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SKAL LEDE: 
22 års tjeneste for 
gjødselprodusenten. 
Bård Hillestad er blitt 
skiftleder.
SIDE 4

Havariene i blokksenteret gav 
hodepine i REC Wafer Multi-leiren. 
Helt til disse karene tok tak, og bidro 
til sterk forbedring i produksjonen. 

Nå gleder fabrikkledelsen seg over 
mangemillioner-gevinst, og våre 
venner, de fikk intern forbedrings-
heder.                                sidE 12-13

Flinke på forbedring: Kjetil Larsen (f.v.), 
Tommy Heian, Willy Berglund og Danny 
Musaab Mhanna.

TØ SØSTRE: 
Anna og 
Nadja, russiske 
ingeniørsøstre 
hos REC. 
SIDE 6-7

TIL PARKEN: 
Bjarne Arntsen 
ville ha det 
trygt – valgte 
SiC.
SIDE 3

Sterk bedring
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Vi gratulerer...

4. februar tiltrådte han sin nye stilling hos 
REC Wafer Mono. 27-åringen fra Høybråten 
i Groruddalen er født og oppvokst i Oslo. Nå 
skal han bruke sin helt ferske utdanning og 
bryne seg på utfordringer i waferproduksjo-
nen i Glomfjord.
- Ja, dette er jo min første ordentlige jobb, så 
det blir veldig spennende, slår han fast.
Espen valgte studiet “Materialer og energi 
for framtiden” da han i 2003 gjøv løs på 
bachelorgrad med base i hjembyen.
- Dette er et tverrfaglig studium basert på 
kjemi, fysikk, materialvitenskap og energitek-
nikk. Jeg spesialiserte meg innen fysikk, og i 
min masteroppgave tok jeg for meg termiske 
solfangere. Der videreutviklet vi et simule-
ringsprogram for både kjøling og oppvar-
ming, forteller Espen, ny i parken.

debuterer 
hoS Mono
- Min første “ordentlige” jobb. 
Spennende, sier Espen Holtebu. 
Fra Oslo til Glomfjord for å bli 
prosessingeniør hos REC Wafer.

Espen Holtebu, ny prosessingeniør på ovns-
området hos REC Wafer Mono.

Bjarne Kristian Arntsen er siden i ja-
nuar ny mann på logistikk og lager hos 
SiC Processing.
- Det er en allsidig jobb – jeg tar i mot 
varer, holder styr på inne- og utelager 
og er med når lastebilene henter avfall 
fra fabrikken, forklarer 46-åringen.
Opprinnelig fra Rødøy jobbet han i 

bjarne til 
Slurryen
Bjarne ville finne seg noe 
mer stabilt. Det ble slurryfa-
brikken.

enda yngre år som mannskap på en 
ringnotsnurper fra Myken, før han 
flyttet til Meløy i 1987.
- Da fikk jeg meg jobb hos Nordanett 
(produserer notlinet, altså veven, til 
nøter, red.anm.) og ble der i 23 år. 
De siste årene har bedriften slitt med 
permitteringer, så jeg fant ut at jeg 
ville finne meg noe mer stabilt. Derfor 
søkte jeg stillingen hos SiC, opplyser 
Bjarne.
Og der fikk han napp - Halsa-mannen 
har jobbet med slurry siden 3. januar.

60 år
Axel Johnsen, REC Wafer Multi, 10. mars
Magnar Fagerli, Yara, 5. mars
Arne Bogen, Yara, 16. april

55 år

Wiktor Karlsen, REC Wafer Mono, 1. mars

50 år
Magnus Wåtvik, REC Wafer Multi, 22. mars
Svein Magne Lindgård, Yara, 18. april

40 år
Wenche Kilvik, REC Wafer Mono, 5. April
Remi Pedersen, BIS Production Partner, 1. april

35 år
Frode Jørgensen, Yara, 21. mars
Stein Wictor Birkelund, EWOS, 23. april
Peter Solbakken, Si Pro, 11. april

30 år
Ingebjørg Sandaa, REC Wafer Multi, 3. mars
Barbara Bakke, REC Wafer Multi, 5. april
Erlend B. Steffensen, REC Wafer Mono, 8. april

25 år
Christoffer Svartis, REC Wafer Multi, 27. april
Steffen Hautala, REC Wafer Mono, 3. mars
Ørjan Johansen, Yara, 25. mars
Jørgen Heen Andersen, Yara, 7. april

20 år
Rainer Johansen, REC Wafer Multi, 2. mars
Lars-Kåre Nystadnes, Yara, 13. mars
Stein-Ivar Abelsen, Yara, 3. april

Vi gratulerer alle jubilanter 
med runddag i perioden 1. 
mars til 1. mai!

- Ja, dette arbeidet passer meg  egentlig mye 
bedre – det er litt mer praktisk arbeid.

FØRST FAgPRØvE, Så ByTTE
Maiken Hansen, 20 år fra Neverdal. Siden 
høsten 2008 har du møtt henne ofte, du som 
passerer resepsjonen hos REC Wafer Multi.
- Ja, jeg tok fagprøven i kontor- og admi-
nistrasjonsfaget 28. september i fjor, og var 
ferdig med læretiden i oktober.
- Og så?
- Da var det én av dem som jobber på per-
sonal som spurte om jeg ikke kunne tenke 
meg å flytte ned i produksjonen. 
- Jaha, så…..?
- Joda, så da søkte jeg en jobb, og fikk den. 
Og så begynte jeg som prosessoperatør på 
wafersagene 1. november. Der trives jeg 
veldig godt. 

PASSER BEDRE I PRoDuKSjoNEN
- Men litt av en overgang?
- Det er jo det, men jeg husker faktisk at jeg 

byttet etter 
læretiden

Hun hadde egentlig skjønt det 
ganske lenge: kanskje ville hun 
heller jobbe i produksjonen?

tenkte på dette underveis i læretida. At det 
å jobbe i produksjonen kanskje ville passe 
meg bedre. Jeg liker praktisk arbeid. Og 
så oppdaget de underveis at jeg kunne en 
del om data, og det kommer godt med i 
produksjonen.
- Så nå har du ingen andre planer?
- Jeg får se etter hvert om det kan bli 
aktuelt å bygge på med noe skolegang, 
men det får vi heller se på etter hvert, sier 
Maiken.
Som altså har flyttet fra resepsjonen til 
produksjonen.

ANNE LINE TIL HR
Hva så med Anne Line Bruvold (20), som 
omtrent samtidig begynte i tilsvarende 
lærling-post, altså i kontor- og administra-
sjonsfaget, hos nabo Mono?
- Jeg var ferdig med læretiden 31. oktober 
i fjor, og tok fagprøven 17. desember. Og 
det gikk så bra som det kunne! forteller 
Anne Line.
- Etter dette har jeg fått et engasjement 
som HR-sekretær ut dette året. Akkurat nå 
jobber jeg aller mest med bemanning og 
med samordning av maler og instrukser 
internt i bedriften, forklarer hun.

…og Anne Line Bruvold har fått Mono-
jobb som HR-sekretær.

Hun fullførte læretiden i Multi i kontor- og 
administrasjonsfaget, Maiken Hansen. Så 
begynte hun å jobbe i produksjonen.

jørgen Heen Andersen
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- Mange har etterspurt dette! Fastslår kantinesjef Kai.
- Selvsagt håper vi på økt omsetning, sier MBS-leder 
Mary-Ann.

ENDELIg åPEN DØR
Så er den knekket, nøtten som har vært litt til hinder for 
en mer tilgjengelig kantine for hvermannsen i Glom-
fjord. Inngangsdøra til Vakta.
- Ja, nå har vi fått et låsesystem som gjør at folk uten ad-
gangskort til parken kan komme hit i kantina i hele dens 
åpningstid, selv om Vakta ikke er betjent, sier Mary-Ann 
Selfors fornøyd.
Hun selv og Kai Nymo har hatt dette som mål lenge, og 
siden det praktiske kom på plass 1. februar, ser de fram 
til å kunne markedsføre det utvidede tilbudet.

