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Ny sjefjobb: 
Morten 
leder yara-
produksjonen. 
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bare begynnelsen
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i Meløys omstilling står den raskt 
voksende staben i iNViS bak den 
kanskje aller mest spennende satsingen. 
- Vi har en teknologi som er etterspurt, 

og er kommet oss innenfor i olje- 
og gassindustrien. Om fem år er 
vi 40 ansatte! fastslår gründer 
Bjørn-Wiggo eriksen.
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Industrifolk    

johnny 
rune
Andreassen
fyller 50 år. 
Gratulerer!

- Dette haster veldig, slik at vi får mer stabil 
drift. Med nedleggelsen av alle fabrikkene er 
det slutt på at vi har overflod av varmt vann. 
- Nå er vi veldig avhengig av Yara, og dersom 
det er utfall i Syrefabrikken, får vi svingninger 
i produksjonen vår. Dette er veldig uforutsig-
bart og veldig ugunstig for oss, forklarer den 
nye driftslederen i Marine Harvest.

INGeN ferskING
Anders D. Torrissen. Gift med Kamilla, datter 
av ikke ukjente Asbjørn Torrissen. 34-åringen 
har altså overtatt ledelsen av settefisk-pro-
duksjonen etter André Spigseth, som fratrådte 
til fordel for annen jobb tidligere i sommer. 
Anders fra Mo i Rana var langt fra noen fersk-
ing innen havbruk da han kom til Glomfjord i 
november 2010 som driftslederassistent. Etter 
befalsutdanning i Forsvaret ble han bachelor i 

utfordrende for anders
Han skal lede driften av sette-
fiskanlegget som «alle» vil se. 
Men får også heftige vann-
utfordringer etter at wafer-
produksjonen døde. 

Anders D. Torrissen har overtatt driftsledelsen ved verdens største smoltanlegg i sitt slag. – Det aller viktigste nå er å få en løsning på varmt-
vannstilførselen vår, forteller han.

akvakultur, deretter driftsleder i torskesatsing 
for Marine Harvest i Ryfylke, og påfølgende 
biologisk ansvarlig på landanleggene for 
kveite. Så gikk turen nordover for å lede driften 
av settefiskanlegget til Codfarmers som var un-
der bygging i Mørkvedbukta. Etter et opphold 
også ved Smolten AS i Mørsvikbotn, kom han 
altså til Glomfjord.

Må GjeNvINNe
Og med et anlegg som er nylig ombygget og 
oppgradert til verdens største i sitt slag, må 
altså den ferske driftslederen omstille. Med 
årsproduksjon på åtte millioner smolt som 
raskt skal vokse i retning 12, kan han ikke leve 
med sårbarheten nevnt i innledningen. Utfall 
gir lavere temperatur for fisken, som igjen 
gir svingninger i produksjonen, som igjen gir 
forsinkelser i tilvekst og inntak av nye grupper. 
Store inntektstap.
- Nå ser vi på mange muligheter for å bli 
mer selvstendig på varmtvanntilførsel. For 
eksempel gjenvinning av varmtvann – vi vet at 
i dag går vannet rett gjennom anlegget vårt uten 
noen form for varmeveksling av avløpsvann. 
Dette er ett av flere mulige tiltak som vi skal 

se på i en egen gruppe som er satt ned i Marine 
Harvest, forteller han.
Store utfordringer for nysjefen, altså.

forbeDrING MulIG
- Mitt viktigste bidrag og viktigste kompetanse 
nå, er at jeg fortsatt er nokså ny i dette anleg-
get. Dermed har jeg med meg ting fra tidligere 
jobber der jeg ser mange muligheter for forbe-
dringer her i Glomfjord. Vi har fortsatt en del 
flaskehalser, så ting kan gjøres mer strømlinje-
formet for å få bedre flyt, forklarer han.
- Det er litt skummelt at man på et vis blir vant 
med at «sånn skal ting være», for da ser man 
ikke bestandig forbedringsmulighetene. Men 
her er det slik at hele staben er oppmerksom på 
hva vi har å jobbe med, så dette ser jeg veldig 
lyst på.
- Nå skal produksjonen økes fra åtte millioner 
smolt årlig, til 12 millioner, som er kapasiteten?
- Ja, men med det som har skjedd i industripar-
ken har vi bevisst holdt produksjonen vår nede. 
Dette gjør vi for å ha en buffer slik at vi unngår 
trøbbel med forsinkelser i produksjonen vår, 
sier Anders.  

I forrige utgave av Industrifolk – før sommerfe-
rien – rapporterte vi at Jostein Kaspersen fyller 
60 år den 19. juni. Dette var en stor overdrivelse, 
og vi var nok et år for tidlig ute. Det korrekte er 
at Jostein fylte 59 år i år. Vi beklager!

rettelse

Laila Freding (39) fra Reipå er over 
i ny jobb hos Byggeriet Leif Brun & 

Sønner AS. Som butikkmedarbeider er  
hun involvert i butikkdriften og har med 
utpakking av varer, kundebehandling og 
diverse butikkrelatert arbeid å gjøre.
- Det er kjente arbeidsoppgaver. Jeg gjør 
omtrent det samme som på REC, sier hun 
og fortsetter:
- Jeg må lære meg et helt nytt vare-
sortiment. Fra før hadde jeg ikke mye 
kjennskap til byggevarer. Nå vet jeg hva 
«to-toms fire» er. 
Laila var til sammen åtte år ved REC Wa-
fer i Glomfjord, og jobbet med logistikk 
både på multi- og monofabrikken. Hun 
har fagbrev i materialadministrasjon.  
- Jeg trives veldig godt her ute, og er glad 
for at jeg fikk denne jobben. 
Laila Freding pendler daglig fra Glom-
fjord til byggevareforretningen på Reipå, 
som teller ni ansatte. 

20 år
Thomas Pedersen, Ewos, 6. oktober

25 år
Martin Røberg, Yara, 1. september

40 år
Eva S. Aspvik, Yara, 13. oktober

45 år
Odd Ketil Larsen, Yara, 12. september

50 år
Rose-Lill Olsen, Marine Harvest, 22. september
Johnny Rune Andreassen, Ewos, 31. oktober

55 år
Jens Rune Pedersen, Ewos, 1. oktober

60 år
Ingar Solbakken, BIS, 24. september
Arnt Jørgensen, Yara, 7. oktober

industrifolk gratulerer disse 
med runddager i september og 
oktober!
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Tom Ole Øvrum (48) fra Storvika i Gil-
deskål er over i ny jobb. Fra 3. september 
er han ansatt i prosjektstilling tilknyttet 
Meløy Innovasjons- og Teknologisenter i 
Glomfjord Industripark. 
- Jeg har lyst til å fortsette å bo i distrik-
tet, og da var denne jobben i MNU helt 
perfekt, sier Tom Ole.
Øvrum kom til jobb ved REC Wafer 
Multi og teknisk avdeling for seks år 
siden. Etter hvert ble han assisterende 
produksjonssjef ved den nå nedlagte 
waferfabrikken. 

Rose Olsen (49) tiltrådte 1. september 
som daglig leder ved Marine Harvest i 
Glomfjord. Stillingen er nyopprettet, og 
hun rapporterer til regionleder Ole Chris-
tian Norvik.
- Jeg kjenner ikke næringen, og har mye 
å lære. Det er utfordrende og spennende 
med noe helt nytt, og jeg jobber nå med 
å sette meg inn i organisasjonen og drif-
ten, samt lære rutiner og folk å kjenne. 
Det er fine anlegg her, og jeg er blitt godt 
tatt imot, sier hun. 
Rose var de siste 6 ½ årene økonomisjef 
ved REC Wafer Mono. 
- Årene hos REC har vært kjempehek-
tiske og spennende, med både opp- og 
nedturer. Det er trist når fabrikken legges 
ned og kolleger forsvinner, men det har 
samtidig vært en lærerik prosess, fortel-

ler hun.
Marine Harvest sysselsetter 19 personer ved 
oppdrettsanlegget i Glomfjord.

Flere endringer på side 16.

Hvor ble de av?
livet etter reC

3
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I 2004 møtte vi Wenche Olsen, i 2007 Pål He-
stad og i 2010 var det Jyri Rantanen vi ønsket 
velkommen. Industrifolk har i løpet av sine 
åtte leveår trykket tre tiltredelsesintervjuer 
med Yaras fabrikksjefer i Glomfjord. Og her 
kommer det fjerde - denne gangen gratulerer 
vi Arve Jordal!

