærings-
livet har tatt tak i de mulighetene som er 
kommet, oppsummerer Stine Estensen.
Ny Næring avslutter med denne utgaven 
vår systematiske dekning av omstillings-
programmet, og presenterer her staben som 
har stått for administrasjonen av proses-
ser, prosjekter og tildelinger. I disse dager 
er daglig leder Stine og de andre ansatte i 
Meløy Utvikling fullt opptatt med rapporte-
ring. Innovasjon Norge gjennomfører nem-
lig en omfattende evaluering av Meløy’s 
seks år med omstilling, og benytter 
selskapet Oxford Research til faktainnsam-
ling og analyse. I alt er det i samarbeid med 
næringslivet skapt noe over 310 helt nye 
arbeidsplasser etter at kommunen i 2011-12 
mistet omlag 650 som en følge av REC’s 
nedleggelser.

ET HØYT TALL
- Jeg synes det er grunn til å være fornøyd 
med det vi har fått til, konkluderer Stine.
- Omlag 230 prosjekter og tiltak har fått 
støtte gjennom programmet, og dette er 
et høyt tall. Og det er flere prosjekter som 
i statistikken teller som én tildeling, men 
som i praksis omfatter mange bedrifter 
– eksempler er SMB Utvikling, tiltak for 
varehandelen, kompetanse i reiseliv og 
hovedprosjektet for Svartisen.
I administrasjonen av tildelingene har MU-
staben hatt 3-5 ansatte gjennom omstil-
lingsårene - på det meste 4,5 årsverk, og 
siden oktober 2016 er tallet 3,0 årsverk, 
fordelt på fire stillinger.
- Vi presses hele tiden på å ha lavest mulig 
administrasjonskostnad. Den skulle utgjøre 
mindre enn 25 prosent av omstillingsmid-
lene, og dét har vi klart.

ETTER STATLIG MAL
Det var Kommunal- og moderniserings-
departementet som gav Meløy status som 
omstillingskommune fra sommeren 2012, 
og selve omstillingsprogrammet gjennom-
føres etter mal og verktøyer utviklet av 
Innovasjon Norge. 
- Og vi har benyttet alle ‘verktøyene’, for 
eksempel satsingen på en mer nærings-
vennlig kommune, stimulering av små og 
mellomstore bedrifter, tiltak for varehan-

DE SOM ADMINISTRERTE
Meløy’s seksårige omstil-
lingsprogram er gjennom-
ført. Ny Næring presenterer 
dem som administrerte 
og fordelte omstillings-
midlene. Og som fortsatt 
skal håndtere kommunens 
tilrettelegging for nærings-
livet.

Administrasjonen: staben i Meløy Utvikling har administrert omstillingsmidlene i samarbeid med omstillingssty-
ret, ledet av ordføreren. Fra venstre daglig leder Stine Estensen, prosjektmedarbeider Sissel Myrvang, prosjektle-
der reiseliv Espen Maruhn, prosjektleder industri Finn Nordmo og til høyre konsulent Bjørn Sleipnes.

Bildet av Meløy’s omstillingsstyre med observatører er tatt i januar 2017: de fem medlemmene til venstre i bildet 
er (f.v.) Liv Toril Pettersen, Per Frøskeland (vara for Kristine Haukalid), Tor-Arne Gransjøen, Rolf Birger Nilsen og 
Sigurd Stormo. Observatørene til høyre i bildet er (f.v.) daværende Meløy-rådmann Hege Sørlie, Øyvind Visnes 
(Nordland Fylkeskommune), Connie S. Olsen (Meløy kommune), Stine Estensen (møter som daglig leder i Meløy 
Utvikling KF) og Trond Dekko Andersen (Innovasjon Norge). Ann-Karin D. Lillehaug (NAV Meløy) var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.  

Jeg er imponert over hvor 
mange dører som er blitt 
åpnet. Og hvor godt næ-
ringslivet har tatt tak i de 
mulighetene som er kom-
met

STINE ESTENSEN

delen og en årlig programstatus der vi 
evaluerer med hjelp fra ekstern konsulent, 
opplyser Stine Estensen.
Av de totalt 100 millioner kronene i pro-
grammet er 75 kommet fra departementet 
via Nordland Fylkeskommune, og 68,7 
millioner av dette er fordelt til prosjekter. 
Mens 25 millioner kroner er kommet fra 
Meløy kommune – 17,2 millioner av dette 
er fordelt til prosjekter. Altså 85,9 millioner 
fordelt, og det overskytende opp til 100 er i 
hovedsak administrasjonskostnadene.

FIN OVERGANG
Det er kommunestyret i Meløy som eier 
omstillingsprogrammet og underveis har 
vedtatt strategiplanen – den opprinnelige er 
senere rullert to ganger. Så har det politisk 
valgte omstillingsstyret vedtatt den årlige 
handlingsplanen, og hatt hyppige møter 
med tildeling – 10-12 hvert år gjennom de 
seks årene. Omstillingsstyret har hatt de 
samme fem medlemmene hele veien, med 
unntak av lederen – Sigurd Stormo (Ap) 
overtok for Per Swensen (H) etter kommu-
nevalget i 2015.
- Nå videreføres Meløy Utvikling med 2-3 
årsverk i et kommunalt foretak, og det blir 
en veldig fin overlapping der det i år er 
laget en strategisk næringsplan for Meløy 
som vi skal jobbe etter, mener Stine.

BJØRN SLEIPNES
Alder: 66
Stilling: konsulent
Bosted: Ørnes
Bakgrunn: bank-
sjef med ansvar 
for næring i Spare-
Bank1 Nord-Norge, 
Nordlandsbanken og 
DNB. Har jobbet for 
Innovasjon Norge, 
Industribanken, 
Norsk Hydro og Fis-
keridepartementet.

STINE ESTENSEN
Alder: 56
Stilling: daglig leder
Bosted: Ørnes
Bakgrunn: siviløko-
nom, har jobbet for 
Høgskolen i Bodø, 
Nordland Fylkeskom-
mune, Innovasjon 
Norge, Sparebanken 
NOR, DNB, Avinor, 
Meløy Næringsut-
vikling AS og Meløy 
Utvikling KF.

ESPEN MARUHN
Alder: 43
Stilling: prosjektleder 
reiseliv
Bosted: Neverdal
Bakgrunn: bachelor 
arkeologi fra NTNU 
og har jobbet for 
H&M, Scan Crucible, 
Meløy Næringsut-
vikling AS og Meløy 
Utvikling KF.

FINN NORDMO
Alder: 76
Stilling: prosjektleder 
Industri
Bosted: Glomfjord
Bakgrunn: Dr. Ing. 
fra NTH og jobber 
i SINTEF, Hydro 
Agri, Yara, Meløy 
Næringsutvikling og 
Meløy Utvikling KF.
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- Prosjektene er blitt viktigere enn dem som 
driver dem, mener han.
- Det er umulig å lage ett sett med kriterier 
for å lykkes, mener han.
- Meløy er blitt bedre trent på å møte end-
ringer, mener han.
Nå skal det avsluttes, omstillingsprogram-
met etter krakket i Meløy i 2012, og i 
oppsummeringen henter Ny Næring inn 
stemmer utenfra. Av disse kan Erlend 
Bullvåg, leder for Handelshøgskolen ved 
Nord Universitet, regnes som en med god 
utenfra-oversikt. 1-2 ganger i året har han 
vært engasjert til foredrag, og har sammen-
stilt og analysert tallmateriale fra arbeids- 
og næringsliv. Til hjelp for omstillingssty-
ret, bedriftsledere og politisk ledelse.

ERLEND BULLVÅG (53)
Oppvokst i Korgen, bosatt i Bodø siden 
1996, først som foreleser ved siviløko-
nomutdanninga og er siden høsten 2015 
dekan (leder) for Handelshøgskolen under 
Nord Universitet. Doktor ingeniør på 
bedriftsøkonomi og industriell økonomi. 
Har bi-stilling i Kunnskapsparken i Bodø 
i produksjonen av den årlige Indeks 
Nordland, og er siden 2002 regional kon-
junkturovervåker for Den Norske bank. 
Benyttes hyppig som foredragsholder, 
og har sittet i flere regionale utvalg, f.eks 
innen olje- og gass-strategier, innen utdan-
ning og i Eidissen-utvalget, som foreslo 
framtidig kvotesystem for norsk fiskeri. Er 
ved flere anledninger engasjert av Meløy 
Utvikling KF til analyse og foredrag i 
omstillingsprogrammet 2012-18.

- Helt fra nyheten om REC kom i 2012, 
har jeg hatt veldig stor respekt for guts-
en som Meløy har vist. Til tross for 
at 650 arbeidsplasser ble borte, hadde 
man stor framtidstro, og dette har jeg 
tatt med meg til Stortinget og i andre 
vanskelige saker, som for eksempel 
situasjonen på Andøya, eller for den 

- Jeg har tatt med mye fra Meløy i 
mitt arbeid, spesielt bevisstheten på ny 
teknologi og miljøvennlig energi. Nå 
jobber vi for at Nordlandsbanen skal 
bli prøvestrekning med hydrogen som 
drivstoff, kanskje hentet fra Glomfjord 
Hydrogen.
Stortingsrepresentanten fra Leknes 
kjenner Meløy godt etter flere besøk, 
og fra tiden som ansvarlig for hele 

MYE RIKTIG, VIKTIG, MENER BULLVÅG
Han er en av Nordlands 
mest profilerte fagperso-
ner på konjunkturer og 
samfunnsutvikling, og har 
fulgt Meløy spesielt nøye. 
Nå oppsummerer han etter 
seks år med omstilling.