MIDDAg uNDER 100
- Dette betyr at hvem som helst i Glomfjord kan besøke 
oss i åpningstidene våre, som er fra klokka 7 til 17 på 
hverdager og fra 8 til 15.30 på lørdager, opplyser Kai.
- Her serverer vi både frokost, lunsj og middag. Her kan 
du spise så mye middag du vil for under 100-lappen. Vi 
har allerede en del faste middagsgjester, og det har vært 
etterspurt fra flere at alle skal kunne komme på besøk i 
åpningstidene våre.

åPNER MER og MER
Kantina på Øvre, som altså drives av Meløy BedriftsSer-
vice, har lenge hatt helt andre åpningstider enn vi husker 
fra “gamle dager”. Spesielt i forbindelse med byggingen 
av slurryfabrikken hadde kantina svært utvidet åpnings-
tid, og nå vil Kai og Mary-Ann altså jobbe videre for 
å utvikle og markedsføre tilbudet. Ikke minst utenfor 
industriparken:
- Når vi ser hvordan middagsserveringen utvikler seg 
med dette nye tilbudet, skal vi vurdere mer åpent for 
folk flest i helgene, og kanskje til og med kveldsåpent 
på ukedagene, opplyser Kai, som allerede er oppe og går 
med burgermeny, og som nå vurderer andre utvidelser av 
menyen.

uvANT FoR FoLK
- Vi jobber hele tiden med nye tjenester som kan sikre 
god drift i selskapet, forteller Mary-Ann.
Industrifolk har for eksempel notert seg at hun og staben 
bretter opp ermene og tilbyr totalpakker når selskaper 
som julebord skal avholdes i de store parkbedriftene.
- I kantina håper vi nå på økt omsetning ved at flere uten-
fra skal komme hit. Folk er nok ikke vant til at kantina 
her er for alle, ikke bare for de parkansatte. Vi ser et stort 
potensiale i å markedsføre dette, slår MBS-sjefen fast.

har åpnet for alle
“Prosjekt åpen dør” er igangsatt, og 
dermed kan MBS ønske hvermannsen i 
Glomfjord velkommen til frokost, lunsj 
og middag for en hyggelig penge. Og 
lange åpningstider kan bli enda lengre…

Inngangsdøra til vakta er nå åpen like lenge som kantina er åpen. Dermed håper 
kantinesjef Kai Nymo og kokk Line Svartis på enda flere middagsgjester.

Siden sist har Yara Glomfjord gitt tre nye 
medarbeidere fast post som transportopera-
tører i pakkeri, kai og lager. 21. januar var 
tiltredelsesdato for Jan Ketil Danielsen. 
Han er født i 1977 og har bostedadresse 
Halsa, i likhet med nestemann: Fred-Ove 
Pedersen, født 1964, tiltrådte 1. november. 
Fred-Ove kjenner vi fra hans tidligere jobb 
ved EWOS på Halsa. I tillegg til disse ka-
rene har Roy Thomas Ødegård fra Ørnes 
fått fast jobb, etter læretid i bedriften. Hans 
startdato var 20. desember. 

tre faSte i pkl
Og Yara rekrutterer videre – 
én nokså ung og to litt mer 
velvoksne karer.

Driftssjef Arve Jordal og resten av Yara-ledel-
sen har nettopp bestemt seg. Mannen som fra 
nå skal lede skift 3 i Ferdigvareområdet heter 
Bård Hillestad, 44 år, bosatt i Glomfjord.

SKREKKBLANDET
- Litt sånn skrekkblandet fryd, innrømmer 
hovedpersonen.
- Jeg har vært førstemann noen år, og har jo 
fungert nok som skiftleder til at jeg vet sånn 
høvelig hva jobben består i. Og jeg har fått 
god opplæring av Hilmar Sjøteig, som jeg 
overtar etter.
- Men nå er det alvor?
- Ja, og skiftlederjobben krever at man er 
strukturert – nå skal jeg administrere skiftet 
slikt at vi til enhver tid har det som trenges 
for at produksjonen skal gå best mulig rundt. 
Og det skal organiseres ferie og fri – det er en 
del å holde styr på.

EN joBB SoM KREvER
Det er fra 1. mars at Bård på permanent basis 
har overtatt skiftlederkontoret når Martin 
Knutsen, Mathias Leonhardsen, Kolbjørn Sol-
bakken og alle de andre på skift 3 er på jobb. 
Erfaring mangler han på ingen måte.
- Jeg har vært på dette skiftet i…..det blir 

vel 12 år. Det er et veldig godt organisert 
skift. Men det er klart det krever en del av en 
person å være skiftleder.
- Man skal være flink til å samarbeide, jobbe 
på lag med andre. Dessuten er skiftlederen 
også ledelsens representant, og må vise til 
resultater. Med årene er også kravene til 
sikkerhet blitt veldig mye strengere, og det 
krever selvfølgelig sitt i det daglige.

TRoFAST KAR
Bård Hillestad er født og oppvokst i Glom-
fjord, og har jobbmessig ikke vært nevnever-
dig ute av bygda. Han har vært maksimalt 
trofast mot Hydro/Yara – fartstiden er allerede 
på 22 år.
- Joda, jeg begynte som prosessoperatør i den 
daværende ammoniakkfabrikken i 1988, og 
var der fram til den ble nedlagt i 1993. Senere 
var jeg utleid i to år til titanrørfabrikken (ikke 
i drift i dag, red.anm.), og så kom jeg hit til 
Fullgjødselfabrikken. De tre siste årene har 
jeg gått som førstemann, oppsummerer han.
Bård er i det sivile gift med Hanne Hillestad 
i REC-produksjonen, og har tre barn. På skift 
3 overtar han som leder etter Hilmar Sjøteig, 
som er blitt driftskoordinator.

bård oVertok Skift 3
Kjent med det meste, men 
likevel blir mye nytt for Bård 
Hillestad. Han har overtatt som 
skiftleder.

Etter lang fartstid i Ferdigvareområdet 
hos yara har Bård Hillestad tatt over 
ledelsen av skift 3.
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- Da vi skulle studere sammen, fant vi ut at Norge 
trengte sykepleiere og ingeniører. Og vi ville ikke bli 
sykepleiere, smiler storesøster Nadja (52).
- Når jeg bare har teori i hodet, må jeg først skjønne 
hvordan alt foregår. Det er bedre å være en bra operatør 
enn en dårlig ingeniør, fastslår lillesøster Anna (49).

SAMMEN. ALLTID SAMMEN.
Industrifolk har møtt de sør-russiske søstrene Anna 
Shestakova og Nadja Kiil, begge ansatt siden i fjor 
sommer som operatører ved REC Wafer Mono. Men vi 
møter dem ikke sammen – damene er på ulike skift, og 
et felles møte lot seg ikke ordne på kort varsel.
- Vi studerte sammen til bachelorgrad i prosess- og 
gassteknologi ved Universitetet i Tromsø, og er begge 
opptatt av ren energi. Så da stillingene her på Mono 
dukket opp, søkte vi likegodt hit begge to, forteller 
søstrene som opprinnelig er fra Anapa ved Svartehavet, 
ikke langt fra Sotsji, OL-byen i 2014.
- Siden vi ikke har erfaring som ingeniører, er vi opptatt 
av å lære oss hvordan prosessene fungerer i praksis. Da 
er det best å være i jobber som operatører, og så får vi 
se etter hvert, forklarer de to.

FØRST RENHoLD
Det var altså etter endt utdanning at de to søkte sørover 
fra Tromsø i fjor, og endte opp i Glomfjord Industri-
park. Mens Anna har to voksne sønner på 22 og 24 år 
hjemme i Russland, har Nadja to voksne døtre på 24 og 
33 i Tromsø. Kjæresten bor i Namsos, og dit pendler 
hun på besøk. Mens Annas ektemann, nylig pensjonert, 

SøStrene SatSet SaMMen
- Vi er ikke bare søstre, vi er også beste-
venninner. Vi måtte være nær hver-
andre, forklarer Anna Shestakova og 
Nadja Kiil. Og dermed flyttet de nyut-
dannede ingeniørsøstrene fra Tromsø 
til Glomfjord og REC.