- Ikke blI sjølGoD!
- Jo, tusen takk, det var vel egentlig naturlig 
både for meg selv og bedriften at det ble slik, 
sier Arve på sin klingende Odda-dialekt.
Han har vennet seg litt til det nå. Dette kon-
toret som er dobbelt så stort som hans gamle, 
og med de tunge og mørke møblene som gjør 
det til parkens mest utpregede «sjefskontor». 
Og, Yaras nye fabrikksjef har brukt somme-
ren til å venne seg til å gå litt oftere uten den 
helrøde arbeidsjakka og den helhvite hjelmen. 
Vi møter ham i «kontorklær» i rommet der 
så mange og riktige beslutninger er tatt i den 
fortsatt så veldrevne hjørnesteinsbedriften. 
Og som svært mange ansatte nå er fornøyd 
med at nettopp han har inntatt – Arve Jordal 
er godt likt blant de ansatte og har solid 
fabrikk-kompetanse etter mange år som pro-
sessingeniør og driftssjef i Glomfjord.
- Vi er gode på mye, men jeg mener vi har 
mer å gå på. Vi må ikke bli sjølgode og tro at 
ting går av seg selv – i Odda har industrien 
hatt et godt kostnadsnivå, men har glemt å 
gjøre hjemmeleksa si og fått store problemer. 
Fabrikker i hele verden jobber hver dag for å 
bli bedre, og for oss er det knallhard jobbing 
som skal til, presiserer Arve tidlig i intervjuet.

Arve I 10
36 år ung er han, og møter oss faktisk 
nærmest på dagen 10 år etter at han kom til 
Glomfjord for første gang. Den gangen rett 
fra skolebenken som sivilingeniør og til jobb 
som prosessingeniør i Fullgjødselfabrikken. 
Tre år senere, i 2005 og med rik erfaring fra 
forbedringsarbeid, ble han sendt til fabrik-
ken i Rossosh i Russland, der Yara hadde 
kjøpt seg opp og trengte hans dyktighet for å 
oppnå raske forbedringer. 13 måneder senere 
var målene nådd, og ingeniør Arve flyttet til 
Porsgrunn og gjødselfabrikken der. Og så 
var det altså i april 2008 at han ble bedt om 
å returnere til Glomfjord. Der hadde nemlig 
hans tidligere arbeidskollega Pål Hestad ryk-

- vi må ikke bli sjølgode
La deg ikke forvirre av vest-
landsdialekten - Arve Jordal er 
glomfjording så god som noen, 
og stolt av fabrikken han nå har 
overtatt. Men vil forbedre mye.

10 år etter at han kom til yara Glomfjord for første gang, inntar Arve jordal toppen av organisasjonen, og har dermed flyttet inn på det ær-
verdige sjefskontoret i administrasjonsbygget. 

ket opp fra driftssjef til fabrikksjef, og ville 
se Arve i sin tidligere jobb. Og det er i den 
hektiske jobben som driftssjef i først Fullgjød-
selfabrikken, senere også Syrefabrikken, at 
han har stått disse siste fire årene.

kAN fAbrIkkeNe
- Jobben som driftssjef er litt rotterace, og det 
er en jobb en ikke står veldig lenge i. Jeg følte 
at jeg var klar for noe nytt, og det er bra for 
både meg og de rundt meg med endringer. Det 
blir nok ikke mange dager at jeg ikke er ute 
en tur i fabrikkene, men det blir en utfordring 
for meg å holde meg litt unna. Jeg trenger ikke 
være med i alle diskusjoner, selv om jeg har 
veldig god oversikt over produksjonen, smiler 
han.
Nettopp her ser han selv en av sine viktigste 
fordeler som nybakt toppsjef.
- Jeg kjenner fabrikkene veldig godt, og vet 
hvordan kostnadene våre er satt sammen. 
Dette mener jeg er en styrke som fabrikksjef. 
I tillegg har jeg etter hvert et godt nettverk i 
Yara-systemet, og vet hvem der ute som er 
viktig å trekke veksler på. 

sTAb soM Nå
- Blir det færre ansatte i Yara Glomfjord i de 
3-4 årene du kan se for deg som fabrikksjef?
- Det er kostnadene pr. tonn produsert gjødsel 
som er vårt hovedfokus. Da vil det jo alltid 
være ønskelig å øke inntektene, eller senke 
kostnadene. Eller begge deler, forklarer han.
- Men, det stilles ganske mange krav til den 
organisasjonen vi har – mange ting som skal 
oppfylles i forhold til konsernet. Så staben er 
nok omtrent på den størrelsen den bør være, 
men vi må alltid vurdere forbedringsmulighe-
ter.
Gjødselfabrikken har i dag om lag 170 ansatte, 
et tall som har vært noenlunde stabilt siden 
2004. Historisk sett vet vi at daværende Hydro 
Agri på det meste hadde over 600 ansatte, 
men dette tallet er dramatisk redusert, først 
og fremst i lederperiodene til Finn Nordmo 
(1989-99) og Jan-Petter Fossum (1999-2003).

kAN beDre Mye
- Veldrevet fabrikk, men kan bli bedre på mye?
- Det kan vi. Ett eksempel er helse, miljø og 
sikkerhet, der vi ikke er blant de beste i Yara. 
Vi sier hele tiden at HMS er det aller viktigste, 
men mener vi det virkelig? Et annet eksempel 
er jobbingen for å øke kompetansen vår – der 
kan vi alltid bli bedre. Over tid har vi kanskje 
ikke vært flinke nok til dét – vi tar oss ikke tid 
i det daglige. Dersom alle hadde fått øket sin 
kompetanse med 5-10 prosent, ville vi fått et 
stort løft. Et tredje eksempel er at vi i driften 

bør trene på ting som kan oppstå, før de skjer, 
slik at vi er bedre forberedt og har den kom-
petansen som trenges. Litt sånn som brann- og 
beredskapsavdelingen, som øver på krisesitua-
sjoner som kan oppstå, forklarer Arve.

yArA skAl bIDrA
- Industriparken, da, etter REC?
- Vi skal selvsagt legge til rette for nye eta-
bleringer, men ut over dette er Yaras viktigste 
bidrag at vi selv driver optimalt og har orden 
i eget hus. Derfor er det viktig at Meløy 
kommune husker at ikke for store kostnader 
må lempes over på vår side av bordet – Yara 
trenger også tilrettelegging for å drive godt! 
Situasjonen som har oppstått i industriparken 
har forverret vår kostnadsposisjon med cirka 
15 millioner kroner, og dette er en utfordring 
for oss! understreker nysjefen.
- For lokalsamfunnet skal vi vise at vi fortsatt 
ønsker å ta ansvar og være synlig og aktiv, 
ikke minst når samfunnet er inne i en litt nega-
tiv spinn. Det blir nok aldri som i Hydro-tiden 
igjen, men vi skal bidra innen rimelighetens 
grenser.

- fabrikker i hele verden jobber hver 
dag for å bli bedre, og for oss er det 
knallhard jobbing som skal til – vi kan 
forbedre oss på flere områder, mener 
nyutnevnt fabrikksjef Arve jordal i yara.

5



Utskiping av kalksalpeter (KS) i container er godt etablert i Glomfjord 
i løpet av det siste året - pakket i sekker på paller og i bigbags. I vinter 
vil Yara teste en helt ny løsning, forteller Stein Henriksen.
- Vi skal se på muligheten for å levere NPK-gjødsel i bulk i container, 
altså i løs form. 
Dette produktet skipes i dag ut emballert på pall og bigbags, samt som 
bulklaster i båt. Derfor blir også denne mulige løsningen et supple-
ment til dagens løsninger. Forklaringen er enkel og skal gjøre gjødsel-
fabrikken i Glomfjord enda mer fleksibel: 
- Vi kan ha en kunde i for eksempel Malaysia som gjerne vil ha 20.000 
tonn gjødsel. Men, de kan ikke ta en stor båt til kai, de må ha lasten 
levert i containere. Jo mer fleksible vi er til å levere slik, jo tryggere 
fundament står vi på, mener Stein.

vurderer nPk-bulk
- Nye markeder, mer fleksibilitet, begrunner 
Yara Glomfjord.

yara Glomfjord skal teste utskiping av NPk-gjødsel i bulk, i container. 
for å bli mer fleksibel.