- Meløy har fortsatt store ressurser fra vannkraft, logistikk og industrikompetanse. Og dere er en samlende næringsregion der man 
har mye kunnskap om å lage ting, mener leder Erlend Bullvåg ved Handelshøgskolen i Bodø.

- Hvis man ser bort fra de menneskelige belastningene og konsekvensene etter at 
REC gikk overende, så er dere i dag flinkere enn før til å takle endringer og vanskelige 
situasjoner, mener Erlend Bullvåg, som har vært hyppig innleid av Meløy Utvikling KF 
som foreleser underveis i omstillingsprogrammet.

Så sant en etablering som kan 
utløse arbeidsplasser ikke er 
mot loven, bør den kanskje be-
handles som alle andre idéer? 

ERLEND BULLVÅG

GJORT VIKTIGE VALG
- Det er umulig å lage ett sett kriterier for å 
lykkes, gjentar han.
- Det som er en stor prestasjon den ene 
dagen, er en selvfølge neste dag, eller en 
umulighet den tredje – slik er omstillingsar-
beid. Meløy er i omstilling, ja, men i tillegg 
kommer andre fasetter, som teknologiutvik-
ling, sentralisering og internasjonal konkur-
ranse. Og samfunnets forventninger – det 
er vanskelig å orientere seg om hvem som 
har ansvaret for hva, reflekterer han som er 
en av Nordlands mer profilerte fagpersoner 
på konjunkturer og samfunnsutvikling.
- Men ja, Meløy: hvis man ser bort fra de 

menneskelige belastningene og konsekven-
sene etter at REC gikk overende, så er dere 
i dag flinkere enn før til å takle endringer 
og vanskelige situasjoner, slår han fast.
- Og politisk har man gjort noen tydelige 
og viktige valg som moderniserer samfun-
net, der man før lot ting flyte videre, fordi 
det var behagelig. Man har for eksem-
pel tatt stilling til hvor en del ting skal 
være – noen klare beslutninger innenfor 
skolestruktur, helsevesen, eldretjenester, 
industriområder, eiendomsstrategi og sen-
trumsutvikling.

MYE NYTT ER SKAPT
I 2018 vil folk flest i Norge bo i by, og 

distriktskommuner flest mister urovekkende 
mange i den svært viktige aldersgruppen 20-
40. Meløy er smertelig klar over at folketal-
let har falt fra om lag 6.600 til om lag 6.200 
siden 2012. Likevel mener Erlend Bullvåg 
at Meløy gjennom omstillingsårene har nådd 
målet om å stoppe nedturen.
- Dere er en samlende næringsregion der 
man har mye kunnskap om å lage ting. Se på 
veksten i Sundsfjord og generelt i havbruk, 
på utviklingen innen fiske, og at Norwegian 
Crystals til tross for problemene, har vært 
stabiliserende. Og mange nye virksomheter 
er kommet til eller har vokst etter at REC 
ble borte.
- Så undergangen er ikke nær. Meløy 

Politisk har man gjort noen 
tydelige valg som moderni-
serer samfunnet, der man 
før lot ting flyte, fordi det 
var behagelig.

ERLEND BULLVÅG

har fortsatt store ressurser fra vannkraft, 
logistikk og industrikompetanse. Og det vil 
komme flere fra utsiden, ikke færre, sier 
Erlend.

FOR MYE INNGRIPEN?
- Du har synspunkter på hvordan Meløy har 
tatt imot prosjekter?
- Et samfunn som er på jakt etter gode 
idéer, får idéer. Noen prosjekter er kanskje 
for gode til å være sanne, men så sant en 
etablering som kan utløse arbeidsplasser 
ikke er mot loven, bør den kanskje behand-
les som alle andre idéer?
Erlend nevner eksempler som sentrumsut-
bygging på Ørnes, is-uttak fra Svartisen og 

grus-uttak fra Fondal.
- Utenfra sett kan det være vanskelig å 
forstå motstanden mot enkelte prosjekter 
i Meløy. Et samfunn testes ut fra hvordan 
det tar imot prosjekter, og av og til er det 
betimelig å yte motstand. Men, kanskje 
oppstår det av og til en kamp om interesser 
som ikke bør være en del av butikken. Og 
oppe i dette er det omstillingsorganisasjo-
nen sin oppgave å håndtere det godt. En del 
omstilling må det offentlige bare la skje, og 
kanskje kan man spørre om kommunen har 
vært for inngripende i enkelte tilfeller.

IKKE FOR MYE POLITIKK
Erlend Bullvåg presiserer at svært mange 
punkter må med, dersom man for alvor 
skal evaluere omstillingsprogrammet. Selv 
ser han minuser, men mange plusser, og er 
imponert over hvor godt Meløy totalt sett 
har håndtert den tøffe perioden. Både ny-
etableringer, ny sysselsetting og bremsing 
av fraflytting.
- I fortsettelsen må omstillingsorganisasjo-
nen sikres handlingsrom, samtidig som den 
rapporterer til kommunestyret. Den må ha 
frihet til å handle raskt når det haster. 
- Jo mer politikerne vil ha en finger med 
i spillet, jo mindre funksjonelt blir dette 
arbeidet, på kort sikt. Hvis politikerne skal 
vedta detaljene i et omstillingsarbeid, da 
har man tapt, mener Erlend Bullvåg.

Det jeg ser, er at Meløy er litt 
sånn ‘godt bevart hemmelighet’.

Margunn Ebbesen (56) 
fra Brønnøy. Stortings-
representant for Høyre 
siden 2013, og tidligere 
varamedlem i to stor-
tingsperioder. 

Margunn Ebbesen

del Bodø når Forsvaret forlater.
- Jeg bruker møtefrie uker på Stortinget til å 
besøke kommuner i hele Nordland, og har 
vært flere ganger i Meløy, senest i høst. Det 
jeg ser, er at Meløy er litt sånn ‘godt bevart 
hemmelighet’. For det er ikke bare lett å 
komme seg dit raskt, i en hektisk hverdag. 
Mo i Rana har det liksom litt lettere, der Mo 
Industripark er raskt å besøke og er blitt et 
fortjent utstillingsvindu. Men Meløy bør også 
løftes fram, og da ser vi hvor viktig det er med 
gode samferdselsløsninger langs kysten!
- Når det gjelder bruken av omstillingsmid-
lene, virker det lurt med god spredning. 
Meløy er stor, med flere relativt sterke 
sentra, så det skal noe til å opprettholde 
aktivitet i absolutt hele kommunen.

Det vil alltid være kritiske røster, men 
glem ikke at dette tar tid.

Mona Lill Fagerås (46) 
fra Vestvågøy. Stor-
tingsrepresentant for 
Sosialistisk Venstreparti. 
Tidligere fylkesråd for 
Næring i Nordland.

Mona Lill Fagerås

omstillingsprogrammet fra 2015 til -17 – da 
var hun nemlig fylkesråd for næring.
- Ingen hadde vel forventet å få erstattet 
alle de 650 arbeidsplassene som gikk tapt 
i løpet av bare noen få år. Og det er en del 
av gamet i omstilling at ikke alt blir like 
vellykket. Man må ha mot til å prøve, for 
å lykkes. Det vil alltid være kritiske røster, 
men glem ikke at dette tar tid – seks år med 
omstilling er ikke mye, og nå er jeg sikker 
på at ordfører Sigurd Stormo og de andre 
prioriterer det videre utviklingsarbeidet 
høyt framover.
- På reiseliv er det allerede oppnådd mye. 
Jeg tror Helgeland nå er der hvor Lofoten 
var for 10 år siden, og se hvordan det har 
nærmest eksplodert der. Det tar tid, men 
dette kan bli veldig vellykket i Meløy.

"- Jeg har hatt mye med Meløy å gjøre, 
spesielt på utviklingen av reiselivsnæ-
ringa. Det er viktig at kommunen har 
tatt tak i flere næringer, jobbet bredere 
enn før. Men også at bolyst prioriteres 
– at det skal være attraktivt å bo og leve 
i Meløy.
- Nå jobbes det seriøst med for ek-

Dette er ressurser man ikke har benyttet 
før, og jeg mener det er lurt.

Liv Rask Sørensen fra 
Bodø. Assisterende næ-
rings- og utviklingssjef i 
Nordland Fylkeskommu-
ne, og tidligere gruppele-
der for reiseliv og opple-
velser i fylkeskommunen.

Liv Rask Sørensen. Foto: Nordland 
Fylkeskommune

sempel Svartisen, for å gå fra volum til 
verdi. Dette betyr å utvikle opplevelser for 
kunder som vil noe mer enn å bare komme 
med hurtigrute eller buss for å se. De vil 
bli lenger, oppleve mer, og legger dermed 
igjen mer penger. Kommunen må riktignok 
ta noen valg om hva det skal satses på, men 
historien, kulturhistorien og naturen er jo 
der, og forsvinner ikke.
- Så synes jeg også det er litt tøft at Meløy 
kommune, som den eneste jeg vet om i 
Nordland, har kjøpt opp et område for å få 
til utvikling, altså ved Engenbreen. Man vil 
bygge opp opplevelser med basis i det som 
er i kommunen, for eksempel anleggshis-
torien, Fykan og Operasjon Muskedunder. 
Dette er ressurser man sånn sett ikke har 
benyttet før, og jeg mener det er lurt. 
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Neida, vi snakker ikke om en stopp. For 
mange lovende prosjekter skal nå føl-
ges opp videre, og omstillingsstyret blir 
sittende en god stund. Men, formelt og 
økonomisk avsluttes Meløys omstillings-
program når nyttårsrakettene går i luften 
om få dager.
- Å få resultater av omstillingsarbeid er 
ikke bare et håndverk. Det har også med 
flaks og uflaks å gjøre, og en slags X-
faktor. For vi må innse at Meløy er en liten 
distriktskommune 
som ikke har samme 
attraksjonsverdi som 
en by – vi har mer 
som må på plass for 
å få til etableringer, 
fastslår daglig leder 
Stine Estensen i 
Meløy Utvikling KF.
- Og konkurransen 
med omverdenen om 
å få etableringer er 
kjempestor, uansett bransje.