- Hadde jeg visst mer om dette med 
wafere og solenergi tidligere, ville jeg 
nok heller valgt dét som utdanningsvei, 
tror Nadja Kiil (52).

- Det er bedre å være en bra operatør enn en dårlig ingeniør, sier ingeni-
ør Anna Shestakova (49), som jobber som operatør for REC Wafer Mono.

nå har flyttet sammen med henne til Glomfjord.
- Jeg kom som enke til Tromsø for seks år siden, 
og fikk meg jobb som renholder. Etter to år 
hadde jeg lært nok språk til at jeg kunne begynne 
å studere, forteller Anna.
- Mens jeg ble kjent med en norsk mann i 1999 
og flyttet til Tromsø, der jeg også jobbet som 
renholder, sier Nadja om sin nesten identiske his-
torikk i Norge. Bakgrunnen deres fra Russland er 
imidlertid både forskjellig og spennende.

NoE HELT ANNET…
Nadja: utdannet seg som bygningsingeniør, og 
jobbet blant annet i 18 år i Murmansk havn med 
teknisk sikkerhet. Senere drev hun eget firma 
i flere år, og syslet blant annet med import og 
videresalg av varer fra Polen.
- Jeg har aldri jobbet på et sted som er så rikt 
på kunnskap som Mono. Jeg gjorde masse feil i 
starten, så folkene her har vært veldig tålmodig 
med meg, smiler hun.
Anna: to utdannelser fra Russland, først som 
lærer i matematikk og fysikk, og dernest som 
skolepsykolog i grunnskolen og på universitet.
- Hadde jeg visst mer om dette med wafere og 
solenergi tidligere, ville jeg nok heller valgt det 
som utdanningsvei. Dette er framtiden vår de 
neste 50 årene, slår Nadja fast.

gjoRDE SToRE ØyNE
To voksne søstre, altså, som har gjort mye likt 
i livet. Etter oppveksten ved Svartehavet. I de 
senere årene har det ført de Tromsø-bosatte 
damene samme vei, altså til solcelleindustrien og 
til Glomfjord.
- Da vi kom inn i Mono-fabrikken første gang, 
hadde vi jo aldri jobbet som ingeniører, og 
gjorde store øyne. Det var som å se barn som 
kom inn i en lekebutikk! Smiler Anna.

 

Utgiver: Mediehuset Meløy AS
Ansvarlig redaktør: Edmund Ulsnæs
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
Layout: Ellinor Ann Skaret
Trykk: Forretningstrykk AS

Industrifolk    Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12, 8150 Ørnes
Kontor Glomfjord Industripark: 
Schalthuset, 3. etg.

Tlf: 75 75 06 00 Mob: 99 29 99 08
E-post: edmundul@online.no
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- Jeg håper jeg har klart å tilføre en del syste-
matikk, for eksempel i sikkerhetsarbeidet, der 
jeg har forsøkt å gi den støtten det har vært 
behov for, begynner Jyri Rantanen.
Vi spør ham hvordan han er fornøyd med 
jobben han har gjort. Det er et drøyt år siden 

ett år Med jyri
Finske Jyri Rantanen har gjen-
nomført sitt første år som Yara-
sjef i Glomfjord. Her snakker 
han om det mest hyggelige og 
det minst hyggelige i start-året. 

Fjorårets hyggeligste minne for yara-sjefen var at budsjettmålet for syreproduksjon ble nådd bare 90 minutter før årets slutt. Nå er det litt 

46-åringen inntok sjefsstolen hos gjødselpro-
dusenten. Del 1 av svaret overrasker ikke, for 
dette sa han til Industrifolk i “tiltredelsesin-
tervjuet” i fjor vinter: “Den dagen man ikke 
fokuserer på sikkerhet, er det mange ting som 
begynner å bevege seg i feil retning. Jeg er 
målrettet, systematisk og opptatt av nettopp 
sikkerhet”. Nå, tilbake i februar 2011, fortset-
ter han sitt svar på fornøyd-spørsmålet slik:
- Men dette har også vært et år der jeg har 
lært mye om prosessene i fabrikken. Slik blir 
gjerne det første året – det er nå, det andre 
året, at ting blir mer konkret.

uTRIvELIg I FjoR
Og for å ta sikkerhetsarbeidet først, er hans 
mest utrivelige minne fra start-året knyttet 
nettopp til dette.
- En ansatt skadet seg i tommelen i mai, og 
dét var ikke hyggelig, selv om dette ikke ble 
en fraværsskade. Deretter skadet en ansatt hos 
en leverandør ankelen sin på jobb hos oss i 
oktober, ramser han opp.
- Vi har en del tilløp til hendelser, men der 
må målet vårt være 0. Nå skal vi sikte mot 
verdensklasse på sikkerhet, og jobbe for å 
komme dit! Vi er ikke i mål, men har bra 

sjanser på grunn av bra sikkerhetskultur.

ARTIgST å ØKE
Yara International er verdens største leveran-
dør av mineralgjødsel, har over 7.600 ansatte, 
og virksomhet i mer enn 50 land. Etter et sva-
kere økonomisk resultat enn forventet i fjorår-
ets fjerde kvartal, ble det nedtur på børsen, 
men konsernsjef Jørgen Ole Haslestad mener 
den historisk høye matvareprisindeksen fra 
FN gjør markedsutsiktene for mineralgjødsel 
svært gode for det kommende året. I dette bil-
det er produksjonsanlegget Glomfjord kjent 
for å være meget veldrevet.
- Men det er alltid mulig å forbedre seg på 
produktivitet, fastslår Jyri Rantanen.
- Vi kan produsere mer, eller vi kan spare. Vi 
må fokusere på begge disse, men det er alltid 
morsommere å forsøke og øke kapasiteten, 
smiler han.

FæRRE FLASKEHALSER
I dette arbeidet er det i Yara-perspektiv vik-
tig at produksjonen i Syrefabrikken utgjør 
flaskehalsen, siden det er mengden syre 
produsert som styrer den totale årsproduk-
sjonen. Man ønsker ikke at begrensninger i 
Ferdigvareområdet skal bremse syreproduk-
sjonen.
- Vi vet at vi fortsatt har noen flaskehalser i 
fabrikkene, og i år skal vi jobbe videre med 
å identifisere dem og gjøre de rette tiltakene, 
forteller Jyri.
Neste år skal for øvrig NOx-kompressoren 
(NOx: nitrogenoksid) i Syrefabrikken reno-
veres. Dette er en tung investering på mange 
titalls millioner kroner, og bestillingsarbei-
det gjøres i vår. I tillegg jobber Yara videre 
med miljø:
- Jeg er stolt over at vi har lansert miljøga-
ranti på alle produktene våre i Skandinavia.
- Lokalt i Glomfjord jobber vi også videre 

for å kartlegge om støyen fra Syrefabrikken 
kan senkes ytterligere, sier Jyri Rantanen.

90 MINuTTER FØR…
Start-årets hyggeligste minne henter han fra 
slutten av fjoråret.
- Det hadde seg slik at det så litt ille ut i no-
vember. Altså: vi lå ikke an til å nå budsjett-
målet for produsert syre. Vi hadde nemlig hatt 
en del vanskeligheter i løpet av året.
- Men, så gikk det stadig bedre i alle avsnitt. 
Og: i Syrefabrikken nådde vi vi produksjons-
målet bare 90 minutter før årsskiftet! Det er 
nok mitt hyggeligste minne fra i fjor, nikker 
han.
Det var lagt opp til to ukers revisjonsstans i 
2010, men da etterspørselen sviktet litt på for-
sommeren, ble de likevel fire. I år forventer 
Rantanen og hans medarbeidere en normal 
årsproduksjon, og en revisjonsstans på én uke 
i slutten av mai.

over ett år siden finske jyri Rantanen tiltrådte som sjef for gjødselfabrikken.
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Etter snart 13 år i ScanWafer/REC Wafer 
Multi har Greta Solfall byttet jobb.
- Litt rart, etter så mange år sammen med 
alle dem på Multi. Men jeg hadde lyst på 
noe annet, og skulle jeg gjøre det, kunne det 
like godt skje nå, forteller hun, dagen etter at 
ansettelsen er klar.