I vinter skal eksperimentet med bulk-NPK gjennomføres, og dersom 
suksess kan det bli mer av det samme. 
- Men dette vil aldri erstatte annen virksomhet hos oss – det skal være 
et supplement for å være mest mulig fleksibel. Får vi først etablert oss i 
containermarkedet skal det bli vanskelig å få oss ut igjen, smiler han.
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Vi møter Ørjan Johannessen, i Yara-staben 
som ingeniør siden i vår og med hovedfokus 
på miljø.
- Etter at målinger avdekket uholdbar støy for 
endel år siden, er det gjort en rekke tiltak som 
har bedret dette betydelig. Vi får ikke lenger 
klager fra naboer, og Klif (Klima- og foru-
rensningsdirektoratet, red.anm.) er tilfreds 
med den jobben vi gjør på dette, understreker 
Ørjan.
- Men kravene i konsesjonen vår er strenge, 
og vi ønsker å redusere støyen ytterligere. 
Derfor kartlegger vi nå kostnaden i flere pro-
sjekter, og forsøker å få dette inn i budsjettet 
for neste år.

vANskelIG MålING
Støy fra Syrefabrikken har "alltid" vært en 
del av dagliglivet i Glomfjord sentrum. Klif 
pålegger Yara å ha oversikt over og kontroll 
med støyen, og det gjøres hyppige målinger, 
senest i fjor sommer, som vi deretter omtalte i 
Industrifolk i september.
- Konsesjonen vår tillater et støynivå på 55 
decibel på dagtid nært Syrefabrikken. Men, 
støy er ikke så lett å måle, blant annet fordi 
det gjerne er mye annen støy, for eksempel 
fra elva, fra plenklippere osv. Likevel: støyen 
fra fabrikkene er i noen retninger for høy, og 

flere tiltak kommer
Støyen fra Syrefabrikken er 
senket betydelig etter flere ulike 
tiltak de siste årene. Men Yara 
vil støye enda mindre, og ett 
av tiltakene som vurderes er en 
støyvegg.

- støyen fra syrefabrikken er redusert betydelig allerede, men neste år ønsker vi å gjennomføre 
enda flere tiltak slik at støyen blir mindre mot sentrum, sier yara-ingeniør ørjan johannessen.

vi ønsker å få nivået så lavt som mulig, mener 
Ørjan, som i samarbeid med Norconsult ser 
på flere ulike løsninger.

sTøyveGG AkTuelT
- Det er viktig for oss å få fram at absolutt 
ingenting er bestemt ennå - det er mange 
tiltak som kan gi støyreduksjoner. Men det 
ene vi ser på er å bygge en støyvegg på omlag 
sju meters høyde som enten kan brytes opp og 
innfelles i dagens rekke av trær, eller være en 

slett vegg, forklarer han.
På listen over mulige tiltak står også støydem-
ping på eller i selve fabrikkpipene, som er 
en sterk støykilde. Av enklere tiltak er staben 
allerede blitt mer nøye med å holde portene i 
fabrikken lukket. 
- Nå skal vi sammen med Norconsult bruke 
tiden fremover til å prosjektere og kostnads-
beregne dette videre, og så vil vi etter dette 
avgjøre hva som er de beste løsningene, 
opplyser Ørjan.

- Vi har samme tilbudet, og håper selvsagt at 
kursene våre blir fulltegnet, sier Lill Andersen ved 
MBS. 

oPPreTTholDer TIlbuDeT
Hun forteller at i vår var det noen av kursene som 
måtte avlyses pga. for få påmeldte.  
- Før hadde REC mange på kurs hos oss, så vi 
merker redusert aktivitet og interesse. Men vi 
ønsker å opprettholde tilbudet. Dersom noen 

ny kursHøst 
Meløy BedriftsService (MBS) har nå 
kursprogrammet for høsten klart. 

oppgraderte lokaler: lill Andersen og karriereveileder Terry Whittall 
ønsker velkommen til trivelige undervisningslokaler i schalthuset.

kurshøsten fra Mbs.

bedrifter etterspør andre kurs enn de 
som står på planen, er det bare å ta 
kontakt, så ordner vi det, sier hun. 
Truckførerkurs, stroppekurs og mas-
kinførerkurs er fremdeles etterspurt, 
og dét er også kurs i varme arbeider.
- De som jobber med varme arbeider 
må fornye sine kurs hvert 5. år, fortel-
ler Andersen.

NyTT TIlbuD 
MBS har siden 2002 kurset arbeids-
takere både i og utenfor industripar-

Hans Erik 
Sporsheim (46) 
fra Kristiansund 
er tilbake i 
Glomfjord og i 
jobb for Yara.
- Jeg jobbet i 
HG Service som 
prosjektingeniør 
i seks år inntil 
1997. Da flyttet 
jeg til Harstad og 

vendte tilbake

har bodd og jobbet der til jeg bestemte meg 
for å vende tilbake til Meløy.
Sporsheim kommer fra jobb hos Statoil til 
stillingen som vedlikeholdsingeniør meka-
nisk i fullgjødselfabrikken. 
- Familie, venner og en interessant jobb 
førte meg tilbake hit, sier han.
Hovedfokus blir prosjekter og vedlikehold 
for å utnytte produksjonskapasiteten hos 
gjødselprodusenten. 

Så er ingeniørutdanningen med base i Glomfjord kommet i gang, og blant deltakerne i 
det seks år lange utdanningsløpet finner vi blant andre Thomas Hind Wassvik (i midt-
en) og Jim André Jakobsen, tidligere Si Pro og REC Wafer Multi. På oppstartmøtet 
for utdanningen traff vi dem sammen med Ina S. Amundsen her, samt en rekke tidlige-
re ansatte i REC, SiC Processing og Si Pro: Kjetil Aag Bårdsen, Harald S. Martinussen, 
Kristian Åstrøm, Svein Roger Fagerli, Jan-Erik Fagerli, Bjørn Sture Solhaug, Øyvind 
Stenersen, Thobias Grytvik, Jøran Andersen, André Asp og Ann Torild Hillestad.

ken i mange 
fagfelt. 
Kursholder 
kommer 
gjerne fra 
Mo i Rana 
og holder 
kursene i 
industripar-
ken.  
- Det at vi 
arrangerer 
kursene lokalt 
gjør at bedrif-
tene slipper 
å sende de 
ansatte helt 
til Bodø eller 
Mo i Rana, 

forteller hun.
- Et nytt tilbud i høst er arbeidslederskolen. Dette 
er et nettbasert NKI-kurs som gir fagskolekom-
petanse. 11 Yara-ansatte er påmeldt, men oppleg-
get er åpent for andre også. Annenhver torsdag 
fra 25. oktober skal det være samlinger, sier hun 
og fortsetter:
- Det er ikke for sent å melde sin interesse. 
Målgruppen er førstelinjeledere og mellomledere 
både i offentlig og privat sektor.
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- Selvtillit, ja? Vi har en teknologi som er 
etterspurt, og vi kan jobbe over hele verden. 
Og, vi er de eneste i Nord-Norge som gjør 
dette. Og nå kommer olja nordover....fastslår 
Bjørn-Wiggo Eriksen med sitt skjeve smil.
Det som begynte som et tankespinn da han 
var Hydro-ansatt, og fortsatte som gründer-

- og nå kommer olja...

etter knallharde arbeidsår med 
egen gründeridé, har Bjørn-
Wiggo eriksen bygget engi-
neering-selskapet iNViS opp 
til en betydelig arbeidsplass. 
Men dagens 10 ansatte er bare 
begynnelsen, for det er nå gjen-
nombruddet kommer…

prosjekt og at han jobbet over 3.000 arbeids-
timer i året.....ja, det er blitt en galopperende 
vekstbedrift. INVIS har i dag 10 ansatte. 
Men...
- Vi skal være 40 ansatte i løpet av 2016. 
Vår modell for industrimåling, skanning og 
3D-modellering slår an i markedet. Kundene 
skjønner at vi er langt mer kostnadseffektive 
enn noen andre. Nå er vi kommet innenfor i 
olja, og begynner å få nok på CV-en til å gå 
videre, begrunner han.