310 NYE
Fortsatt skal hun lede staben i det kom-
munale foretaket Meløy Utvikling, og 
fortsatt skal basen være Kompetansehuset 
Meløy. Men, 100 potten med 100 millioner 
omstillingskroner er fordelt og ike lenger 
tilgjengelig.
- Av tilsagnene er om lag 70 prosent gått 
direkte til bedriftene, og resten til ulike fel-
lesprosjekter på kompetanse- og bedriftsut-
vikling, blant annet utvikling ved Svartisen. 
Vi har også fått en del tilbake i form av 
renteinntekter og lån, slik at vi i praksis har 

7 AV 10 TIL BEDRIFTENE
Omstilling-lederen mener det offentlige Meløy nå har 
en bedre kultur i sin tilrettelegging for næringslivet. Og 
at mange nye arbeidsplasser vil komme som resultat av 
omstillingsprogrammet som nå avsluttes.

310 nye arbeidsplasser på seks omstillingsår Meløy har klart en kulturendring230 prosjekter har fått støtte

Dette er noen av bedriftene og prosjektene som har fått økonomisk hjelp til satsing underveis i Meløy’s omstillingsprogram. Øverst 
til venstre Bilfinger, som har havbruks-samarbeidet med TechnipFMC, og til høyre Daniel Kristensen (t.v.), som bygger ut i Reipå 
Havn. Nede til venstre Elin og Trygve Danielsen i Råkk Huset på Ågskardet, og til høyre Maren S. Ragnvaldsen (t.v.) og Karin R. Sand-
vik i Gode Øyeblikk.

Stine Estensen

Og mange gründere er ikke 
ennå oppe og går med sin 
etablering – flere slike pro-
sjekter er spennende og 
skal bli utviklet videre.

STINE ESTENSEN

hatt til disposisjon 111 millioner kroner, 
opplyser hun.
- Og antall nye arbeidsplasser?
- Inntil for kort tid siden var tallet 325 nye 
arbeidsplasser, men siden datalagring ved 
KryptoVault ikke blir noe av, er det om lag 
310.

BEDRE KUNDEPERSPEKTIV
- 230 prosjekter har fått støtte – forventer 
du flere resultater av dette enn det vi har 

sett til nå?
- Helt klart. Innenfor 
reiseliv, for eksem-
pel, har vi investert 
gjennom flere år, 
og der ser vi en stor 
blomstring som vil 
fortsette. Og mange 
gründere er ikke 
ennå oppe og går 
med sin etablering – 
flere slike prosjekter 

er spennende og skal bli utviklet videre, 
mener hun.   
- Og næringslivets ønske om en kulturend-
ring er blitt tatt på alvor, både av ordfø-
rer, kommuneadministrasjonen og oss. 
Klarere språk, bedre hjemmeside, månedlig 
næringsforum – det gjøres et veldig bra 
arbeid med å se næringsutviklingen fra et 
kundeperspektiv.
- Men nå dreier det seg også om trivsel og 
vi-følelse, ting som skal gjøre Meløy enda 
mer attraktivt å flytte besøke, flytte til eller 
etablere i. Her blir prosjektet Meløy Tett på 
viktig i årene som kommer. 

ToCircle Power Systems, til-
skudd: 800.000,- (7,5 mill.). 
Meløy Næringsutvikling, 
til Meløy Teknologisenter: 
5,4 mill. (6,5 mill.). Halsa 
Grendelag, forstudium 
bolyst: 70.000,- (130.000,-
). ScanMag, forstudium: 
510.375,- (1.020.750,-). 
Gode Øyeblikk, forprosjekt: 
118.000,- (236.000,-). Ami-
nor AS, kompetanseheving 
flekksteinbit: 400.000,- 
(1.099.000,-). Nordtun 
HelseRehab, forprosjekt 
nye markeder: 335.000,- 
(670.000,-). Meløy 
Næringsforum, seminar 
bygg og anlegg: 38.000,- 
(86.500,-). Meløy Utvikling 
KF: kurs opplevelsesde-
sign: 206.817,- (431.500,-). 
Fore Båt- og Motorservice, 
forprosjekt utbygging: 
350.000,- (700.000,-). 

Svaice AS, forprosjekt 
isbitfabrikk: 380.000,- 
(760.000,-). Polarfisk, 
forprosjekt kapitalutvidelse: 
80.000,- (406.250,-). INVIS, 
prosjektmidler markedstil-
tak: 90.000,- (237.000,-). 
Mikkelborg Havfiske, 
kvotekjøp: 500.000,- 
(2.150.000,-). Meløy 
BedriftsService, rekruttering 
helsepersonell: 100.000,- 
(400.000,-). Engen Brygge, 
flytebrygge og prome-
nade: 295.000,- (843.000,-). 
Meløy Utvikling KF, SMB 
Utvikling 1: 1.621.975,-. 
Foreningen Kystriksveien, 
markedsføring: 58.930,- 
(80.000,-). Polarplast, 
etablering Glomfjord: 
350.000,- (1.000.000,-). 
Bilfinger, mulighetsstu-
dium havbruk: 201.643,- 
(480.775).  

Dette er 20 tilfeldig valgte tildelinger 
som er gjort i omstillingsprogrammet 
2012-18. Den aller største enkelttilde-
lingen er for øvrig gjort til etableringen 
av kapitalfondet Meløy Kapital AS, 
mens Norwegian Crystals alene har fått 
nær en femdel av rammen på 100 mil-
lioner kroner. I parantes bak tildelings-
beløpene: total prosjektkostnad.

Etter nesten 15 år med tunge inves-
teringer i produksjon av solcel-
lewafere i Glomfjord, slo REC seg 
konkurs på grunn av overproduk-
sjon i verdensmarkedet. I årene fra 
2011 mistet Meløy direkte nær 500 
arbeidsplasser, og indirekte 6-700. 

Sommeren 2012 gav Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet 
Meløy status som omstillingskom-
mune, og regjeringen, Nordland 
Fylkeskommune og Meløy selv 
stilte 100 millioner kroner til 
rådighet i et seksårig omstillings-
program.

Meløy Utvikling KF har adminis-
trert og fordelt midlene svært bredt 
for å stimulere gründere, bidra til 
nye bedriftsetableringer, stimulere 
vekst i eksisterende næringsliv, øke 
kompetanse, samarbeid og konkur-
ransekraft på tvers av bygder og 
bransjer. 

Meløy hadde 6.641 innbyggere i 
2012, og ved utgangen av 2018 er 
tallet 6.346. I den siste handlings-
planen for omstillingsprogram-
met har målet vært å bidra direkte 
til 400 nye arbeidsplasser.  Ved 
utgangen av 2018 er dette tallet om 
lag 310. 

MELØY I OMSTILLING

TILDELINGENE SÅ LANGT
Dette diagrammet viser hvordan midlene fra 
omstillingsprogrammet er fordelt.

Kommunale 
rammebe-
tingelser: 
1.914.500 kr 
(9 saker)

Dagens virksomheter: 
22.917.372 kr  (133 saker)

Kompetanse: 
9.205.250  kr 
(12 saker)

Kapital/fond: 
10.250.000 kr 
(2 saker)

Kommunikasjon: 
1.192.000 kr (5 saker)

Nyetableringer: 
41.712.855 kr 
(76 saker)

Totalt:
87.191.977,-

(237 saker)
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Færre ledige, flere i jobb
Meløy har lavere arbeidsledighet i befolkningen nå enn før 
omstillingsprogrammet ble innledet høsten 2012. Hva så med 
arbeidsdeltakelsen? Jo, den er positiv. Arbeidsdeltakelsen 
måles i aldersgruppen 15 til 70 år, og der er Meløy’s tall i dag 
om lag 65 prosent. I tiden med størst REC-aktivitet etter 2005 
var dette prosenttallet 68, og det laveste i omstillingsperioden 
har vært 62. En del distriktskommuner har arbeidsdeltakelse 
ned mot 55 prosent.

- Jeg mener at Meløy er en av kom-
munene som skjønner hva dette med 
omstilling dreier seg om. Der andre kan 
være usikre og opptatt av at noen må 
komme utenfra og etablere, oppfatter 
jeg Meløy som ganske målrettet. Og 
flink til å bygge på de styrkene man 
har i kraftressursene, industrimiljøet og 
koblingen mellom skole og næringsliv.
Som fylkesrådsleder har Tomas Norvoll 
formelt ansvar overfor en omstillings-
kommune, men er ikke selv involvert i 
det praktiske. Han har likevel lø-
pende dialog med sin partifelle Sigurd 
Stormo.
- Meløy har vært dobbelt rammet. 
Først det alvorlige nedtrekket i antall 
arbeidsplasser, og så den demografiske 
utviklingen som de fleste nordlands-
kommuner opplever, nemlig små ung-
domskull ag at folk trekker til de største 

- Ja, jeg tror på at det vil komme spen-
nende etableringer i Meløy framover. 
Gjennom satsingen SMB Utvikling er 
det kommet fram prosjekter i eksiste-
rende bedrifter som ikke er realisert 
ennå, sier Trond Erik Dekko Andersen.
Siden 2003 har han vært Innovasjon 
Norges såkalte oppdragsrådgiver i om-
stillingsprogrammer i kommuner som 
Andøy, Evenes, Ballangen og HALD, 
altså Herøy, Alstahaug, Leirfjord og 
Dønna. Og for Meløy siden 2012.
- Det er vanlig å gå bredt ut i begynnel-
sen av et omstillingsprogram, og så gjøre 
handlingsplanene spissere etter hvert. 
Meløy kunne nok sånn sett spisset enda 
mer, men å gjøre alle til lags er ikke den 
rette veien å gå. Den bevisste satsingen 
på eksisterende næringsliv har gitt gode 

"
"

De på studiespesialisering 
blir dessverre i stor grad 
utdannet bort.