BIDRA MED HoLDNINgER
Den nye jobben? Hun drar ikke langt. Greta 
Solfall er nemlig ansatt som HMS-rådgiver 
hos nabo REC Wafer Mono.
- Her er det en ung organisasjon, og jeg tror 
jeg kan bidra en del på det holdningsska-
pende arbeidet når det gjelder helse, miljø og 
sikkerhet. De unge er selvsagt veldig flinke, 
men vi kan ikke forbvente at de har akkurat 
det samme forholdet til dette som vi som har 
jobbet med dette i mange år.
Greta er allerede i gang i nyjobben, der hun 
rapporterer til HMS-leder Anita Seljeseth. 
Multi har identisk løsning, der Halvard 
Amundsen er HMS-leder og Inger Østvik 
HMS-rådgiver. Disse fire samarbeider natur-
lig nok i utstrakt grad.

jobbSkifte for greta
- Jeg skal bidra til å skape gode 
holdninger, sier Greta Solfall. 
Hun har byttet jobb.

Etter 13 år i Multi, skifter greta Solfall beite. Hun jobber nå hos nabo REC Wafer Mono.

13 åR På PoST
Greta Solfall er altså veteran i wafer-
produksjonen i Glomfjord. Startdatoen 
hennes i daværende ScanWafer var 1. 
juli 1998.
- Da begynte jeg som skiftoperatør på 
ovnene. Så gikk turen til rentrommet, 
spesielt på digler, som vi slet litt med 
da. Fra 2001 jobbet jeg så dagtid på 
rentrommet, og som dagtidleder fra -03 
til -07.
Som var året da hun innledet en “ny” 
karriere i REC-systemet.

“Ny” KARRIERE
- Da begynte jeg som TPS-koordinator (TPS: 
Toyota Production Systems), der vi arbeidet med 
slank produksjon (LEAN) og forbedringsarbeid. 
Fra i fjor fortsatte jeg med dette i RBS (RBS: 
REC Business Systems), som tilsvarer TPS.
- Mitt mål i HMS-arbeidet er å skape gode 
holdninger slik at folk kan se tingene selv, og 
i forkant, slik at vi kan arbeide forebyggende, 
forklarer Greta.
Som i en overgangsfase også skal hjelpe Multi 
i sluttføringen av en del prosjekter hun selv har 
vært involvert i.

Etter todelt læretid og ferskt fagbrev, valgte 
Richard Dahl REC Wafer Mono. Han er nå 
prosessoperatør på CG, altså ovnsområdet.
- De trengte folk og jeg trengte jobb. Jeg tenk-
te det kunne være artig å se hvordan de har 
det på REC, mener 21-åringen som opprinne-
lig er fra Halsa, men bosatt i Glomfjord.
Etter grunnskolen begynte han ut med kjemi- 
og prosessfag ved Meløy videregående skole. 

- Artig å prøve seg på REC, 
mener Richard Dahl.

Richard Dahl, ny prosessoperatør 
ved REC Wafer Mono.

Læretid ved Södra Cell i Oslo – produksjon 
av tremasse.
- Men halvveis i læretiden flyttet jeg hjem 
fordi det var litt usikkert ved bedriften der. Så 
da gjorde jeg læretiden ferdig ved EWOS på 
Halsa, forteller Richard.
Fagprøve 15. desember i fjor, læretiden ferdig 
31. desember, og så er han en del av REC-
laget siden 20. januar.

…og richard Valgte Mono

Ordene til hører Jan Murberger – vedlike-
holdsoperatør hos REC Wafer Mono. Og vi 
skal komme tilbake til hva som var den eneste 
grunnen. Først spoler vi tilbake til i fjor som-
mer.

jAN, EvENTyREREN
- Jeg satte meg på sykkelen i Sør-Sverige, 
og syklet opp til Oslo og så videre rundt 
kysten forbi Porsgrunn, Stavanger og opp til 
Lofoten, Senja og Tromsø, før jeg fortsatte til 
Kirkenes, forteller han.
730 mil. 7.300 kilometer syklet han, den 35 år 
gamle sørsvensken.
- Eh, hvorfor?
- Jeg er eventyrer, det er slikt jeg gjør! Men, 
jeg ville også finne ut hvor det er vakrest, og 
den beste naturen. For der ville jeg bosette 
meg, rett og slett. Og jeg fant ut at Helge-
landskysten var aller vakrest, fastslår han.

NATuR ENESTE gRuNN
Så: etter investeringer på om lag 250.000 
kroner, inntok Jan Murberger Bodø. I tre uker 
camperte han i telt, på leting etter passende 
sted og passende jobb. På NAV fant han så en 
stilling som vedlikeholdsoperatør ved REC 
Wafer Multi i Glomfjord. Midt mellom Bodø 
og Mo – passet ham bra. Søkte, og fikk.
- Men naturen er en viktig grunn til at du kom 
til Helgeland, da?

eVentyreren 
Valgte gloMfjord
- Det var ikke én av grunnene. 
Det var den eneste grunnen! 

Eventyreren jan Murberger syklet hver kilometer av Norges kyst for å lete etter den vakreste 
naturen. Han valgte glomfjord på Helgeland.

- Ikke én av grunnene. Det var den eneste 
grunnen! Jeg er eventyrer – jeg driver med 
grotting, klatring og ski, og naturen her er 
perfekt for det.

NyTT EvENTyR
Så er det altså fullt mulig å utdanne seg 
innenfor industri-automasjon, og samtidig 
dyrke livet som eventyrer! Jan tok nemlig slik 
utdanning i Trollhättan, der man for eksem-
pel bygger Saab. Læretiden tilbragte han 

på Volvo Aero, som blant annet konstruerer 
flymotorer.
- Jeg har bodd i Norge tidligere også – først 
gikk jeg på reisende folkehøgskole ved Lil-
lehammer, og så jobbet jeg ved et oppdretts-
anlegg på Vestlandet. En jobb som vedlike-
holdsoperatør passer meg bra!
Forteller Jan, eventyreren. Fra september i 
fjor er han en del av det som også kalles et 
eventyr – industrieventyret i Glomfjord.

Først ut: Kenth Ronny Myhre, som er 
ansatt som prosessoperatør i wafer-
avsnittet i REC Wafer Mono. Erik 
Østmann tiltrer snart i tilsvarende stil-
ling på ovnsområdet. På Multi er Lene 

rec-endringer 1
Begge REC-bedriftene i 
Glomfjord har nå godt over 
200 ansatte. Dermed mye 
fjes-nytt for Industrifolk.

Marie Jørgensen og Lars Erik Axelsen 
inne som vikarer i produksjonen. I adminis-
trasjonen kan vi nevne at Anne Haugberg, 
som har vært personalleder siden 2002, nå 
har tittelen informasjonsleder. Og at Lars 
Jilkén, som for alvor tiltrer som fabrikkdi-
rektør når Roar Karlsen forlater rundt 1. 
april, også leder en midlertidig avdeling på 
ovnsområdet. Her er alle ingeniører samlet 
for å finstille produksjonsprosessen. Lena 
Lorentzen er for øvrig blitt assisterende lo-
gistikksjef, der hun rapporterer til henholds-
vis Trond Trana (Multi) og Raymond 
Jensen (Mono).
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- Vi slet med mange havarier, og blokk- og 
limesenteret ble en flaskehals i produksjonen 
vår, fastslår assisterende produksjonssjef 
Kjetil Larsen.
- Men da vi begynte med systematisk registre-
ring av stansene, var operatørene så dyktige 
at vi fikk oversikt minutt for minutt. Allerede 
da begynte forbedringene, og i dag har dette 

kraftige forbedringer
Havariene kom tett, og blokk- 
og limesenteret hos Multi var 
bedriftens flaskehals. Et om-
fattende lagarbeid har gitt store 
forbedringer, og nå blir 
Glomfjord mønster for Herøya.