TuNGe INvesTerINGer
Meløy begynner å komme seg etter sjokket 
over REC-kollapsene som fratok oss 6-700 
arbeidsplasser i løpet av fjoråret. Og høsten 
2012 er det nettopp INVIS som går foran 
i nybrottsarbeidet ved å vokse raskt innen 

engineering med høyteknologiske verktøy og 
svært kompetent stab. Kundene? Yara, Stat-
kraft, Statoil, Aibel og ikke minst Transocean, 
som både er verdens største boreselskap, 
verdens største riggselskap og verdens største 
dypvannsselskap.
- Vi har investert tungt i spesialkikkerter, 
skannere og programvare, og satser veldig 
sterkt på opplæring. Dette er ikke minst viktig 
når vi nå har økt staben med 100 prosent på 
kort tid, sier Bjørn-Wiggo.
- Konkurrentene våre må dra inn flere 
avdelinger i et oppdrag, noe som fører til at 
dette blir mer tidkrevende og dermed mere 
kostbart. Vi sender et team på to personer som 
måler og skanner på stedet. De samme per-
sonene er deretter med og modellerer ferdige 
løsninger på datamaskinen i Glomfjord. Kun-

dene våre ser at vår løsning er mer effektiv og 
langt rimeligere for dem, slår han fast.

bAre beGyNNelseN…
Og fra kontorene etter Hydro/Yaras innkjøps-
avdeling kan han snakke med stor tyngde. 
Omsetningen har nemlig gått i Gaselle-tempo 
flere år, med utvikling fra 700.000,- i 2006, 
via 6,2 i -09 til omlag 9 millioner i år. Alene 
for seks år siden - nå har Eriksen ni ansatte 
under seg: Bjørn Tore Hansen, Ronny Olsen, 
Thomas W. Moen, Villy Sørsandmo, Pål 
Einar Olsen, Susanne Vettin, Tor-Christian 
Kristiansen, Rose Hetzler og Arnt Håvard 
Pettersen.
- Og dette er bare begynnelsen. Jeg har et 
godt kontaktnett nå og kjenner mange innen-
for oljeindustrien, og det er der vi skal vokse. 

Dessuten har jeg lyst til å jobbe for å utvikle 
dette videre, altså at vi får mer industri i 
Glomfjord som er bygget på oljeutvinningen 
som stadig sprer seg nordover.

bIllIGere. beDre. 
Det var en prosjektleder i Hydro Offshore 
som inspirerte Bjørn-Wiggo, den gangen 
student ved ingeniørhøgskolen i Narvik. Han 
leste intervjuet med prosjektlederen i Teknisk 
Ukeblad, og merket seg utsagnet «det er 
3D som er fremtidens prosjekteringsmåte i 
offshore». Gildeskål-mannen la seg utsagnet 
på minne, og dro hjem til Glomfjord Industri-
park, der han etter hvert satset det remmer og 
tøy kunne holde for å etablere egen virksom-
het. Yara i Glomfjord har vært en hyppig 
kunde, der INVIS-staben for eksempel brukes 
når gamle rør eller tanker skal byttes i til 
dels trange omgivelser. Etter svært nøyaktig 
måling med avanserte verktøy, utarbeider 
Eriksen & Co. konstruksjonstegninger i 3D 
som er uslåelige som redskap for ingeniører 
og håndverkere. 
- Monteringstiden blir kortere, alt passer ved 
første forsøk og er svært arbeidsbesparende 
for kunden, forteller Bjørn-Wiggo.

selv om to i staben var på jobbreise da det skulle fotograferes, er det etter hvert en tallrik 
forsamling bjørn-Wiggo eriksen kan ta med på «lagbildet» sitt. bak fra venstre susanne 
vettin, bjørn Tore hansen, Pål einar olsen og rose hetzler. foran fra venstre Arnt håvard 
Pettersen, ronny olsen, Thomas W. Moen og bjørn-Wiggo eriksen. villy sørsandmo og Tor-
Christian kristiansen var altså bortreist.

- Vårt marked er bedrifter med helkontinuer-
lig drift, der én time med tapt drift aldri kom-
mer tilbake. På Kristin-plattformen har man 
beregnet at ett døgn med stopp betyr om lag 
100 millioner kroner tapt i produksjon.

GjerNe GloMfjorD
På veien mot 40 ansatte er han klar på at 60 
prosent av oppdragene skal komme fra olje- 
og gassektoren, 20 prosent fra energisektoren, 
altså Statkraft og eksempelvis varmegjenvin-
ningsprosjekter.
- Og de siste 20 prosentene er prosessindustri. 
Satsingen min begynte med oppdrag fra Yara 
her i Glomfjord, og de skal fortsatt være en 
viktig kunde. 
- Glomfjord er prosesshovedstaden i Nord-
land, og selv om vi kan jobbe hvorsomhelst 
for å betjene oljeindustrien, har jeg et ønske 
om at vi skal vokse videre her i parken.
Industrivisualisering AS ble etablert i 2006, 
med Bjørn-Wiggo Eriksen og Sjøfossen Næ-
ringsutvikling som eiere. Den gang med kon-
torsted på eget soverom hjemme i Storvika – i 
dag foregår virksomheten i romslige lokaler i 
Glomfjord Industripark. Og Bjørn-Wiggo er 
eneeier siden 2009.

invis vokser invis vokser

etter knallharde arbeidsår har INvIs-gründer bjørn-Wiggo bygget et godt lag rundt seg. De neste fem årene vil han øke staben fra 10 til 40 
ansatte, og satse tungt på olje- og gassindustrien. På bildet til høyre er ingeniør Tor-Christian kristiansen i arbeid med oppmåling på en av 
Transoceans borerigger. riggen skal til land våren 2013 og da skal mange rør og komponenter skiftes ut. 
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En sommer er over, og med den en lang rekke 
arbeidskarrierer i Glomfjord Industripark. 
Mange av dem som nå har forlatt både REC og 
Glomfjord, kunne Finn Nordmo glatt ha vært 
bestefar til. Men Finn, han drar ingen steder. 
Selv om han fylte 70 den 18. juli, og dermed 
er parkens soleklart eldste arbeidstaker, bruker 
MNU-rådgiveren lite tid til å se seg tilbake.
- Jeg har fått erfaring i å se muligheter og 
sammenhenger, slik at jeg tør å ta initiativ til 
nye ting. Man må se muligheter! sier sivilin-
geniøren som har en lang karriere bak seg som 
ingeniør og fabrikkdirektør i Hydro.

finn (70) ser framover

- Hvis det skal tenkes store 
tanker, må jo noen begynne. 
Og hvorfor ikke vi? spør Finn 
Nordmo i Meløy Næringsutvik-
ling. Som den største selvfølge 
ser han kun framover, etter å ha 
fylt 70 år i sommer. 

- jeg har fått erfaring i å se muligheter og sammenhenger, slik at 
jeg tør å ta initiativ til nye ting. Man må se muligheter! sier finn 
Nordmo. som nybakt 70-åring er han fortsatt sentral i omstil-
lingsarbeidet i Meløy, ikke minst i Glomfjord Industripark.

- Noen må jo begynne å tenke de store 
tankene, og hvorfor skal det ikke være oss? 
spør han.

vIl lære Mer
Industrifolk møter Finn Nordmo til prat om 
noe han selv ikke synes er så interessant: 
alderen hans. For idet én av Glomfjords 
største industri-personligheter har levd i sju 
tiår, og fortsatt står i travel utviklingsjobb i 
Meløy Næringsutvikling, har han gitt oss klar 
beskjed:
- Jeg har ingen planer om å slutte. Neida, jeg 
skal ikke være her evig, og den dagen Lothar 
Maruhn slutter, skal det vel mye til at jeg 
fortsetter. Men, jeg er en mann som har lest 
og studert hele livet, og ønsker å fortsette og 
lære nye ting. For selv om jeg er mye ute i na-
turen, kan jeg jo ikke fiske eller gå på fjellet 
hver eneste dag! Snekring er jeg heller ikke 
noe interessert i...
- Så da fortsetter jeg å jobbe her, og ser ikke 

for meg at jeg skal 
slutte med det første.

eN GoD selGer
Den svært oppegå-
ende 70-åringen har 
vært tilknyttet MNU i 
så godt som heltidsjobb 
siden 2004. Spesielt godt 
kjenner vi ham fra arbeidet 
for å gjøre Scan Crucible 
til lønnsom virksomhet, 
men Finn bidro også sterkt 
til at gründere i Meløy fikk 
mer systematisk hjelp – en 
satsing som i dag er utviklet 
til suksessen Start Opp Salten.
- Mange av mine jevnaldrende 
venner fra Hydro-systemet står 
fortsatt i full jobb, og dét er 
helt naturlig for meg også. 