Tomas Norvoll (46) fra 
Bodø. Leder av fylkesrå-
det i Nordland. Tidligere 
stortingsrepresentant for 
Arbeiderpartiet.

Tomas Norvoll

byene. Bare 2-3 kommuner i fylket 
har befolkningsvekst når vi ser bort fra 
innvandring, og på få år har Nordland 
1.500 færre i aldersgruppen 16-19 år. 
Dét er like mange elever som på Bodin 
videregående skole, den største i Nord-
Norge.
- Det er veldig bra at Meløy utdanner 
mange solide fagarbeidere. Men som i 
mange kommuner er andelen med høy-
ere kompetanse liten, og de på studi-
espesialisering blir dessverre i stor grad 
utdannet bort.

Resultatene av en om-
stilling kommer gjerne etter 
at programmet er avsluttet.

Trond Erik Dekko Ander-
sen (66) fra Oslo – Bodø 
siden 1980. Siviløkonom, 
og spesialrådgiver i Inno-
vasjon Norge i Nordland. 
Oppdragsrådgiver i en 
rekke omstillingspro-
grammer i nordlands-
kommuner.

Trond Erik Dekko Andersen

resultater. At den konsentrerte industri-
satsingen ikke helt har gitt ønsket 
uttelling, skyldes også utenforstående 
forhold som stort kapitalbehov og andre 
ting som omstillingsprogrammet ikke 
har kunnet virke inn på, mener han.
- Og i evalueringen måles man på antall 
nye arbeidsplasser, økt robusthet og økt 
utviklingsevne. Jeg mener det er jobbet 
godt og iherdig, selv om man ikke har 
nådd målene på antall nye arbeidsplas-
ser. Over 300 nye er tross alt veldig mye.
- Meløy skiller seg fra en del andre dis-
triktskommuner ved at det er et relativt 
bredt og sammensatt næringsliv. Og 
resultatene kommer gjerne etter at selve 
programmet er avsluttet, sier han.
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- Ingen tvil om at Norwegian Crystals 
er i en tøff markedssituasjon. Men, vi 
i Meløy kommune har hele tiden hatt 
stor tro på satsingen, forsikrer ordfører 
Sigurd Stormo.
Gjennom det seksårige omstillingspro-
grammet har han og resten av omstil-

lingsstyret bevilget nær 20 millioner kroner 
til solenergibedriften, etter at den etablerte 
seg i produksjonslokaler etter REC Wafer.
- Og når NC nå starter produksjonen igjen 
etter stansen i høst, er vi med og investerer 
sammen med eierne. Vi går inn med et kon-
vertibelt lån på 1 million kroner, opplyser 
Sigurd.
- Hvorfor er dette viktig å gjøre?
- For å vise at vi er med, og fordi det har 
stort interesse for oss at NC lykkes. Dette 
er kommunens nest største bedrift, og den 
er svært viktig for både direkte og indirekte 
sysselsetting i regionen, understreker han.

...OG MELØY BIDRAR
Når Norwegian Crystals 
bringer gode nyheter om 
oppstart, har Meløy kom-
mune bidratt med 1 mil-
lion kroner.

MELØY UTVIKLING

- Nå har vi en tøff produksjonsplan som vi er 
helt avhengig av å lykkes med. Det blir ikke 
enkelt, men vi SKAL klare det! Og investore-
ne tror på oss – hvis ikke hadde vi aldri klart å 
hente inn så mye kapital!
Cato Lund tar seg tid til en halvtimes prat 
med Ny Næring. Han er akkurat tilbake fra 
viktig styremøte i Oslo, og julefreden kan 
langtfra senke seg i Norwegian Crystals-
fabrikken. Det blir nemlig full drift fra uke 2 i 
januar, etter produksjonsstopp og permittering 
av staben siden september.
- Vi kan prise oss lykkelig for vannkraften, 
og det naturlige kjølevannet! For det er det 
grønne avtrykket som gjør at kundene vil 
bruke oss, og betale litt mer for silisiumwa-
fere, smiler Cato.
- Jeg tror markedet for solenergi blir veldig 
tøft i minst fem år til. Men, så vil det bli en 
helt annen og bedre hverdag for dem som er 
igjen i bransjen. Framtidsutsiktene for vind- 
og solenergi er nemlig fantastiske!

ØKNING-LØSNING FUNNET
Hele Meløy-regionen har grunn til å 
glede seg når NC nå melder gjenopptak av 
produksjonen. Meløy’s nest største bedrift 
har voldsomme vekstplaner, og en femdel av 
kommunens omstillingsmidler er investert 
her. Mangedobling av produksjonen skal gi 
minst 50 nye arbeidsplasser i Glomfjord. 
- I perioden med stans har vi funnet en løs-
ning for å øke produksjonen pr. ovn fra 1.700 
kilo ingot i måneden, opp til 2.500 kilo. Slik 
får vi kostnadene pr. enhet så lavt som vi 
trenger, forklarer Cato.
Forutsetning 2 for å lykkes er kundene. En del 
av staben har mønstret på for å lage ingoter 
som er sendt til kvalifisering hos nye kunder, 
store kunder som vil betale det lille ekstra for 
verdens beste kvalitet.
- Og så er det kapital. Nå hentes det inn om 
lag 25 millioner kroner i lån fra eierne, lån 
som senere kan konverteres til aksjer. Slik får 
vi startet opp driften igjen.

GLADE JULENYHETER
Meløy puster lettet ut når 
den permitterte staben i 
Norwegian Crystals får møn-
stre på jobb til full ingot-
produksjon fra januar. Men 
jobben blir ikke enkel, fast-
slår sjefen. 

Cato Lund

Den gledelige nyheten om oppstart hos Norwegian 
Crystals ble gjort til hovedoppslag i Framtia i forrige 
uke.

Jeg tror markedet for solenergi 
blir veldig tøft i minst fem år til. 
Men, så vil det bli en helt annen 
og bedre hverdag for dem som 
er igjen i bransjen.

CATO LUND

I neste omgang er målet 
å hente nye 60 millioner innen mars. Da 
kan de 144 ovnene som er mellomlagret i Ham-
burg, hentes til Glomfjord, installeres og settes i 
drift.

FÆRRE ENN FRYKTET
- Men du har mistet folk i høst?
- Ja, dét er ikke til å unngå, når vi måtte per-
mittere. Men, av de 12 vi har mistet er bare 3 
operatører - betydelig færre enn jeg fryktet. Det 
er i produksjonen verdiene skapes, og de dyktige 
operatørene våre blir enda mer viktig nå.
- Og hva med opp-bemanning nå?
- Så godt som alle 100 ansatte er tilbake i januar. 
Så vil nok den planlagte utbyggingen av produk-
sjonen ta lengre tid enn vi planla før waferprisen 
fortsatte å falle. Men ferdig utbygget vil vi fortsatt 
trenger minst 50 flere enn vi har i dag.

Litt annerledes, litt mer brukervennlig og 
litt mer spennende å delta i. Hjemmeopp-
gaven som et stort antall meløyfjæringer 
fikk tilsendt som link her om dagen, var 
ikke ‘bare’ en spørreundersøkelse.
- Vi sier innbyggerundersøkelse, og den er 
litt mer inspirerende å delta i, der du blant 
annet får opp kart og skal gjøre markerin-
ger – sånne ting, forklarer Aslaug Tveit.
- Med slik digital medvirkning ser vi at vi 
når mye bredere ut enn med folkemøter, 
der mange av de samme gjerne går igjen. 

INNBYGGERNE HAR TALT
Responsen var god, og sva-
rene kan gjøre at Meløy må 
tenke nytt på mye for å bli 
mer attraktiv. Innbyggerun-
dersøkelsen nå i desember 
skal presenteres under en 
stor workshop i januar.

- Først må vi forstå menneskene på et sted, før vi sammen finner 
en helhetlig metode for å skape noe nytt, sier Aslaug Tveit (t.h.). 
Hun er daglig leder i Léva Urban Design AS, som nå i desember 
har ledet innbyggerundersøkelsen som skal hjelpe Meløy å bli 
mer attraktiv. F.v. urban designer Eline Øyri, Liv Toril Pettersen 
(prosjektleder Meløy Tett på) og Stine Estensen (Meløy Utvik-
ling KF). Klippet er fra Ny Næring i oktober i år.

Utgangspunktet var steds-
utvikling for Ørnes, men av 
svarene vi får, ser vi alle-
rede at vi kanskje har helt 
andre utfordringer. Vi må 
jobbe med hele kommu-
nen.

STINE ESTENSEN

Slike undersøkelser avdekker gjerne også tingene vi ikke 
liker å snakke om. På ett sted oppdaget vi for eksempel at 
det var et tydelig klasseskille.