- Et eksempel på godt, tverrfaglig samarbeid, mener fabrikkdirektør Hilde Rolandsen.

arbeidet bedret bunnlinja for bedriften med 
mange millioner kroner!
Et lag på nær 20 ansatte fikk heder som “Må-
nedens forbedringsteam” i november i fjor. 
Da hadde de bidratt til at tilgjengelig driftstid 
i avsnittet var økt fra 75 til 85 prosent fra 
andre til fjerde kvartal. For en bedrift med 
milliardomsetning betyr en slik forbedring 
maaaaaange millioner kroner…..

MåTTE HA FAKTA
Vi snakker altså om et svært solid forbe-
dringsprosjekt i REC Wafer Multi. Takket 
være et omfattende lagarbeid på tvers av 
avdelingene i waferfabrikken, er hodepinen 
på blokk- og limesenteret løst. Flaskehalsen 
er borte.

Denne gjengen har bidratt sterkt til kraftige forbedringer i blokk- og limesenteret hos REC Wafer Multi: operatørene Willy Berglund (f.v.), 
Tommy Heian, Danny Musaab Mhanna og assisterende produksjonssjef for avsnittet, Kjetil Larsen.

- operatørene har gjort en veldig god innsats i det registreringsarbeidet som nå har gitt 
store forbedringer for produksjonen og bedriften, sier Kjetil Larsen.

- Det begynte med at fabrikkdirektør Hilde 
Rolandsen stilte spørsmål: Hva er problemet? 
Hun fikk forskjellig svar avhengig av hvem 
hun spurte. Da fant vi ut at vi måtte slutte å 
tro og mene, vi måtte ha fakta, husker Kjetil 
Larsen tilbake til høsten 2009.
- Det ble starten på en omfattende og manuell 
registrering av samtlige havarier. Etter få uker 
så vi at tilgjengeligheten på utstyret økte, bare 
fordi vi hadde fokus på det. Men fortsatt var 
det ustabilt.
Blokk- og limesenteret på Multi er lukket og 
robotstyrt. Går én maskin ned, er hele denne 
cella i produksjonen ute. Hyppig problem og 
betydelige produksjonstap.
- Over en lang periode forbedret vi på de 
fleste områder, men hadde likevel problemer. 

Da satte vi oss sammen på tvers av avdelin-
gene. Vi forsøkte å finne selve rot-årsakene, 
forklarer Kjetil.

MENNESKELIg FAKToR
For tapene var der fortsatt, man fikk ikke nok 
ut av avsnittet. Enten gikk det for sakte, eller 
for mye gikk til skrap.
- Og arbeidet med rot-årsakene har gitt veldig 
gode resultater. Situasjonen er helt annerledes 
i dag, sier Kjetil.
- Årsakene, da?
- Rot-årsakene er flere. Men, selv om det 
ofte er fokus på maskiner, viser det seg at 
80 prosent ligger på for svake rutiner og den 
menneskelige faktoren, slår han fast.
Fabrikkdirektør Rolandsen fortsetter:

- Dette arbeidet har forbedret våre resultater 
på bunnlinja med ganske store beløp. Jeg vil 
spesielt framheve måten drift og vedlikehold 
har samarbeidet på – dette er en nøkkel for å 
få til så gode resultater! For oss er det et mål 
i seg selv at folk i bedriften skal jobbe godt i 
lag på denne måten. 

gLoMFjoRD BLIR MØNSTER
Nå gir forbedringsarbeidet i Glomfjord også 
heder nasjonalt i REC Wafer. Den opprin-

nelige registreringen av stanstider er nemlig 
utviklet til et pilotprosjekt på utstyrseffektivi-
tet. Glomfjords resultater skal danne mønster 
også for de fire fabrikkene på Herøya.
- Piloten er et system for automatisk overvå-
king, og i sanntid. På den måten kan vi komme 
stansene i forkjøpet og forebygge – ikke bare 
drive brannslukking i ettertid, forklarer Kjetil.
- Klart det er en fjær i hatten for oss når våre 
resultater rulles ut i alle fabrikker. Det beviser 
at vi gjør en del rett!

rec-endringer 2
Flere nye ansikter å melde i Mono-fabrik-
ken til REC Wafer i Glomfjord. For det 
første Jim Åge Jensen, som dermed har 
meldt overgang fra BIS Production Part-

ner. Jim er ansatt som elektriker hos Mono. I 
likhet med Preben Olav Pedersen – samme 
bedrift, samme stilling. Mens Geir Ove Han-
stad, han har fått post som prosessoperatør i 
waferavsnittet samme sted. Og Mats Johan-
sen, som tidligere var vedlikeholdsoperatør i 
fabrikken, har sluttet i bedriften.
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- Deilige solboller, deilig kakao! mener (f.v.) june Mathisen (f.v.), 
Indianne olsen og Tara jonassen.

Sol-feiring ved Meløy videregående skole, det er gratis solboller, så 
lenge lageret rekker!

Markeringen utendørs består i en artig stafett mellom elev-lag der appelsinen står i fokus.

Brit B. Bottolfsen, kreativt ansvar-
lig for sol-markeringen, var også 
markør med beskrivelse av hva som 
skulle gjøres på de ulike postene.

Ikke så enkelt å skulle krype på alle fire med en appelsin på nakken. 
Forsøk selv…

…og inne i varmen: fortsatt appelsiner – nå skulle de spises.

- Vi prioriterer denne markeringen av at 
sola er tilbake først og fremst fordi det 
bidrar til en fin felles opplevelse og ny 
energi. Det en artig gimmick som kun tar 
en liten del av dagen vår, forteller rektor 
Roar Jensen.
I nær 10 grader minus og i over-frisk 
bris, ble årets artig-innslag den 14. febru-
ar gjennomført ved Meløy videregående 
skole i Glomfjord. En elevstafett med 
morsomme utendørsøvelser utgjorde 
del 1 av markeringen: krype på alle fire 
med appelsinen på nakken, springe med 
appelsinen mellom knærne, hoppe i sekk 
med appelsinen på ryggen, skyte ned 
trepinner med appelsiner og renske og 

Solen ble feiret
Han va tykje kaill, men sola 
kom. Og dét markerte elev-
ene ved Meløy videregående 
skole på sin helt spesielle og 
tradisjonelle måte…

spise en appelsin. Den bistre febru-
arkulda gjorde imidlertid årets stafett 
til et raskt unnagjort innslag. Del 2 
av markeringen foregikk derimot i en 
varm og god kantine, der kjøkkenla-
get serverte solboller, varm kakao og 
appelsiner.
- Nå har vi lagt en lang mørketid 
bak oss, og vi må jo ha det litt gøy 
i hverdagen, også, så da er det artig 
å lage litt stas for sola i forbindelse 
med at den kom tilbake til Glomfjord 
i februar, mener Roar.
- Jeg skal ikke si at vi har elever og 
ansatte som sliter med mørketida, 
akkurat, men jeg tror at den virker inn 
på oss alle sammen, og at alle får en 
litt ny giv når sola kommer tilbake!
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- Ja, det dreier seg om holdninger. Jeg forsøker å 
få kursdeltakerne til å forstå hvor fort det kan skje 
noe, dersom man ikke hele tiden passer på og er 
forsiktig, forteller Åge Mentzoni.
Han er til daglig assisterende beredskapsleder i 
Glomfjord Industripark, og nå instruktør når Meløy 
BedriftsService tilbyr kurs i varme arbeider. Og 
Åge vet altså altfor godt hva det er snakk om: 

åge deler erfaring
- Det skjer utrolig fort en ulykke 
hvis man ikke er nok våken og 
forsiktig, sier brannmann Åge 
Mentzoni. Når han nå skal instruere 
under MBS-kurs i varmt-arbeid, har 
han egen og smertelig erfaring.

Assisterende beredskapsleder i parken, 
åge Mentzoni, kurser i vår om varmt-
arbeid i regi av MBS.