Mange av mine jevnaldrende venner fra 
Hydro-systemet står fortsatt i full jobb, 
og dét er helt naturlig for meg også. 

fINN NorDMo
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Jeg tror jeg er rimelig god 
på å selge inn nye prosjek-
ter, og Lothar og jeg utfyl-
ler hverandre ganske godt. 

fINN NorDMo

Dette arbeidet liker jeg – jeg treffer mye 
folk, har det artig, får være med på veldig 
mye spennende, og blir kontaktet av ganske 
mange som ønsker mitt råd eller min mening. 
Jeg tror jeg er rimelig god på å selge inn nye 
prosjekter, og Lothar og jeg utfyller hveran-
dre ganske godt, forklarer Finn.
«Frilans»-tilknytningen til MNU består i 
kontorplass, PC, telefon, kompensasjon for 
utgifter og en viss godtgjørelse. Finn møter 
på jobb til fulle arbeidsdager og -uker i Glom-
fjord, med unntak av noen fleksible sommer-
måneder der han oppholder seg mye på hytta i 
Sverige. Men da er han fortsatt tilgjengelig på 
epost og telefon, selvsagt…

fIkk NeI oG sA NeI
Finn Nordmo er født på Fauske og oppvokst i 
Sulitjelma, Mo i Rana og Valnesfjord. Sin si-
vilingeniør-utdanning i elektrokjemi fullførte 
han i Trondheim fra 1965 til -69, før han gikk 
på nye 3,5 år med dr. ingeniør-studier.  Etter 
åtte år fristet det ikke med forsker-tilværelse, 
Finn ville til industrien. Men, dårlig napp i 
arbeidsmarkedet førte ham til jobb i Sintef. 
Helt til 1974…

- Da søkte jeg ledig stilling som ingeniør  i 
Glomfjord, men den fikk Bjarne Torgersen, som 
hadde gått i klassen min, smiler han.
Men Hydro skjønte at unge Nordmo var verdt å 
sikre seg, og gav ham et annet ingeniør-tilbud. 
Finn sa først nei, men tilbudet var for godt, og 
han ble ingeniør i Glomfjord-fabrikken fra våren 
-75.  Senere produksjonssjef fra 1990 under 
O. C. Neverdal. Men så. Så sa Finn nei nok en 
gang...

MeN vIlle, lIkevel!
- Jeg ble spurt om å ta over som fabrikkdirektør 
etter Neverdal, men det sa jeg klart nei til. Jeg 
ville ikke bli overtalt til å ta en jobb jeg ikke 
kunne tenke meg å ha!
- Men så ble det slik at jeg fungerte en del som 
stedfortreder for Ottar Berge. Etter hvert be-
stemte jeg meg for at dersom jeg skulle få et slikt 
tilbud senere en gang, skulle jeg takke ja!
Og han måtte ikke vente lenge. Berge ble i tre år, 
og Finn takket nei til betenkningstid, men ja til 
jobben, da tilbudet om toppjobben i Glomfjord 
altså kom på nytt. Etter et halvt års «pusterom», 
hospitering ved andre fabrikker i inn- og utland 
og tid til tenking, tiltrådte han høsten 1989. Til 
en svært krevende jobb, helt sentral i Meløys 
forrige, store omstillingsperiode.  Hydro-ledelsen 
hadde gitt beskjed om at ammoniakkfabrikken 
skulle stenges, og 100 arbeidsplasser avvikles.

Parhestene lothar Maruhn og finn Nordmo er MNus mest profilerte fjes, og samarbider tett 
i en rekke prosjekter, Til høyre ser vi dem ved støypeovnene i nå nedlagte scan Crucible.

vIlle forANDre, MåTTe forANDre
- Jeg var veldig opptatt av at når jeg tiltrådte, 
skulle jeg få til forandring. En klok mann 
hadde sagt at man i en slik jobb bare har en 
viss tid i starten til å virkelig markere sitt 
ståsted, og dette var jeg veldig bevisst på – 
jeg tenkte at jeg hadde 100 dager på meg. Så 
da jeg tiltrådte, var jeg rask til å arrangere den 
såkalte Fauske-konferansen, husker Finn.
I ettertid står 1989-samlingen på Fauske 
Hotell, der om lag 40 ledere, tillitsvalgte og 
andre Glomfjord-venner var samlet til strate-
gitenking, som en viktig milepæl for omstil-
lingen på 1990-tallet. Utfordringen var nåde-
løst tydelig: Hvordan redusere bemanningen i 
Hydro Agri Glomfjord fra 525 til under 300, 
men uten å måtte si opp ansatte? Arbeidet ble 
startet for fullt i Finns direktørtid, og sluttført 
av etterfølgeren Jan-Petter Fossum, som med 
sin egen avgang i desember 2003 sørget for 
at staben bestod av 299 ansatte året før Hydro 
Agri ble Yara. Yara Glomfjord har i dag om 
lag 170 ansatte.

seNTrAl bAk MNu
- Ut av omstillingsarbeidet som vi satte i gang, 
vokste også nykomlingen Meløy Næringsut-
vikling. Jeg fikk beskjed av mine sjefer om å 
forsøke å etablere et slikt selskap etter modell 
av Årdal. Jeg husker ennå da ordfører Fredrik 
Gransjøen og jeg intervjuet de tre lederkandi-
datene i Bodø, smiler han.
Reidar Langmo ble ansatt, og MNU var en 
realitet fra 1992. Finn selv ble sittende som 
Hydro-direktør til 1999, og etter fem år som 
direktør i Köping i Sverige, avsluttet han yrkes-
karrieren i  hovedadministrasjonen i Oslo, og 
kom hjem til Glomfjord som pensjonist i 2004. 
Men ikke helt. For da hadde han allerede avtalt 
med bedriften han selv var sentral i å etablere.
- Lothar og jeg avtalte å samarbeide litt. Så har 
det ballet på seg med mange prosjekter gjen-
nom årene. Nå er jeg prosjektleder for satsing 
på grafitt og magnesium, der vi håper å få til 
spennende ting i det nye omstillingsarbeidet, 
forklarer Finn. 
Han ser stort sett én vei: Framover.

Sier Morten Høvset (36). Ny produksjonssjef for 
syrefabrikkene og fullgjødselfabrikken hos Yara 
Glomfjord.
- Det ble bare to år som vedlikeholdssjef - litt 
for kort tid, egentlig. Men jeg har lært veldig 
mye om vedlikehold og kostnadssiden av det å 
kjøre en fabrikk 24 timer i døgnet. Og siden jeg 
opprinnelig kommer fra prosess-siden, er dette 
litt som å komme hjem, mener han.

fAG er foruTseTNING
Etter seks år i Glomfjord ble Morten, opprinnelig 
fra Asker, nylig valgt som etterfølger for Arve 
Jordal da sistnevnte inntok fabrikksjefstolen. 
- Dette er kanskje den aller mest krevende stil-
linger her, og det var endel av vurderingen min 
- jeg har kone og fire små barn hjemme, mener 
Morten selv.
- Hvorfor ble du valgt?
- Det er nok fordi jeg nå har god bakgrunn fra 
både prosess og vedlikehold, og kjenner produk-
sjonen vår godt.
- Dette mener jeg er en forutsetning. Det holder 
ikke å være en god leder. For å få den respekten 
som trenges fra operatører og skiftledere, må 
produksjonssjefen kunne diskutere fag og pro-
sess med dem på en likeverdig måte. 

fAMIle besTeMMer
Det var i 2006 at Morten Høvset tok kona Ragn-
hild og to små barn med nordover til Glomfjord, 
der han selv tiltrådte jobb som prosessingeniør 
i gjødselproduksjonen. I ryggsekken hadde han 
da utdanning som sivilingeniør og sju års arbeid 

morten tok Produksjonen
- Jeg var veldig usikker, men valg-
te å si ja til jobben. Og nå kommer 
jeg jo ”hjem” , på en måte. 