ASLAUG TVEIT

Vi når småbarnsforeldre, for eksempel, og 
ungdom. Og siden det er anonymt, får vi 
inn både flere og ærligere svar – ting som 
kan være overraskende.
Aslaug er daglig leder i Stavanger- og 
Oslo-baserte Léva Urban Design AS. Ek-
sperter på steds- og sentrumsutvikling. Nå 
i desember har byrået skaffet betydelig inn-
sikt, på oppdrag fra Meløy Utvikling KF. 

TENKER ANNERLEDES
- Responsen har vært veldig god, og al-
lerede ser vi ting som gjør at vi må tenke 
annerledes framover, mener MU-leder 
Stine Estensen.
Kort bakgrunn: Meløy’s folketall synker, 
varehandelen sliter tungt, og et mangeårig 
forsøk på å utvikle kjøpesenter på Ørnes er 
kastet tilbake til Start.
- Så da forsøker vi å se sammenhenger, 
tenke litt annerledes, når det er utfordringer 
vi ikke har klart å løse, forklarer Stine den 
helt nye innbyggerundersøkelsen.
- Utgangspunktet var stedsutvikling for 
Ørnes, men av svarene vi får, ser vi at vi 
kanskje har helt andre utfordringer. Vi må 
jobbe med hele kommunen, alle tettstedene.
- 5-600 svar er kommet inn så langt, og 
nå gjennomføres undersøkelsen blant 236 
ungdomsskoleelever. Resultatene blir 
presentert 23. januar, når vi samler 50-70 
politikere og grendelagsrepresentanter til 
workshop, opplyser Stine.

TING VI IKKE LIKER
Langt mer enn tidligere gjort skal altså 
Léva Urban Design skaffe innsikt i hva 
meløyfjæringer flest VIRKELIG mener om 
hva som er bra eller ikke så bra med å bo 
på, eller besøke, Ørnes.
- Slike undersøkelser avdekker gjerne også 
tingene vi ikke liker å snakke om. På ett sted 

oppdaget vi for eksempel at det var et tydelig 
klasseskille, som i praksis var med å utarme 
handelen i byen, sier Aslaug Tveit.
Léva Urban Design har hjulpet blant andre 
Sauda, Grimstad, Leknes, Kristiansand, Faus-
ke, Bodø og Stavanger med stedsutvikling.
- Innsikten i hvem som handler hvor, hva 
folk flest savner og hvilke behov som finnes, 
er til nytte for både politikere, investorer 
og handelsdrivende. Vi blir ofte kontaktet 
når det er utfordringer, og først må vi forstå 
menneskene på et sted, før vi sammen kan 
finne en helhetlig metode for å skape noe 
nytt, forklarer hun.
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Med grundig forarbeid og omfattende oppbacking fra 
utviklingsmiljøer, har Roald Jonassen i år tatt store steg 
med sin spennende satsing Greenfish AS. Nå begynner 
byggingen av en demo-drone i Bergen.

Roald Jonassen’s 
demo-drone bygges i 
Bergen nå

Skal utvikle selvgå-
ende drone med stor 
anvendelse, til havs

Målet: flere titalls ar-
beidsplasser i Meløy

Ny Næring gjorde Roald Jonassen’s drone-satsing til vårt hovedoppslag i oktober 
2016. Siden da har Engavågen-gründeren tatt store steg med sin kommende etablering.

4-5 år fram i tid, dersom ting utvikler seg slik vi håper, ser 
vi for oss flere titalls arbeidsplasser i denne produksjo-
nen. I Meløy, selvsagt.

RONALD JONASSEN

NYE  ARBEIDSPLASSER
Akkumulert vekst fra 2012 til 2018

Har du en lederfunksjon, og vil at din bedrift 
skal jobbe mer effektivt ved å ta i bruk ny 
digital teknologi? Nå tilbyr Meløy Utvikling 
et kompetanseløft som passer for dere!

Kompetanseløftet støttes av Omstillingsmotoren (se 
www.omstillingsmotor.no) og er et samarbeid mellom 
Innovasjon Norge, DigitalNorway og Meløy Utvikling. 
Programmet har to 2 samlingsdager, med forberedelser 
og arbeid mellom samlingene. Deltakerne skal ta utgangs-
punkt i problemstillinger fra egen virksomhet. 

Samling 1:  5. februar 2019 kl. 08.00-16.00
Samling 2:  21. februar 2019 kl. 08.00-16.00
Sted: Kompetansehuset Meløy 
(Glomfjord Industripark)

Påmelding og informasjon:
www.kompetansehusetmeloy.no

UTVIKLING AV ENKELTMENNESKER OG BEDRIFTER

www.kompetansehusetmeloy.no

DIGITALT LØFT? 

KOMPETANSEHUSET
MELØY

20 21

En selvgående drone, til havs.
- Markedet er stort – vi har samtaler med 
potensielle kunder som ser behovet for en 
autonom (selvgående, red.anm.) som kan 
samle inn ulike data. Eller påvise hvor 
fisken står, slik at kystfiskerne kan gå rett 
på feltet uten å måtte bruke unødig mye 
drivstoff til leting, forklarer Roald.
Han har tatt store skritt i lovende retning, 
etter at Ny Næring presenterte ham og 
nyetablerte Greenfish AS på denne tiden 
i 2016. Og akkurat nå, en viktig milepæl: 
på oppdrag fra Roald er Norwegian Re-
search Centre (tidl. Christian Michelsen 

STORE SKRITT FOR LOVENDE SATSING

Research, red. anm.) i Bergen i gang med 
å bygge den aller første demo-dronen. 
Den som forhåpentligvis skal gi grunnlag 
for nye investeringer på flere titalls mil-
lioner kroner. Og der det etter testing er 
aktuelt å starte omfattende produksjon av 
havgående, selvgående droner. I Meløy.
- Nå har jeg fått med meg folk med tung 
industribakgrunn i styret og på eiersiden. 
Og skal man komme seg framover, må 
man gi og ta. Så, med nye investorer inne 
er min eierprosent i Greenfish AS nå nede 
i 51 prosent, opplyser 54-åringen.

FØRST DEMO, SÅ STOR-PRODUKSJON
Investeringene først: Roald har i år hentet 
investorkapital og fått 600.000 kroner i 
kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon 
Norge. For å bygge demo-dronen i Bergen. 
Andre viktig saamrbeidspartnere er Kunn-
skapsparken i Bodø og Meløy Utvikling 
KF. Og så, når det gjelder tung indus-
tribakgrunn: Jan Kildal, opprinnelig fra 
Meløy og tidligere finansdirektør i Orkla 
samt tidligere toppsjef i OVDS og Norske 
Skog – han er nå styreleder og inne som 
eier. Likeså er Finn Nordmo inne, han er 
tidligere Hydro Agri-direktør i Glomfjord – 
nå styremedlem og medeier hos Roald. Og 
Erik Drengsrud med allsidig næringsbak-
grunn, nå kjent fra Myken Destilleri.
- Først må vi vise markedet en demo-drone, 
slik at de vet at vi klarer dette. Så kan vi 
starte hovedprosjektet – vi håper finansier-
ingen er klar til våren.

- Og hovedprosjektet, det er?
- Etter at de aller første dronene er bygget 
i utviklingsmiljøet i Bergen, ser jeg for 
meg at de første som skal ut i markedet 
blir bygget i verkstedet mitt på Engavågen, 
opplyser han.
- Men, blir utviklingen slik vi håper og tror, 
ser vi mye på Glomfjord Industripark!

FLERE TITALLS JOBBER
Med solid støtte fra Meløy Utvikling KF job-

ber nemlig Roald Jonassen for å etablere stor 
og lokal produksjon av havgående droner.
- 4-5 år fram i tid, dersom ting utvikler 
seg slik vi håper, ser vi for oss flere titalls 
arbeidsplasser i denne produksjonen. I 
Meløy, selvsagt.
Og mens planene hans i selskapet Linetec i 
2016 først og fremst dreide seg om droner 
til automatisert kystfiske…

- Så satser vi i første omgang altså på en 
selvgående drone som har mange anvendel-

sesmuligheter, og i mange bransjer. Dette 
ser ut til å være lettere å lage forretning 
av, i hvert fall i første omgang. Men jeg 
har fortsatt hovedfokus på fiskerinæringa, 
understreker han. 

LOVENDE FOR ROALD
Med høstens utvikling viser Greenfish seg 
som en veldig lovende satsing, på tampen 
av Meløy’s omstillingsprogram. De tråd-
løse overflate-dronene kan vise seg å være 
svært anvendelige i mange typer aktivitet 
til havs, både nasjonalt og internasjonalt.
- Min egen rolle framover? Jeg er jo en 
tekniker, en som liker å utvikle løsninger. 
Selskapet trenger etter hvert en profesjonell 
leder som skal samarbeide med styret og 
jobbe i markedet – der er jeg veldig åpen 
for forandringer, sier han.

Les mer om Roald Jonassen i faktaboksen.

ROALD JONASSEN (54)
Født og oppvokst ved Engavågen, er 
gift og har tre barn på 27, 23 og 18 
år. Mekanisk utdanning med fagbrev 
fra Hydro i Glomfjord, før han i 1984 
etablerte Engavågen Sveis og Maskin, 
med 5-6 ansatte på det meste. Største 
oppdrag var vedlikehold av transport-
bånd i gjødselfabrikken, og vedlike-
hold hos store industrivirksomheter 
som Statkraft, Salten Verk og Norcem. 
Firmaet ble i 2000 avløst av Ceram-
tek, basert på unik bruk av kjeramiske 
materialer i industrivedlikehold, og 
med internasjonale ambisjoner. Fikk i 
2008 hjerteproblemer og gjennomgikk 
flere operasjoner, men beholdt verk-
stedet i Saura. Etablerte Linetec AS i 
2014 for å utrede ulike tekniske pro-
sjekter, og dette resulterte i etablering 
av Greenfish AS i -16, et selskap han 
i dag eier (51,8 %) sammen med Erik 
Drengsrud (22,8 %) Jan Kildal’s Jake 
AS (17,5 %) og Finn Nordmo (8,8 
%). Linetec AS driver i dag turistmå-
let Myken Fyr.