EgEN ERFARINg
- Det skjedde i 1997 – jeg jobbet i pak-
keri, kai og lager på den tiden, og det som 
skjedde der kunne fort endt mye verre, 
innrømmer han.
Åge og kollegene gjorde rivingsarbeid. En 
pallemaskin skulle demonteres, og det ble 
brukt skjærebrenner.
- Jeg var midt oppe i det som skjedde. Vi 
trodde vi hadde sikret det godt nok, men 
det skulle vise seg at vi tok feil. Det tok 
fyr og ble en brann som nok kunne utvi-
klet seg til noe mye verre enn det gjorde.
- Så jeg vet hva jeg snakker om når jeg 
sier at sveising, skjæring og annet varmt-
arbeid veldig fort kan føre til brann, uhell 
eller ulykker dersom man ikke er veldig 
varsom!

- Hyggelig å kunne tilby lovpålagte opp-
dateringer lokalt, mener MBS-sjefen.
Kurstilbyder Meløy BedriftsService står i 
vår bak flere kurs som sikrer fagarbeidere 
i parken lovpålagte oppdateringer.
- Det er helt klart en fordel for de andre 
bedriftene at vi kan tilrettelegge og arran-
gere kurs på ulike fagområder. Det ville 
blitt dyrt dersom den enkelte bedrift skulle 

Viktig oM loVpålagt

MBS-kurser parkenMBS-kurser parken

DRASTISK NEDgANg
Siden 2001 er det påbudt med eget 
sertifikat for å gjøre varme arbeider. 
Dermed må svært mange verkstedan-
satte og vedlikeholdsfolk i Glomfjord 
Industripark ha slikt sertifikat. Åge 
leies altså inn som instruktør fra Norsk 
Brannvernforening til kursene som 
MBS tilbyr.
- Antall uheldige hendelser har gått 
drastisk ned siden kravet om sertifikat 
kom, så dette hjelper, og kursene er 
viktig for å få de rette holdningene 
til slikt arbeid. Jeg synes at ikke bare 
vedlikeholdsfolk bør ha slikt kurs, men 
også de som utsteder arbeidsordrer der 
varmt arbeid inngår, mener han.

FoRSIKRINgSTRØBBEL
Selv har han bakgrunn som Yara-operatør 
i PKL og Syrefabrikken, før overgangen 
til beredskapsavdelingen i 2004. I vinter 
oppgraderer han brannkunnskapen sin ved 
å gjennomføre det såkalte beredskapstrinn 
2 over seks uker ved Norges Brannskole i 
Tjeldsund.
- Å jobbe riktig og forsiktig når man for 
eksempel sveiser, er selvsagt viktig for å 
unngå skader på utstyr og ikke minst folk, 
sier Åge.
- Men for ledelsen i en bedrift er det også 
viktig å huske at dersom skader skulle 
oppstå under varmt arbeid, og den ansatte 
viser seg ikke å ha sertifikatet i orden, ja, 
så kan det føre til avkorting på forsikrin-
gen etterpå.

gjøre dette selv, kanskje for bare noen få an-
satte, mener MBS-leder Mary-Ann Selfors.
Som kurseksempler trekker hun fram nye 
oppdateringer for elektrikere, som i NEK 
300, en norm for krav til elektriske lavspen-
ningsinstallasjoner. Og FSE – forskriften om 
sikkerhet ved arbeid i, og drift av, elektriske 
anlegg.
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Du har sett den der litt lokomotiv-liknende 
trucken med tank bakom? Og kanskje med for 
eksempel Fredrik Høgseth bak rattet? Da har 
du møtt “slurryekspressen” i industriparken!

vENTEjoBB
- Innen en halvtime etter at vi har fått ny slurry 
om bord, må vi begynne å losse. Den kan ikke 
stå for lenge i bilen, for da går det ut over 
kvaliteten på den. Sånn sett haster det litt, men 
ellers består denne jobben av mye venting – 
det er bare sånn det er, forklarer Fredrik.
52-åringen er den ene av tre Halsan-sjåfører 
som er fast på den viktige slurry-ruta mellom 
tre fabrikker i parken: SiC Processing, REC 
Wafer Multi og REC Wafer Mono. Uten slurry, 
ingen saging av wafere. Og mens slurry for to 
år og mer siden var importvare som ble hentet 
på Fauske, lages den nå lokalt, 100 meter unna 
waferfabrikkene.

på Slurry-ruta
Tre svært erfarne sjåfører står 
for den viktige transporten av 
slurry mellom SiC Processing og 
REC-fabrikkene. Venting er en 
nødvendig del av jobben med 
den viktige sagevæsken.

Slurrymann: Kolbjørn Rendal 
(52) fra Ørnes.

væRE DISPoNIBEL
- Når jeg har vakt, kan jeg bare glemme det 
som er rundt meg, sier Fredriks kollega Kol-
bjørn Rendal.
- Ingen vits å ha andre avtaler den uka, for det 
kan bli venting – mye venting. Og jeg skal 
være disponibel hele tiden. I spesielle tilfeller 
er det blitt soving i bilen, ja.
- Og tekniske feil vil man kunne oppleve av 
og til, selv om ting glir bedre nå med to tanker, 
enn da vi hadde samme tanken for ny og brukt 
slurry, opplyser Fredrik.
Vi møter karene samlet til 9-kaffe. Fredrik, 
Kolbjørn og Torsten Gjærde, som er tredje-
mann.
- I tre år kjørte jeg hver eneste dag til Fauske, 
husker Torstein.
- Da var det om å gjøre å kjøre mykt. Slurryen 
er ekstremt tung, og bremser du for brått, får 
du en bølge i tanken som lett gjør at du mister 
kontrollen over bilen.

ERFARNE KARER
Det er altså tre erfarne sjåfører som på vegne 
av entreprenør T. Halsan AS står for den 
presisjonskrevende transporten av henholdsvis 
ny og brukt slurry mellom de tre fabrikkene. 
Torstein Gjærde: først operatør i ammoniakk-
fabrikken, så anleggssjåfør på Svartisenutbyg-

gingen, så gårdsdrift på Forstranda i 10 år, så 
langtransport sørover før sjåførjobb for Zahl i 
Bodø i seks år. Før Halsan fra 2007. Kolbjørn 
Rendal: anleggssjåfør siden 1990 for Kilvik 
Transport, Nordland Entreprenør og M3 
Anlegg. Så drift av hustrykkeri i Oslo, før Li-
banon, før hjem og sjåfør hos daværende Bol-
devin, før drift av Meløy Print Shop. Halsan 
fra 2007. Fredrik Høgseth: først Boldevin, så 
brøyting og anleggssjåfør med egen lastebil 
i 20 år før Statens vegvesen, Mesta og etter 
hvert overflødig der. Halsan fra 2008.

STRAM TIMEPLAN
Slurryruta går altså mellom SiC Proces-
sing og REC-fabrikkene. Den tyktflytende 
sagevæsken produseres ny eller resirkule-
res hos Wenche Olsen & Co. Ruta med ny 
slurry går for eksempel til tankfarmanlegget 
nedenfor Portvakta, eller brukt slurry fraktes 
tilbake fra Mono-fabrikken. At foregår etter 
en streng og nøyaktig tidsplan som er stramt 
tilpasset produksjonsprosessene i fabrikkene. 
T. Halsan AS overtok slurrytransporten etter 
Lindstrøm Transport for om lag fire år siden. 
Etter at den lokale produksjonen kom i gang, 
er det investert betydelig i tilpasset utstyr, for 
eksempel spesial-trucken som fra i vinter drar 
tankene mellom fabrikkene.

- Når vi har slurryvakt, må vi være disponible hele tiden, og det kan bli mye venting, forteller Halsan-sjåfør Fredrik Høgseth.

Fra i vinter er det denne spesialtrucken som drar slurrytankene fram 
og tilbake mellom lasting og lossing ved fabrikkene til REC og SiC 
Processing.

På SiC har en egen prosessoperatør ansvar for at slurrylasting og 
-lossing går smertefritt. Nemlig Frank olav Lorentzen.

9-kaffe med Fredrik, Torstein og Kolbjørn. Til sammen har de vært 
lastebilsjåfører i over 60 år.

Slurrymann: Fredrik Høgseth 
(52) fra Ørnes.

Slurrymann: Torstein gjærde 
(45) fra gildeskål.