- Det er en krevende jobb, og jeg var usikker. Men å komme tilbake til prosessen er å 
komme ”hjem” for meg, sier Morten høvset, ny produksjonssjef hos yara.

innen vann og prosess-renseanlegg. Reise-
jobb inn- og utland.
- Du vet at veien videre for en produksjons-
sjef ofte er fabrikksjef?
- Det er ihvertfall begrenset hvor mange 
år man står i den krevende jobben som 
produksjonssjef. Og hvis man går oppover, 
er man på tur ut av Glomfjord. For meg og 
min familie kan det godt vise seg å bli best å 
bli her, og det finnes mange andre muligheter 
her i bedriften enn å gå oppover. Jeg trives 
også veldig godt med det tekniske og å være 
i produksjonen. 

kreveNDe jobb
For nå er ”rotteracet” igang for Morten - på 

andre uka. Bedriften lyser ut stillingen etter 
ham som vedlikeholdssjef, mens han selv 
har overtatt ansvaret for produksjonen av 
gjødsel.
- Rotterace fordi det er mange ulike oppfat-
ninger av hva som er viktigst, og alle vil ikke 
alltid være enig med meg. Dessuten er det 
mye kritisk viktig utstyr man jobber med i en 
stor, kjemisk prosess med en viss risiko - vi 
må være trygge på at det vi gjør er riktig. Jeg 
sitter med det øverste ansvaret i produksjons-
linjene, og da er det om å gjøre å ha tunga 
rett i munnen. I tillegg er det mye personell 
som skal følges opp, og stillingen innebærer 
en stor mulighet til å påvirke, forklarer Mor-
ten stillingen han selv nettopp har tiltrådt.

Smolt skal være maks 250 gram, har norske myn-
digheter fastslått. Men ikke nå lenger. De første 
dispensasjonene er allerede gitt for produksjon av 
smolt på inntil 1 kilo. Såkalt post-smolt.

vurderer stor-smolt
Marine Harvest vurderer pro-
duksjon av smolt som er fire 
ganger større enn dagens.

- Vi vurderer å begynne med dette i Glom-
fjord. Ikke minst er de store karene tilpasset 
dette, de som tidligere hørte under Glomfjord 
Smolt (bildet), forteller driftsleder Anders D. 
Torrissen i Marine Harvest.
- Det er ingenting i veien for at vi kan gjøre 
dette, og det vil kunne bety enda bedre utnyt-
telse av anlegget vårt. Som landanlegg kan vi 
drive fisken fortere fram enn et sjøanlegg, sier 
han.
- Men det er en del biologiske og teknologiske 
utfordringer som jeg mener man i dag ikke 
har kontroll på. En fisk på inntil 1 kilo er helt 
annerledes å håndtere, og sår på fisken har 
vært en typisk utfordring. Men, det pågår flere 
prosjekter, og ny teknologi er under utvikling 
for å løse disse ufordringene. Det er ingenting 
som tilsier at vi i Glomfjord ikke skal få dette 
til fremtiden, mener Torrissen.

fortsettelse fra forrige side.
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tor arne skal lede bis
- BiS Production Partner tilbyr 
142 ulike tjenester i Glomfjord. 
Men vi er nødt til å fokusere og 
prioritere hvilke områder vi skal 
satse på.

- Nå har vi og Meløy Havnebygg bevist at vi 
kan håndtere batcher på opptil 100 contai-
nere, og sommeren i år var et stort oppsving i 
forhold til tidligere, opplyser en fornøyd Stein 
Henriksen i Yara-logistikken.
Oversjøisk til Brasil er hovedårsaken til om-
lag dobbelt containervolum i sommer, sam-
menliknet med det ordinære. 40-50 containere 
i uka, mot normalt 15-20. Nå er det tilbake til 
normalen, som er 15.-20.000 tonn årlig ut fra 
Glomfjord, pakket i container til det euro-
peiske markedet.
- Dette er det vanlige nivået, og et minimum 
for å kunne drifte containerhavn. Men nå er 
det veldig spennende ting på gang som kan 
endre dette bildet, avslører han.

fjerT soM forureNser
Australia, nemlig. Som aldri har vært Yara 
Glomfjord-marked, men definitivt kan bli det. 
Volumer på 50-100.000 tonn kan da bli en 
realitet å produsere i Glomfjord og skipe ut 
i container ved hjelp av Meløy Havnebygg. 
Dersom man lykkes med et pågående storpro-
sjekt i Yara sentralt.
- Land som Brasil, og altså Australia, har 
enorm kjøttproduksjon. Og med fokus på 
miljøutslipp er det faktisk et problem at det er 
mye metangass i utslippene fra storfe. Altså i 

HåP om sterk Container-vekst
Sommeren ble hektisk for Yara 
og Meløy Havnebygg, som 
skipet ut 50-60 containere i uka. 
Nå er man tilbake på ”normale” 
15-20, men et nytt oversjøisk 
produkt kan gi kraftig økning....

MNu eiendom og Terje halsan As står bak 
selskapet Meløy havnebygg As. 24. mai i fjor 
kunne kristen halsan (t.v.) og lothar Maruhn 
stolt åpne Glomfjords nye containerhavn.

”prompen” deres! smiler Stein.
- Og saken er faktisk den at ved å endre 
innholdet i fôret, kan utslippene reduseres 
betraktelig. Det er dette Yara nå samarbeider 
med en fôrprodusent om, og som kan bety at 
vi lager et helt nytt gjødselprodukt i Glom-
fjord, BOLIFOR CNF.

skAl forbeDre
Og siden Australia og Brasil her er container-
marked, er dette gode nyheter for videre drift 
av containerhavna i Glomfjord. Nå planleg-
ger Stein & Co. testleveranse til Australia før 

jul, og i løpet av de neste 2-3 årene kan dette 
markedet være åpnet for alvor. I Glomfjord 
benytter man akkurat nå tiden til å oppsum-
mere den travle sommeren 2012.
- Mange containere som skal til ulike kunder 
med ulikt innhold - dette er en krevende 
logistikk. Og det er hele tiden ting vi kan bli 
bedre på, forklarer han.
- Det er utfordrende at lageret vårt ligger 700 
meter unna containerne og kaia. Kanskje må 
vi se på andre måter å pakke, transportere 
og laste på enn i dag. Nå tar vi med alle invol-
verte i evalueringen, sier Stein Henriksen. 

Meløy havnebygg og yara har hatt en hektisk sommer i containerhavna. høsten blir roligere, men om få år kan aktiviteten bli stabilisert på 
langt travlere nivå enn i dag.

- Det er utfordrende at lageret vårt ligger 700 
meter unna containerne og kaia. kanskje må 
vi se på andre måter å pakke, transportere og 
laste på enn i dag, tror yaras stein henriksen. 
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13. august inntok Tor Arne Fagerli (42) 
sjefsstolen ved BIS Production Partner i 
Glomfjord Industripark. Nå er han i gang 
med strategiutviklingsprosessen for å definere 
klare satsningsområder.

suNNMørING
Tor Arne er opprinnelig fra Slyngstad, 35 km. 
utenfor Ålesund. Han er utdannet elektromon-
tør Gr. L, har teknisk fagskole ved elektro-
nikklinja i Kristiansand, og sivilingeniørut-
danning fra NTNU i fysikalsk elektronikk. 
Han kom til Glomfjord i 1999 for å jobbe 
som automasjonsingeniør ved daværende 
SiNor.
- Der jobbet jeg både innenfor vedlikehold, 
salg og teknisk ledelse. 
Etter at han sa opp i REC Wafer Mono i 
februar i fjor har han det siste halvannet året 
vært innleid hos BIS for å drive med pro-
sjektledelse, marked og optimaliserings- og 
forbedringsarbeid.

fokusoMråDer
I en utfordrende tid for industriparken i 
Glomfjord har BIS nå startet strategiutvi-
klingsprosess for å finne ut hva bedriften skal 
satse mest på. Men:
- Yara er og vil bli vår viktigste og største 
kunde. Vi har et veldig godt samarbeid, og vi 
har rundt 70 % av omsetningen vår hos dem. 
Men vi merker godt konkurransen fra andre 
firma. Hele tiden banker det konkurrenter på 
døra til Yara både fra Bodø og Mo i Rana, sier 
han og fortsetter:
- Vi er nødt til å være mer synlig utenfor 
industriparken. Ennå er det mange som ikke 
vet hvem vi er. De viktigste nye satsningsom-
rådene våre fremover blir mot havbruksnæ-
ringen og bygging av småkraftverk. Innenfor 
småkraftverk er det flere konsesjoner i 
området, og leveranser mot dette markedet er 
er noe vi ønsker å satse på.
I tillegg ønsker BIS å bli med på bredbåndsut-
bygging i området, og bli en større leverandør 
til Meløy kommune.
- Revisjoner er noe vi har spesialisert oss på 
i BIS-systemet, og det vil vi fortsette med. 
Det å kunne innhente ekstra kompetanse og 
arbeidskraft fra andre avdelinger i Norge og 
Sverige er et av de positive tingene med å 
være en stor organisasjon og et stort selskap, 
forteller Fagerli.