Nå er den i gang, byggingen av Roald Jonassen’s demo-dro-
ne hos Norwegian Research Centre i Bergen. Men når drone-
produksjonen kommer i gang for alvor, skal den foregå her, 
i verkstedene til Linetec på Engavågen. Og videre vekst skal 
trolig skje i Glomfjord Industripark. Illustrasjon: Greenfish
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Ny Næring AS opplever økt oppdragsmengde, 
og søker derfor 

INFORMASJONSMEDARBEIDER/
INNHOLDSPRODUSENT
Dette er en fast heltidsstilling der du vil få en 
unik mulighet til å formidle suksesshistorier fra 
de sterkeste og mest innovative virksomhetene 
i Rødøy, Meløy og Gildeskål, flere av dem med 
aktivitet i Bodø. Vår virksomhet består i innholds-
markedsføring for våre samarbeidspartnere, og 
dette distribueres i dag gjennom våre egne pub-
likasjoner, www og sosiale medier. Med fortsatt 
vekst vurderer vi også nye produkter og kanaler 
innen profilering for kunde.   

Dette blir dine oppgaver:
• booke og gjennomføre intervjuer i hele 

dekningsområdet
• produsere redaksjonelle artikler, altså tekst/

foto
• publisering til www og ansvar for aktivitet i 

sosiale medier
• gjennomgå opplæring i hele produksjons- 

prosessen
• kontinuerlig forbedringsarbeid, både på egen 

produksjonsmengde, kvalitet og idéutvikling
• delta i møter med samarbeidsbedriftene

Dette leter vi etter:
• gjerne praktisk erfaring og gjerne utdanning 

i journalistikk, kommunikasjon eller informa- 
sjonsarbeid

• sterk interesse for arbeids- og næringsliv, 
innovasjon og entreprenørskap

• en ambisiøs, uredd, selvstendig og kvalitets-
bevisst medarbeider

• gjerne ydmyk og lyttende, men også utad-
vendt og trygg på seg selv

Du må disponere egen bil og påregne mye reise-
aktivitet i Rødøy, Meløy, Gildeskål og Bodø. Vi 
tilbyr konkurransedyktig lønn og rettigheter, og 
en fleksibel og utfordrende jobb som krever at du 
tackler høyt tempo, raske skifter og streng dead-
line. Tiltredelse: etter avtale. Tjenestested: etter 
avtale, innenfor dekningsområdet. 

Interessert? Kontakt daglig leder Edmund Ulsnæs 
for en innledende prat og avklaring rundt søknad. 
Søknadsfrist: 4. januar.

Ny Næring AS
Spilderneset 12
8150 Ørnes
Tlf.  99299908
edmund@nynaring.no

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

Kristo� er (23) kom hjem  

til Cargill, og med fersk 

familie!

Fôrfabrikken vokser 

igjen, etter kvalitets-

forbedringene
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SATSER 
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FYLKER

Selskapet Ny Næring AS er etablert høsten 2018, og skal hjelpe 
solide næringslivsaktører i Salten med profilering og omdømme-
bygging. Bedriftens redaksjonelle hovedprodukt er Ny Næring, et 
månedsblad som siden 2008 er produsert av Mediehuset Meløy AS 
på oppdrag fra bedrifter i Meløy og Gildeskål. Blant disse er Yara, 
Bilfinger, Marine Harvest, Cargill, Meløy Utvikling KF, Meløy Energi, 
INVIS, Moldjord Bygg og Anlegg og Helgeland Smolt, og i alt deltar 
i dag 22 bedrifter i dette samarbeidet. Våre produkter og kom-
petanse får gode tilbakemeldinger. 

- Det er tilbakemeldinger fra foreldrene 
som gjør at vi nå tenker et enda større 
arrangement, opplyser formidlingskoordi-
nator Ingebjørg S. Bjørklund ved Meløy 
videregående skole i Glomfjord.
Hun snakker om skolens ‘åpen ettermid-
dag’ i forrige måned. Alle niende- og 
tiendeklasseelever med foreldre ble invitert 
til gratis middag, omvisning, utprøving, 
kjapp info – ja, en slags speed-date med 
den videregående skolen.
- I framtiden har vi lyst til å arrangere en 
yrkesmesse, i samarbeid med næringslivet, 
smiler hun.

TIDLIGERE ER BEDRE
‘Åpen ettermiddag’ ble altså for andre året 
en suksess, med godt besøk fra regionens 
unge som kan tenkes å velge yrkesfag. Og 
deres foreldre, som er viktig å få på banen 
tidlig.
- Ja, prosessen deres bør begynne når ung-
dommene går i niende klasse. For å unngå 
at alt blir stress fram til søknadsfristen i ti-
ende. ‘Sett av en time til ditt barns framtid’, 
var det vi formidlet til foreldrene før ‘Åpen 
ettermiddag’, forklarer Ingebjørg.
- Og under arrangementet ville vi gjøre 
det kort, for å ikke stjele for mye av tiden 
deres. Det var rask info om skolen, rask 
info fra Meløy kommune, rask info fra Yara 
Glomfjord.

RASKT, HYGGELIG MØTE
Speed-dating mellom 
grunnskoleelever, deres 
foreldre og den videregå-
ende skolen. Dét ble godt 
mottatt i Glomfjord nylig. 
Nå tenkes det enda større…

Åpen ettermiddag: stab og elever ved Meløy videregående skole i Glomfjord inviterte niende- og tiendeklassinger til gratis middag, 
omvisning og utprøving sammen med sine foreldre. På vårt første bilde ser vi MVS-elev Benedicte Tindvik (t.v.) og grunnskoleelev 
Emil Johansen i sveisingen. I laboratoriet demonstrerer Synne Halsan for de besøkende, og så er det Lovise Lillelund (t.v.) og Celine 
M. Hanssen som viser bandasjering. Foto: Meløy videregående skole

Ingebjørg S. Bjørklund

TENKER STØRRE
Og foreldrene, de ønsker mer av dette. Mer 
kunnskap om mulighetene for deres barn, 
og hvilke fag og retninger som kan føre til 
hvilke yrker og muligheter videre.
- Derfor har vi nå begynt å tenke på noe 
mye større, kanskje allerede neste år. At 
alle niende- og tiendeklasser i tre kommu-

ner blir transportert inn, og der vi bruker 
samfunnssalen i kulturhuset til en yrkes-
messe. Her kan lokale bedrifter få vise seg 
fram, og vi kan spleise med næringslivet på 
kostnadene ved arrangementet.
- For oss som jobber med dette, er det 
kanskje en selvfølge hvilke tilbud vi har og 
hvilke bedrifter og muligheter som fines. 

Men for foreldrene og ungdommene er det 
viktig å få hjel til å få denne oversikten, 
mener hun.

- Grunnarbeidet vårt har bestått i å grave ut og 
fjerne forurensede masser, og etablering av vann 
og avløp. Det er tatt ut 5-6.000 kubikkmeter med 
løsmasser. Og gravemasser som ikke gjenbrukes 
her i parkene, er levert på deponiet hos IRIS, opp-
lyser prosjektleder Øystein Solaas.
Rådhusparken, du vet den som har Domkirken i 
ene enden, rådhuset i den andre og hovedpostkon-
toret i den tredje? Her har Bodø kommune finansi-
ert en totalrenovering, og sammenslåing med 

HJELPER MED 
HELT NY PARK
Moldjord Bygg og Anlegg spiller 
viktig rolle når slitent grøntareal 
i Bodø sentrum totalrenoveres.

Solparken på andre siden av Prinsensgate.
- Siden 1. oktober har vi tatt av de øverste 80 centi-
meterne i et område på 8-10.000 kvadratmeter, sier 
Øystein.
- Utfordringer?
- Uttrauinga har gått greit, nå er all graving ferdig, 
og så skal det legges ned rør for vann og avløp. Det 
er jo en utfordring med trafikk-avviklingen. Det er 
mye biltrafikk til og fra Posten, og det graves i flere 
av gatene rundt vårt prosjekt – dette må det tas 
hensyn til når trafikken skal legges om.
Til våren fortsetter prosjektet i et trinn 2, der 
Moldjord trolig blir underleverandør når det nye 
parkområdet skal få beplantning, belegningsstein 
og lekeområde, for å nevne noe.
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Stig Einar Mork ser alltid etter måter å 
forbedre rørleggerbedriften på. Det sterke 
ønsket om å utvikle bedriften videre ligger 

Fem års stødig drift av 
Svartisen VVS er slett ingen 
sovepute for årets gründer i 
Meløy. Mens bedriftens hit-
til største byggeprosjekt på 
Spildra skole nærmer seg 
ferdigstillelse, har daglig 
leder Stig Einar Mork tatt 
grep for å sikre den lokale 
tilhørigheten og konkur-
ransekraften.