Slurry er en blanding av polyety-
lenglykol (PEg) og silisiumcarbid 
(SiC), og alt av RECs behov for 
denne tyktflytende sagevæsken 
i glomfjord produseres lokalt av 
SiC Processing nærmest vegg-i-
vegg med REC Wafer Multi og REC 
Wafer Mono. Brukt slurry er foru-
renset av silisium, jern og vann. 
Hos SiC Processing renses 
slurryen i en egen SiC-linjeog en 
egen PEg-linje, og avfall skilles ut. 
Sluttproduktet i hver linje tilsettes 
helt ny SiC og PEg, og mikses der-
etter til ny slurry. Denne fraktes så 
av Terje Halsan AS i tankbiler bort 
til de to REC-fabrikkene, der slurry 
er viktig bestanddel når blokker 
og wafere sages.

Slurry
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- 1 ½ år i skobutikk var nyttig for den jobben 
jeg har nå. Der var det viktig å omgås folk på 
en positiv måte, og dette er kjempeviktig her 
på REC Wafer Mono, der vi jobber i team og 
må være flinke til å samarbeide med andre, 
forklarer Charlotte Høvring.

FØR: SKoSELgER
28-åringen fra Mo i Rana kan med et stort 
smil over en kopp kaffe fortelle om sitt vold-
somme og vellykkede karrieresprang. Hun 
har lagt bak seg noen hektiske år med nært og 
kreativt samarbeid med Meløy videregående 
skole, Meløy BedriftsService og altså egen 
arbeidsgiver REC Wafer Mono. Resultat: den 
tidligere skoselgeren har nå ferskt fagbrev i 
Fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri! 
Og: fast jobb som prosessoperatør hos Mono.
- Det begynte med helse- og sosialfag, som 

var ganske typisk for jenter på min alder på 
Mo den gangen. I dag er jeg veldig glad for 
de valgene jeg har gjort, og trives kjempegodt 
både med jobben og det samholdet vi har i 
bedriften.

STjERNEEKSEMPEL
Charlotte må kunne kalles et stjerneeksempel  
på hvordan kreativitet og tilrettelegging fra 
arbeidsgiver, skole og opplæringskontor kan 
gi et svært godt utfall. REC Wafer Mono har 
nå fått en nyutdannet, motivert og relativt ung 
arbeidstaker som faktisk også er instruktør 
for lærlinger og nyansatte på sitt skift. Men 
hovedpersonens historie, ser du, begynte et 
sted langt unna Glomfjord, og kunne ført i 
helt andre retninger.
- Etter helse- og sosialfag tok jeg småjobber 
– jeg visste ikke hva jeg ville, og ville ikke 
studere bare for å studere. Jeg vasket på en 
barneskole, jobbet i en kiosk og ble etter et 
jobbsøkerkurs ansatt hos EuroSko. 
- Dette var en fin jobb der jeg trivdes, men så 
dro kjæresten min, Rudi Zahl, til Glomfjord 
for å bli lærling hos Yara, forteller Charlotte.

Nå: WAFERPRoDuSENT
Som ble starten på noe nytt og spennende. 
For Charlotte ville til Glomfjord, Rudi ordnet 

intervju hos Mono. Mono var usikre, men 
tilbød vikariat. Mono likte det de så - vikariat 
ble læreplass. 
- Og så var det ett år med skole to dager i uka, 
samtidig som jeg jobbet. I juni fjor avla jeg 
fagprøve, og etter tre år som lærling er jeg nå 
fast ansatt.
- Det har vært et hardt kjør, og uten bedriftens 
gode tilrettelegging ville det nok ikke gått. I 
dag kjennes det godt å ha vært med på så mye 
under utbyggingen vår – jeg kjenner meg ikke 
som en veteran, akkurat, men jeg er jo faktisk 
blant dem på skiftet vårt som har vært med 
lengst.

BLIR I gLoMFjoRD
- Litt av et karrieresprang du har gjort?
- Hehe, ja det kan man si! Men jeg er veldig 
fornøyd med at jeg er kommet dit jeg er. Jeg 
er glad for den erfaringen jeg fikk før Glom-
fjord, også, og trives i dag kjempegodt både 
på jobb og privat. Mange av dem på jobb er 
jo også omgangsvenner på fritiden.
- Nå har vi nettopp kjøpt oss leilighet i 
Glomfjord, og driver og pusser opp, smiler 
Charlotte.
Ting tyder altså på at Monos opplæringssam-
arbeid med MVS og MBS nå bærer frukter på 
lang sikt…

Her er Charlotte avbildet under fagbrevutdelingen i desember, sammen med sine fagkolleger Bjørn olav gudbrandsen (f.v.), Christopher E. 
Fredheim og Fred-Inge gundersen.

En annen som har gjort et kraftig bransjebytte er Anne Mette 

Danielsen fra Halsa. Hun møtte du i avisen framtia 12. januar.

Mange endringer 
i livet til Charlotte 
Høvring. Først flytting 
fra Mo til glomfjord, 
og så et nokså kraftig, 
men vellykket, kar-
rierebytte…
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ny retning for 
charlotte 
Før: skoselger. Nå: waferprodu-
sent. Da Charlotte Høvring fulg-
te kjæresten til Glomfjord, førte 
det til et heftig karrieresprang. 
Alt takket være et kreativt sam-
arbeid mellom bedrift, skole og 
opplæringskontor…
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Hele 68 navn leste de opp, Meløy-ordfører 
Arild Kjerpeseth og fagopplæringsleder i 
Nordland Gunnar Pedersen. Anledningen 
var selvsagt fagbrevutdelingen på tampen av 
fjoråret. Den tradisjonelle seansen i kantina 
på Øvre der taffelmusikk, førjulsstemning 
og lekre kaker også er ingredienser.

PRoDuKSjoNSTEKNIKK
Av de 68 var 63 fagbrev, 4 svennebrev og 
ett kompetansebevis. Disse igjen var fordelt 
på 20 fagområder. Naturlig nok dominerer 
typiske industrifagområder – de fleste av 
Meløys største, private bedrifter holder til i 
industriparken, likeså de ivrigste brukerne 
av tjenestene fra MBS Opplæringskontoret. 
Ikke overraskende er Produksjonsteknikk-
faget det aller største, med 19 fagbrev i 
fjor. Dette er det mest typiske “REC-faget”, 
altså det som svært mange REC-operatører 
skaffer seg. Litt i samme gata: Fagopera-
tørfaget, kjemisk teknisk industri, med 7 
fagbrev i fjor. Og som en god nummer tre 
var Kjemiprosessfaget – en typisk fagutdan-
ning for operatører i Yara-produksjonen, 
med 7 fagbrev.

FoRDELINgEN
Og her er faglista, med antall 2010-fagbrev i 
parantes bak: Ambulansefaget (1), Automa-
tikerfaget (1), Automatikkmekanikerfaget 
(2), Barne- og ungdomsarbeiderfaget (3), 
Elektrikerfaget (2), Fagoperatørfaget, kje-
misk teknisk industri (7), Helsearbeiderfaget 
(4), Industrimekanikerfaget (4), Institu-
sjonskokkfaget (3), Kontor- og administra-
sjonsfaget (1), Industrirørleggerfaget (1), 
Kjemiprosessfaget (7), Kokkfaget (1), Mate-
rialadministrasjonsfaget (4), Omsorgsarbei-
derfaget (1 fagbrev og 1 kompetansebevis), 
Platearbeiderfaget (1), Produksjonsteknikk-
faget (19), Renholdsoperatørfaget (1), Rør-
leggerfaget (1 svennebrev) og Tømrerfaget 
(3 svennebrev).

Materialadministrasjonsfaget: Per Helge Svendsen (t.v.) og Erlend B. Steffensen.

Produksjonsteknikkfaget: Helge gerhardsen (bak f.v.), Ragnar Bekkvik, Henrik Krogh, jan-
Roar jørgensen (foran f.v.) og Kai uwe garske.

Kjemiprosessfaget: Christer Kolvik (bak f.v.), Kenneth S. Mehlum, Anne-Mette Danielsen 
(foran f.v.), Ellen Lisell Andersen, Lene Marie jørgensen og Lotte Kristin johansen.
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koMpetanSe-
SatSingen
Industriparkbedriftene 
prioriterer fortsatt sterkt å 
øke kompetansen hos sine 
ansatte. Arbeidsgivernes 
tilrettelegging sikret dermed 
også i fjor et stort trykk på 
fagutdanning.