Ny leder: Tor Arne fagerli (42) har overtatt sjefsstolen hos bIs  etter sture karlsen.

forbeDrINGsArbeID
BIS Production Partner i Glomfjord har fem 
avdelinger og rundt 70 ansatte som holder til i 
to ulike bygg.
- Det hadde gjort seg å kunne overta og flytte 
inn i nye lokaler og fått samlet alle avdelinge-
ne på én plass. Men hvis det kommer inn en 
bedrift som kan være en kunde for oss i disse 
lokalene, blir det jo en motsetning. 
- Jeg har jobbet i BIS i halvannet år, og kjen-
ner litt til de ansatte og bedriftskulturen. Vi 
har nok en del å gå på i organisasjonen, men 
med så mange dyktige folk er det et kjempe-
potensiale for fortsatt vekst, sier Tor Arne.
Med BIS sin «verktøykasse» og RECs «root 
cause analysis» er han godt rustet for å kunne 
fokusere på forbedringsarbeid.
- Det er ikke samme fokus på forbedringsar-
beid her som det var i REC, men jeg tror de 
kommer til å synes det er interessant når de 
begynner på den tankegangen.
- I løpet av høsten skal BIS Production Part-
ner skifte navn til Bilfinger, forteller han.

DIrekTe TAle
Sunnmøringen har satt seg mål han håper å 
lykkes med å nå.
- Jeg tror jeg kan bidra til å få opp arbeids-

mengden på alle avdelinger, samt få avtaler 
på faste leveranser hvor vi kan levere produkt 
og ikke bare timer. Det vil være et grunnlag 
for oppbemanning, kompetanseheving og 
investeringer. Nedbemanning er uaktuelt, 
fastslår han.
Hvordan er han som sjef, undrer vi. 
- Som sjef tror jeg at jeg er tydelig og konse-
kvent. Jeg liker klar tale og en åpen dialog. 
Etter så mange år nordpå er jeg godt vant med 
nord-norsk væremåte. Jeg setter pris på åpen-
het og at folk sier det de mener, sier han.

blir, og drar
Vi kan gratulere Tony Sætermo med fast 
post som prosessfagoperatør i Fullgjødsel-
fabrikken til Yara fra 1. september. Tony 
avsluttet nylig læretiden samme sted, i 
likhet med Mark Nymo, Ole Thomas 
Larsen og Katrine Pettersen. Mens Lene 
Mathisen og Sigurd Omnes, de er nettopp 
ferdig med sin læretid i Syrefabrikken. 
For øvrig sier vi lykke til videre til både 
Øyvind Pettersen og Børre Nystad, som 
også har sluttet i Fullgjødselfabrikken.
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Fra REC til …
SpareBank1 Nord-Norge: Fra 1. september 
er Jon Einar Kristensen (41) - tidligere 
assisterende produksjonssjef - ansatt som 
finansrådgiver ved bankens kontor på Ørnes. 
Han er i disse dager i gang med fagopplæring 
i Tromsø. 

Vitar: Lena Lorentzen (42) er i gang i ny 
jobb – som regnskapssjef i Vitar AS i Glom-
fjord. Lena har fra før 15 års erfaring fra blant 
annet økonomi- og regnskapsarbeid, samt 
logistikk fra sin tid hos REC.

Byggtorget Halsa Bygg: Steinar Skogli (47) 
har siden 1. juli jobbet med lager/logistikk 
hos byggevareforretningen på Halsa.

Miras Industripartner: Ingrid Strømdal 
Whittall (38) er blitt ukependler til Mo i 
Rana. 9. juli begynte hun i jobben som kvali-
tets- og HMS-sjef ved bedriften. Hun har fra 
før jobbet i 13 år ved tidligere SiNor, SiTech 
og REC Wafer Mono som både prosessopera-
tør, tekniker og ingeniør.

INI OPS FOH Novik: Jim Andre Jakobsen 
(29) og Ingvar-Egil Olaisen (47) er begge 
over i jobber i Novika. Jim Andre begynte 
som avdelingsingeniør der i sommer, mens 
Ingvar-Egil begynte der allerede i desember 
i fjor.
- På en måte er jeg tilbake i samme jobben 
som avdelingsingeniør jeg hadde for 10 år 
siden. Den hadde jeg i to år, før jeg dro til 
Statoil-jobb og Melkøya og var der i 4 år, sier
Ingvar-Egil. Han var nesten fire år ved REC 
Wafer Multi, før fabrikken ble besluttet ned-
lagt i fjor høst.

Lærerjobb: Stina Brattøy (36) skal tilbake i 
læreryrket igjen. For tiden i fødselspermisjon, 
men i april neste år starter hun som lærer ved 
Spildra skole. Som utdannet lærer flyttet hun 
hjem til Meløy i 2005. Dårlige utsikter til fast 
lærerjobb førte henne til REC Wafer, først 
som administrasjonssekretær og senere som 
personalsjef. 
Thomas Maruhn (40) har i ett år vært lærer 

Hvor ble de av?
Noen måneder etter fabrikkned-
leggelsen er mange tidligere 
ReC-ansatte over i nye jobber. 
industrifolk kan her rapportere 
om hvor noen av dem ble av. 

ved Glomfjord skole. Han 
er også utdannet lærer, og 
jobbet som det før han i 2002 
begynte ved REC Wafer 
Multi, og var også innom SiC 
Processing før han i august 
i fjor tiltrådte et vikariat ved 
Glomfjord skole.

Terje Halsan A/S: Siden april 
har Jan Erik Magnussen 
jobbet som maskinkjører hos 
entreprenøren i Glomfjord. 
Jan Erik har siden 1999 hatt 
sitt daglige virke hos SiNor, 
SiTech og senere REC Wafer 
Mono.

Aker Solutions i Trondheim: 
Anne Johansen (38) kom til 
Meløy og jobb ved SiNor i 
november 1999. Hun skulle 
opprinnelig bare være i 
Meløy i ett eller to år, men 
det ble 12 år til sammen.
- Jeg stortrivdes i jobben, 
med naturen og menneskene! 
Men etter nedleggelsen i 
sommer var det ikke så mye 
som holdt meg igjen i Meløy, så nå er jeg 
tilbake i hjembyen min og jobber som senior 
ingeniør ved kontoret på Leangen. 

Skolebenken: Maiken Terese Nygård Han-
sen (22) er blitt skoleelev igjen, og tar nå VG 
1 elektro i Glomfjord.
- Jeg fant ut at kontorjobb ikke var noe for 
meg da jeg var i produksjonen ved REC 
Wafer Multi. 
Maiken tok fagbrev i kontor/administrasjon 
hos waferprodusenten i 2010. Nå starter hun 
altså et løp mot elektrikerutdannelse.

Toppjobb i Bergen: Anders Leiråmo (32) 

 stina brattøy har fått jobb ved spildra skole, og vender 
dermed tilbake til læreryrket.

sindre johansenAnders leiråmo jim Andre jakobsen

fra Neverdal begynte som økonomidirektør 
hos Karsten Moholt A/S 1. desember i fjor. 
Anders kom som nyutdannet til REC Wafer 
Multi i 2005, og jobbet som controller i 6 år. 
Nå er han tilbake i vestlandshovedstaden hvor 
han tilbragte studietiden.

Yara: Sindre Johansen (25) er tilbake der 
han tok fagbrev i kjemiprosess - i FVO. Etter 
tre år som wafersagoperatør i mono-fabrikken 
er neverdalingen altså fra 1. september fast 
Yara-ansatt. 
- Jeg er kjempeglad, og ble 10 kilo lettere 
da jeg fikk beskjeden! Nå blir det etter hvert 
husbygging på meg, sier han fornøyd.
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Alder:  39 år
Bosted:  Glomfjord
Stilling:  Kranfører hos Terje Halsan A/S

profilen: Dagfinn Hagen

- Hvor lenge har du vært ansatt i Terje Halsan 
A/S?