Tekst: Fortellfortell.no

Stig Einar Mork (i midten) og Svartisen VVS er i ferd med å avslutte Spildra skole-oppdraget, bedriftens største noensinne. Fra årsskiftet velger gründer Mork å avslutte dagens 
kjedetilknytning – for å styrke den lokale tilhørigheten og konkurransekraften. På bildet ser vi ham sammen med medarbeiderne Per-Aksel Myrvoll (t.v. med ryggen til) og Tom 
Høgsand. Alle bildene: prikkenoverien    

Staben i den 
lokale rørleg-
gerbedriften 
har vokst raskt, 
men kontrollert 
siden oppstarten 
i 2013. Her ser vi 
daglig leder og 
eier Stig Einar 
Mork sammen 
med (f.v.) Tom 
Høgsand, Ninja 
R. Torrissen, Ray-
mond Kristian-
sen og Per-Aksel 
Myrvoll. Den 
viktige funksjo-
nen i administra-
sjonen har Line 
K. Antonsen.

For å kunne 
ivareta andre lo-
kale kunder, har 
Svartisen VVS 
leid inn rørleg-
gere fra Kirkenes 
Bad & kjøkken 
til bedriftens 
oppdrag på 7,5 
millioner kroner 
ved nye Spildra 
skole. – Vi er 
stolte over å ha 
bidratt i et slikt 
prosjekt, sier 
Stig Einar Mork.

Det er med skrekkblandet fryd vi har tatt på oss et så 
stort prosjekt. Vil vi klare å henge med, klarer vi å få 
leid inn ekstra personell når behovet er der?

STIG EINAR MORK

til grunn for alle valg som tas. Dét er bak-
grunnen for at Svartisen VVS velger å stå 
utenfor kjede fra januar 2019.
- For oss er det viktig å ha vårt eget 
særpreg, og ikke bli standardisert gjen-
nom kjede. Tilbudet vårt er spesialtilpasset 
kundene våre her, forteller bedriftseieren.
Han understreker at kundene fortsatt vil få 
tilgang på gode VVS-produkter fra kva-
litetsleverandører til konkurransedyktige 
betingelser også etter nyttår. Da skal også 
servicebilene begynne å rulle på veiene 
med den nye firmalogoen. Den skal vise 
tilhørigheten til fjellene og breen, og nye 
nettsider ble lansert i høst.
- Vi er nøyaktig de samme som før, det er 
bare drakten som er ny, forklarer Mork.

HAR VOKST MED KUNDENE
Det er fem år siden rørleggerbedriften 

Svartisen VVS ble startet fra Stig Einars 
hjemmekontor på Halsa. Drømmen om 
å skape noe, å gi tilbake til lokalsamfun-
net, var drivkraften bak lange dager ute på 
rørleggeroppdrag og kvelder med papirar-
beid. Bedriften som startet som et “one man 
show”, har vokst til dagens seks medarbei-
dere. Helt som planlagt.
- Vi har vokst i takt med behovet og et-
terspørselen i markedet hos både proff- og 
privatkunder i Meløy, Rødøy og Gildeskål, 
beskriver han.

VANT SKOLE-KONKURRANSEN
Det var en stor tillitserklæring og anerkjen-
nelse å vinne oppdraget med å levere sani-
tær- og varmeanlegg på Sildra skole til en 
verdi av 7,5 millioner kroner. For en liten, 
lokal rørleggerbedrift er dette en betydelig 
kontrakt. Det var derfor en spesiell dag da 

to av rørleggerne kunne starte arbeidet med 
å rigge seg til på anlegget høsten 2017. 
- Det er med skrekkblandet fryd vi har tatt 
på oss et så stort prosjekt. Vil vi klare å 
henge med, klarer vi å få leid inn ekstra 
personell når behovet er der? Spørsmålene 
blir veldig mange. Men likevel føles det 
veldig bra å kunne få et så stort prosjekt i 
porteføljen vår, forteller Stig Einar.
Prosjektet Spildra skole er det største 
Svartisen VVS har hatt hittil. På det meste 
har åtte rørleggere vært involvert i byg-
gearbeidet samtidig. Arbeidet nærmer seg 
ferdigstillelse, og første skoledag på den 
nye barne- og ungdomsskolen vil være i 
februar 2019.

LEIDE INN FRA KIRKENES
Da tiden for det mest arbeidsintensive delen 
nærmet seg, tok Stig Einar en telefon til 

en bransjekollega i Kirkenes med ledig 
kapasitet. I seks måneder fikk meløybe-
driften låne to av de flinkeste rørleggerne 
til Kirkenes Bad & kjøkken. 
På det meste var tre rørleg-
gere fra Kirkenes i arbeid.
- Det gjorde det mulig for 
en liten bedrift som vår å le-
vere som planlagt til Spildra 
skole, samtidig som vi kunne 
hjelpe de andre kundene våre 
også. Selv om vi nok ikke 
har klart å yte samme servi-
cen som vi vanligvis gjør, har 
vi klart å ta unna det meste, 
sier Stig Einar.
Noen oppdrag har rørleggerbedriften 
vært nødt til å utsette til etter at pro-
sjektet på Spildra skole er ferdigstilt i 
februar. 

BÆREKRAFTIG OPPVARMING
Svartisen VVS er spesialister på opp-
varming, og på Spildra skole er det 
boret åtte energibrønner, hull i bakken 

som forsyner hele bygget med varme i 
radiatorer og gulvvarme. Energibrønne-
ne gir varmt vann i kranene via en stor 
varmepumpe med kapasitet på 60 kW. 
Løsningen som er valgt er bærekraftig 

og fornybar. Ikke minst er den økono-
misk for Meløy kommune.
Stadig flere kunder etterspør miljø-
vennlig varme som varmepumpe og 

vannbåren 
varme. 
Svartisen 
VVS har 
levert flere 
varmean-
legg med 
energibrøn-
ner og var-
mepumpe 
både til bo-

liger og næringslivet. Varmeløsninger 
med luft/vann har vi også levert flere 
av. Svartisen VVS deltar jevnlig på 
kurs gjennom NOVAP (Norsk Varme-
pumpeforening) for å øke kompetansen 

innen dette fagområdet. 

BARNA ER FREMTIDEN
Å være med på å bygge en skole, et bygg 
hvor barn skal vokse opp de neste tiårene, 
gir rørleggermester Stig Einar ekstra me-
ning i en travel hverdag.
- Vi er oppriktig stolte over å kunne bidra 
til at nye generasjoner meløyfjæringer får 
gode skoledager på vår måte – med god 
varme og velfungerende sanitærutstyr 
under både læring og lek, understreker årets 
gründer. 

Prosjektleder Øystein 
Solaas

RIGGER FOR MORGENDAGEN
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- Det er nesten ikke til å tro!
Den langstrakte og blide karen rister litt på 
hodet, og øynene himler litt bak brillene.
- Jeg ville aldri trodd at vi skulle få til 
denne utviklingen, det er helt utrolig, fort-
setter han.
Arne Sklett Larsen har først fortalt om 
kummerlige kår i midlertidige lokaler på 
Sund og Inndyr fra 1986. Men så fortsetter 
han historien om Meløy videregående skole 
på Inndyr med dagens tidsriktige lokaler, 
fantastisk visningsanlegg, den flotte Rød-
brygga, splitter nytt undervisningsfartøy på 
tur og ikke minst: kul på veggene av elever 
som søker seg 
akkurat hit.
- Dette kom-
mer jeg til 
å savne noe 
jækli. Arbeids-
kameratene, 
elevene, alt 
sammen. Men 
én gang må 
man bestemme 
seg for at det 
er over, og jeg 
bestemte at det blir nå. Joda, jeg kommer 
nok til å stille opp til vikartimer, men neppe 
det første året, smiler nesten-pensjonisten.

JOBBEN KREVER SITT
For så er altså en mer enn lang skole-kar-
riere med latter, moro og kraftig utvikling, 
over. Han har fortsatt en liten skarre-r med 
seg fra Søgne, men er ellers nordlending så 
god som noen, Arne Sklett Larsen, etter å 
ha bodd stort sett hele voksenlivet nordpå. 
Nylig feiret gode kolleger ham med mor-
somme minner og rørende ord, og på nyåret 
sier han farvel til elevene. Etter så mange 
år og så mange flott opplevelser, innrøm-
mer han for Ny Næring at følelsen er rar. 
Men også litt god.
- Jeg kjenner at jeg har gjort mitt. Jeg har 
veldig stor respekt for den jobben det er å 
være lærer. Det kreves ganske mye, opp-
gavene er omfattende, og alderen krever 
sitt, synes jeg. 
Det har nok litt 
med dét å gjøre 
at jeg velger å 
gå av 1. februar 
neste år, forkla-
rer han.
- Å være lærer, 
Arne, dreier 
seg om mer 
enn å henge 
med faglig og å 
klare å oppda-
tere seg, skjønner vi?

MÅ VÆRE PÅ TOPP
- Dét stemmer. Med årene er jeg blitt bare 
mer og mer opptatt av å bli kjent med og ta 
vare på elevene. Dette er relasjonsbygging, 
og det er utrolig mange flotte elever, der 
mange har ekstra behov. Dette er krevende, 
jeg kjenner nok litt på at jeg ikke får tid 
nok til alle i undervisningssituasjonen.
- Alderen spiller nok også inn. Du skal 

STERK UTVIKLING, GODE MINNER
En glad laks takker for seg ved Meløy videregående skole. 
En 32-årig og svært innholdsrik karriere som faglærer er 
over når Arne Sklett Larsen nå blir pensjonist.

Arne, en pliktoppfyllende humørspreder – dét nyter elevene godt av, for eksempel 
Christian Røkkum (t.v) og Asle Andersen.

Ingen tvil, Arne er en glad laks. Her under den ‘offisielle’ kåringen da studierektor Ma-
rita Martinussen og kollegene nylig feiret og hedret ham. Foto: Kjersti Meland.

Jeg har veldig stor respekt for 
den jobben det er å være lærer. 
Det kreves ganske mye, oppga-
vene er omfattende, og alderen 
krever sitt.

ARNE SKLETT LARSEN

Det skal være kvalitet, det vi 
driver med, og da må det stilles 
krav til både elever og lærere, 
men også de som har ansvaret 
over oss.

ARNE SKLETT LARSEN

være på topp til enhver tid når du står i 
klasserommet, og det er ikke alltid man er 
dét, innrømmer Arne.
Som også innrømmer egenskaper som nok-
så sjølkritisk og veldig pliktoppfyllende. 
Etter bachelor-utdanningen i akvakultur for 
noen år siden, er det dette som er faget hans 
i dag. Tidligere både naturfag, naturbruk, 
kroppsøving og sterkt engasjement for 
entreprenørskap og elevbedrifter.
- Jeg ville nok ikke tatt den seilturen i dag! 
skratter han.

EN HEFTIG SEILTUR
For nå er vi inn-
om de artige min-
nene. Ett av dem 
er fra tiden som 
naturbruk-lærer - 
en overnattingstur 
med nordlandsbåt 
og 10-12 elever 
til Fleina, vest 
for Sandhor-
nøya. Elendig 
vær, turen måtte 
avbrytes.

- Vi kunne latt nordlandsbåten ligge der 
ute, men kollega Knut-Eirik Svendsen og 
jeg bestemte oss for å seile den tilbake. 
Dét hadde vi nok ikke gjort i dag, for det 
ble en heftig tur i grov sjø! Vi overlevde, 
men risikovurderingen var kanskje ikke 
den beste, humrer Arne, og fortsetter med 
en historie om en tur til Saltdal i maaaange 
kuldegrader, med en gammel minibuss med 
tenningsnøkkel som brakk i låsen, og i det 
hele tatt.
- Det er alltid artig å møte på tidligere 
elever, og at de husker turene vi var på. Og 
artig å se hvilken retning de gikk og hvor 
bra folk de er blitt! Hvordan jeg tror de 
husker meg? Tja...jeg mener jeg har vært 
ganske fair. Og at når det har vært snakk 
om adferd, så har jeg gått på dét, og ikke på 
person. Jeg tror ikke at noen bærer nag til 
meg, smiler Arne.

VIKTIGST: 

KRITIKEREN 
Navnet Arne 
Sklett Larsen er 
uløselig knyt-
tet til 30 år med 
oppsiktsvekkende 
utvikling av den 
videregående 
utdanningen på 
Inndyr. Med fra 
starten, med i 

det meste - både i den faglige og sosiale 
innsatsen. Kolleger beskriver ham som 
både svært kunnskapsrik, systematisk og 
pliktoppfyllende, som en engasjert og 
omsorgsfull humørspreder, og med et stort 
hjerte for skole og elever. Sjefen innrøm-
mer hun gjerne skulle beholdt ham.
- Hva mener du selv har vært dine aller 
viktigste bidrag, Arne?
Han tenker seg godt om. Det sitter langt 
inne å framsnakke seg selv, merker vi.

- Jeg har vært kritisk mange ganger, begyn-
ner han.
- Det skal være kvalitet, det vi driver med, 
og da må det stilles krav til både elever 
og lærere, men også de som har ansvaret 
over oss. Lokalene vi underviste i de første 
årene.....det var nok noen rektorer som ble 
lei av meg. Jeg var krass og utålmodig, 
men mener det var grunn til å klage.
- De sanitære forholdene i de første lokale-
ne på Sund....ingen arbeidstakere ville fun-
net seg i dét. Og vi produserte mat i lokaler 
som ikke holdt mål, her på Inndyr. Straks 
jeg ble verneombud fik jeg dem stengt!

TRAVEL PENSJONIST
- Hva nå, Arne – straks pensjonist?

- Nå blir jeg frilans-filosof som grubler på 
hva man skal gjøre med dette livet, ler han.
- Neida, jeg får nok å gjøre. Som ekstremt 
friluftsinteressert liker jeg meg godt på 
fjellet og blir nok mer aktiv i turlaget igjen, 
og i jeger- og fiskerforeningen. Og så er det 
fotoklubben, da, og styrearbeidet der, og 
revmatikersvømmingen hver uke, ramser 
han opp.
- Og jeg kommer nok til å reise mye, både 
innenlands og utenlands. To ting som står 
høyt på lista er å gå Jostedalsbreen på 
langs, på ski, og å reise til Patagonia, som 
ligger i Argentina og Chile.

   

- Utviklingen har vært helt fantastisk, jeg hadde aldri trodd vi skulle 
komme så langt som vi har gjort! Sier Arne Sklett Larsen. Her ser vi ham 
i visningsanlegget Domus Pisces, vegg-i-vegg med Meløy videregående 
skole på Inndyr. 1. februar går 64-åringen av med pensjon. 

Arne Sklett 
Larsen (64)

Født i Kristiansand og 
oppvokst i Søgne valgte 
Arne naturfaglinja på 
videregående, deretter 
naturbruk, og tok exa-
men philosophicum for 
å kunne studere marin-
biologi. Så ble det heller 
landbrukshøgskolen på 
Ås, og uteksaminert i 
planteproduksjon i 1980 
gikk turen til Narvik 
og jobb som leder av 
forsøksring i landbruket. 
To år senere flyttet han 
til samme jobb i to år i 
Meløy og Gildeskål, før 
han ble grunnkurslærer 
i landbruk på Reipå, 
under Vefsn Landbruks-
skole. Så var det i 1986 
at Arne fikk jobb på den 
daværende kystnærings-
linja på Inndyr, som 
senere ble Meløy vide-
regående skole. Har un-
dervist i det meste, men 
ikke minst naturbruk og 
friluftsliv, naturfag og de 
siste årene akvakultur. 
I fire år var han også 
Newton-lærer i Gilde-
skål. Gift med Heidi 
Meland, og sammen 
har de barna Marte (f. 
1981), Lisa (-83), Kari 
(-86) og Henrik (-93), 
og 13 barnebarn. Arne 
Sklett Larsen går av med 
pensjon ved årsskiftet.
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- For bruk her 
i industri-
parken, med 
intern-kjøring 
av personell 
og materi-
ell mellom 
områdene, 
er en el-bil er 
helt perfekt, 
mener bered-
skapsavde-
lingens Per 
Frøskeland 
(t.v.) og Jørn-
Are Pedersen.

- Når vi kan velge løsninger som er spesielt 
gunstige for miljøet, så gjør vi selvsagt dét, 
sier beredskapssjef Per Frøskeland.
Sammen med brannstasjon-kollega Jørn-Are 
Pedersen viser han fram bedriftens ferskeste 
investering på bil-siden: en splitter ny VW 
Golf med 136 hestekrefter.
- Dette er vår aller første el-bil, sier de 
fornøyd.
-  Vi får gode tilbakemeldinger på den fra de 
ansatte – det er positivt at den er mest mulig 
lik en ‘vanlig’ bil.

BILLIG, BRA, PERFEKT
Prosessindustri er kraftkrevende, og slip-
per nødvendigvis ut avfallsstoffer til luft 

DEN ALLER FØRSTE
Yara Glomfjord er stor på 
mye i Meløy - stor fabrikk, 
stor produksjon, stor 
stab….og mange kjøretøy-
er! Den aller siste investe-
ringen i bilparken gjør det 
hele litt mer miljøvennlig.

Den er den aller første i sitt slag i Yara’s respektable bilpark i Glomfjord. En VW Golf, type elektrisk. - Jeg har brukt den noen ganger, og synes den fungerer veldig bra, fastslår 
Rune Hansen, som jobber i logistikkavdelingen hos Yara Glomfjord. 

Når vi kan velge løsninger 
som er spesielt gunstige for 
miljøet, så gjør vi selvsagt 
dét.

PER FRØSKELAND

og vann. Men, Yara-konsernet forbedrer 
systematisk og klokker stadig inn til nye 
bestenoteringer på miljøvennlighet i virk-
somheten sin.

- Vi hadde to hybrid-biler fra før, men denne 
el-bilen er enda mer miljøvennlig og dessu-
ten billig og bra i drift, opplyser Per.
- Og for bruk her i industriparken, med 
intern-kjøring av personell og materiell 
mellom anleggene våre, og for de med 
beredskapsvakt på elektro og mekanisk…. 
en el-bil er helt perfekt. Turer til Bodø går 
også greit.

…OG KANSKJE TRUCKENE
Bilen til 300.000 kroner er nå leaset på en 
femårsavtale, slipper selvsagt oljeskift og 
er generelt rimelig i bruk. Den inngår som 
nevnt også i en nokså stor og variert park 
av Yara-kjøretøyer, helt fra det største – en 
Scania brannbil på 24 tonn – og til de min-
ste personbilene, for eksempel en Toyota 
Auris. Den nye og helt spesielle Golf-en 
var på plass tidlig i forrige måned, og er én 

av 16 kjøretøyer som i det daglige adminis-
treres av karene her i brann og beredskap. 
Alle avsnittene i gjødselfabrikken har hyp-
pig transportbehov, og her finner vi flere 
pickup-er, kassebiler, små personbiler og 
altså rene brannbiler.
- I produksjonen har vi også ganske mange 
trucker, og så får vi se: kanskje kan disse 
om noen år også være elektriske? smiler 
Per og Jørn-Are.

B

NESTE UTGAVE: 
30. JANUAR NÆRING 

STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 