- Jeg har jobbet her i 17 år, etter at jeg var ferdig 
med militæret. Jeg har ikke formell utdannelse, men 
har lært underveis og tatt alle kurs og sertifikater jeg 
trenger for å utføre jobben. Jeg trives godt i jobben. 

- Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
- Jeg jobber hovedsakelig fra kl. 07.30 til 15.30, 
men det hender det blir lengre dager også. Hver 
morgen mønstrer vi på for å fordele de ulike job-
boppdragene. Ting blir av og til omsnudd i løpet av 
dagen, så det gjelder å være fleksibel. Jeg kjører det 
aller meste – lastebil, gravemaskin og hjullaster. Så 
jobber jeg med montering, løfting, reparasjoner, de-
montering, søppelsortering og levering av material 
i hele kommunen. Variasjon er bra. Og så har vi en 
veldig god maskinpark med nytt utstyr. For tiden 
har vi en del jobb for AF med rehabilitering av kaia 
på nedre område. 

- Har det vært endringer i arbeidsoppgavene 
etter REC-nedleggelsene?
- Tidligere var det jo en del kjøring, blant annet til 
Bodø. Det merkes selvsagt at REC har stoppet, og 
at det er mye roligere i industriparken nå. Men vi 
hadde stort sett bare slurry-frakten for REC. Yara 
er en stor kunde, og der har vi hatt store prosjekter 
i det siste. 

- Jobber du stort sett i Glomfjord?
- Ja, men Terje Halsan A/S har en del oppdrag 
utenfor industriparken også. I det siste har vi gjort 
jobber for Statkraft, Moldjord Bygg og Anlegg 
og Ewos. Nylig hadde vi med kunstgressbanen på 
Neverdal å gjøre, og for tiden har vi en mann og 
en maskin i Sørfold på oppdrag i forbindelse med 
et fiskeoppdrettsanlegg. Stort sett har vi nok arbeid 
lokalt, men vi får se hva som skjer nå i fortsettelsen. 

- Hva gjør du på fritiden?
- Stort sett hver helg fra slutten av april til begyn-
nelsen av oktober drar jeg og familien min til cam-
pingvogna i Vigdel på Forstranda. I tillegg spiller 
jeg i korps. 

livet etter reC
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Nye lærlinger høsten 2012:  bakerst fra v. sandra Arendarska (Meløy kommune, kontor- og administra-
sjon), børge johnsen (yara, logistikk), Geir jonny fagerli (el-Team, elektriker), jonny shave (bIs, elektriker), 
Thea C. eggen (yara, kjemiprosess), birger skogsaas (Marine harvest, automatiker), kristian kolberg 
(Meløy elektro, elektriker), Gøran olsen (yara, logistikk), Pelle Marius jensen (el-Team, elektriker), kim 
erlend vidal (rødøy elektro, elektriker) og Chatrine h. fagerli (yara, kjemiprosess).
foran fra v. Monica jensen (Meløy vgs., barne- og ungdomsarbeider), jimmy krogh (h. engen, maler), 
benedicte s. høgseth (yara, kjemiprosess), julie krogh (Meløy vgs., barne- og ungdomsarbeider), henrik 
krogh (yara, logistikk), Tommy kolden (Meløy vgs., IkT-service), jon reier bødker (fiskekroken, automati-
ker) og rachel otee Paul (Meløy vgs., institusjonskokk). 

Nye lærlinger høsten 2012: bakerst fra v. rolf M. Tärneberg og Pia kildal (Meløy kommune, helsearbei-
der), Gro-Anita kristiansen (Meløy kommune, barne- og ungdomsarbeider), ruben jonassen (bIs, pla-
tearbeider), helle holter (Meløy kommune, helsearbeider), lasse øien og knut hansten (yara, kjemipro-
sess), henriette karlsen (Meløy kommune, helsearbeider), Maiken johnsen (Meløy kommune, barne- og 
ungdomsarbeider).
foran fra v. jennie lorentzen (Meløy kommune, helsearbeider), Annie simonsen (Meløy kommune, 
barne- og ungdomsarbeider), karina Danielsen, karina karlsen og linn renate hansen (Meløy kommu-
ne, helsearbeider), Anders Danielsen (eWos, kjemiprosess), eirill storjord (Meløy kommune, barne- og 
ungdomsarbeider) og Marion P. Dahl (Meløy vgs., barne- og ungdomsarbeider).

nye lærlinger – og et nytt fag

Den årvisse kursdagen for alle lærlingene gir 
oss en gylden anledning til å knipse alle de 
som nå starter læretiden ved bedrifter rundt 
omkring i Meløy, Rødøy og Gildeskål. 

eN NeDGANG
- I år har vi formidlet rundt 50 lærlinger i 13 
fag i totalt 11 ulike bedrifter. Tallet i fjor var 
58, sier Finn-Åge Pettersen, leder for Opplæ-
ringskontoret ved Meløy BedriftsService, og 
fortsetter:
- For første gang har vi formidlet lærling i 
malerfaget, og dét er veldig artig. Det er et 
fag som ikke har vært etterspurt tidligere. El-
lers er det mange lærlinger innenfor helsefag 
og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Men vi 
har ennå ni lærlinger innenfor mekaniske fag 

- Jeg hadde lyst til å prøve noe 
helt nytt. Malerfaget virket 
interessant, og det er kjekt å 
kunne det skikkelig, sier Jimmy 
Krogh. Han er én av lærlingene 
som nå er i gang med fagopp-
læringen sin. 

som står uten læreplass. Halvparten av disse 
kunne nok ha fått plass dersom REC og de 
andre ikke hadde forsvunnet, forteller han.
Flere bedrifter i Meløy etterspør lærlinger i 
andre fag enn det Opplæringskontoret kan 
formidle, og sjansen for å kunne rekruttere 
lærlinger er ikke helt borte.
- Etter hvert kommer kanskje andre fylker 
til å ta kontakt for å formidle sine lærlinger. 
Da kan det hende det dukker opp tømrer, 
mediegrafiker eller noen innenfor salgsfaget, 
sier han.

Prøver Noe NyTT
Jimmy Krogh (18) fra Neverdal er altså i 
gang hos Malermester H. Engen as i Glom-
fjord, og holder for tiden på med maling av 
grunnmur.
- Jeg var kanskje litt lei av mekaniske fag og 
ville gjøre noe annet. Jeg tar kanskje fagbrev i 
mekanisk en gang, men nå vil jeg først prøve 
meg utenfor industrien. Jeg hadde vært hos 
H. Engen på utplassering tidligere, og trivdes 
veldig godt.
Han ser for seg at han om to og et halvt år har 
fått malerfagbrevet. Inntil dét skjer blir det litt 
materiallære og andre fag innunder malerfa-

get, samt praktisk arbeid i form av maling, 
sparkling, sliping og pussing av både gulv og 
vegger. 
- Jeg har lært mye nytt allerede, og når man 
skal pusse opp er det kjekt å kunne gjøre det 
skikkelig, sier han.

eN ressurs
Henrik Engen er glad for å ha fått Jimmy 
Krogh i staben, som nå teller syv ansatte.
- Vi ser på han som en verdifull ressurs. 
Det er mye å gjøre for tiden, og vi har vært 
underbemannet i en lengre periode. I stedet 
for å ta inn utenlandsk arbeidskraft, bestemte 
vi oss for å ta inn lærling i stedet. Det angrer 
vi ikke på. Men vi skulle gjort det tidligere, 
innrømmer han.
Jimmy var utplassert hos malerfirmaet i vår 
da Henrik Engen tilbød han læreplass.
- Det er lettere å følge opp lærlinger i et lite 
firma, mener Engen, som tross nedgang i 
aktiviteten i industriparken har nok å gjøre.  
- Vi har gjennom samordna innkjøp i Salten 
inngått avtale med Meløy kommune om leve-
ranser og materiell, i tillegg til håndverk. Da 
er det greit å ha flere hender, avslutter Engen.

formidler: - Artig å ha formidlet 
den aller første malerlærlin-
gen, sier finn-åge Pettersen i 
opplæringskontoret ved Meløy 
bedriftsservice.

fornøyd: Malermester henrik 
engen er fornøyd med å ha fått 
lærling i bedriften sin.

I gang: her maler jimmy krogh grunnmuren til Glomfjord industrimuseum. bak står kollega janusz Zuwala.
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