For Morten Høvset (35) er nemlig den nye 
vedlikeholdssjefen i Yara i Glomfjord. Denne 
stillingen overtok han ved årsskiftet etter 
Herulf Olsen, som Industrifolk nylig inter-
vjuet som ny PKL-sjef.

ANNEN INNFALLSvINKEL
- Det er spennende å ha enda større mulig-
het til å være med og påvirke. Det blir gjerne 
slik når man jobber i prosessen, slik jeg har 
gjort, at man får mange idéer til hva som kan 
gjøres annerledes i vedlikeholdet. Nå får jeg 
mer innflytelse til å få gjennom disse idéene, 
mener Morten.
De siste årene har han vært prosessingeniør 
i Fullgjødselfabrikken, bare avbrutt av et 
opphold på hjemlige trakter i Asker og jobb 

Morten tok Vedlikehold

Han har mange idéer til forbe-
dret vedlikehold. Nå har han inn-
flytelse til å gjøre noe med det.

Han er sterk på vedlikehold også i det sivile, Morten Høvset - her avbildet under operasjon Muskeldunder på Holmvassdammen i fjor. 
Nå er 35-åringen blitt vedlikeholdssjef i yara.

ved Yara-hovedkontoret, før han og familien 
flyttet nordover igjen i fjor.
- Å ha jobbet i prosessen gir meg en litt annen 
innfallsvinkel som kan være nyttig. I tillegg 
har vi masse nytt utstyr som jeg kjenner godt, 
etter å ha vært med på å ta det i bruk.

ENERgISPARER
Morten Høvset er av bakgrunn sivilingeniør 
innen prosess. I årene før Glomfjord fra 2006, 
stod han i jobb som prosessansvarlig i Nordic 
Water Products i Asker. I Yara Glomfjord har 
han ikke minst jobbet med ulike energispa-
ringstiltak.
- Vi er inne i en periode med veldig stor 
aktivitet på vedlikehold nå, så det er ganske 
hektisk nå med gjennomføring av mange 
prosjekter, forteller han.
- Jeg er fornøyd med den påvirkningsmulig-
heten jeg nå får, men er også veldig ydmyk 
for den kompetansen man fra før av har i 
denne organisasjonen, sier Yaras nye vedlike-

holdssjef.
På privaten er han gift, har tre barn og bor i 
Glomfjord.
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- Slik investerer Meløy kommune i dedikerte 
medarbeidere som er klare for å ta høyere ut-
danning som sykepleiere eller førskolelærere, 
smiler John Howard Bottolfsen, som er leder 
for Voksenopplæringen ved Meløy videregå-
ende skole.
Og investeringene, det er Camilla N. Peder-
sen (19) og Elin Solbakken (20). Camilla 
i lære som helsefagarbeider, Elin er ferdig 
barne- og ungdomsarbeider.

ARBEIDSgIvER gIR FRI
Dette er altså opplegget: to dager i uka 
studerer Camilla og Elin i vinter matema-
tikk og naturfag i regi av Bottolfsen og hans 
medarbeidere. De vil ha generell studiekom-
petanse for senere høyere studier. Og mens 
Camilla får studiefri som lærling ved Meløy 
kommunes bofellesskap på Engavågen, er 
det Mosvold Gårdsbarnehage som er Elins 
arbeidsgiver, og som tilrettelegger for kompe-
tansehevingen hos sin ansatte.
- Vi ønsker at elever i grunnskolen skal se at 
dette kan være en farbar vei dersom du vil 
jobbe praktisk og ta fagbrev, samtidig som du 
leser fag, forklarer John Howard.

de jobber, de Studerer
De står i lære og jobb, men får 
gratis fri til videregående opp-
læring to dager i uka. Dermed 
kan Camilla og Elin forberede 
høyere utdanning, og senere 
fylle viktige jobber i Meløy.

- Dette er en investering og smart rekruttering for Meløy kommune, mener leder john Ho-
ward Bottolfsen ved Meløy videregående skoles avdeling for voksenopplæring.

- Det krever sitt å kombinere disse studiene med å stå i jobb, men vi vil ha studiekompetansen, slik at vi kan gå videre med høyere utdan-
ning, forteller Elin Solbakken (20, t.v.) og Camilla N. Pedersen (19).

vIL HØyERE
Både Camilla og Elin har en plan for hva den 
generelle studiekompetansen skal brukes til, 
og dét er nært knyttet til fagområdet de har 
valgt.
- Det er en fordel med fagbrev i bunn når 
jeg skal gå videre med studier. Jeg tenker å 
utdanne meg til sykepleier, eller kanskje noe 
annet innenfor helsearbeid, bekrefter Camilla.
- Jeg har vært litt usikker på om jeg skal velge 
utdanning som førskolelærer eller barne-
vernspedagog, men det blir nok det første. Jeg 
synes barn fra 0-6 år er herlig aldersgruppe, 
og jeg føler virkelig at jeg utretter noe i en 
sånn type jobb, mener Elin.

…MEN BLI I MELØy
Nå er hun deltidsansatt og vikar i Mosvold 
Gårdsbarnehage, og kombinerer dette med 
opplæringen ved Meløy videregående skole. 
Camilla er på sin side fortsatt lærling, der hun 
står i skiftarbeid pluss at kjøreturen til skole-
benken i Glomfjord er lang. Vi skjønner altså 
at viljen til kompetanseheving er stor.
- Skal jeg ta høyere utdanning, må jeg nok 
bort fra Meløy en periode, men jeg kommer 
gjerne tilbake, slår hun fast.
- Og jeg jakter etter hus for tida, så jeg vil 
være i Meløy. Det er viktig å kunne ta studi-
ene desentralisert, mener Elin.

Etter 11 i i SiNor, SiTech og REC Wafer Mono skifter Tor Arne Fagerli beite. Her har vi avbildet 
ham med gaver fra ledelsen i bedriften.

drar, Men blir
Han har vært med på det meste 
av både opp- og nedturer i mo-
noproduksjonen. Nå søker Tor 
Arne Fagerli nye utfordringer. 
Men blir i Glomfjord.

- Det har vært veldig kjekt å jobbe i REC, 
og spennende å få være med på å bygge opp 
Mono-fabrikken til det den er i dag. Jeg føler 
at jeg er blitt hørt på i den jobben jeg har hatt. 
Og selv om Mono-fabrikken sliter litt nå med 
øke produksjonsvolumet til ønsket nivå, synes 
jeg resultatet av utbyggingen ble veldig bra! 
mener sivilingeniøren som opprinnelig kom-
mer fra Haram ved Ålesund.
- Og så har det vært veldig mange kjekke og 
dyktige folk å jobbe med! smiler han.
Han kjenner nok de fleste. Møringen har nem-
lig vært med helt siden 1999, først ansatt i 
SiNor. Denne bedriften, som var forgjengeren 
til SiTech (i dag REC Wafer Mono, red.anm.) 
i produksjonen av monokrystallinske ingoter, 
gikk som kjent konkurs i 2004.

ET NyTT KAPITTEL
Og nå lukker Tor Arne altså et kapittel av sitt 
yrkesliv som har vart i 11 år. Han søker nye 
utfordringer.
- Ja, jeg etablerte mitt eget selskap i februar i 
fjor, med tanke på å fortsette å jobbe med pro-
sjektarbeid. Jeg ønsker å fokusere spesielt på 
den første fasen i et prosjekt, der et problem 
blir definert, og fram til investeringsunder-
laget er laget, og fasen med detaljprosjektet 
starter. 
- Jeg har hatt en del alternativer til hvor veien 
skulle gå videre, men nå har jeg valgt en løs-
ning som gjør at jeg skal samarbeide med de 
andre ingeniørkreftene her i området.
Det er i skrivende stund ikke avklart hvem 
som blir Tor Arnes nye arbeidsgiver.

LEDERjoBBER
Etter læretiden som elektromontør i Haram, 
var planen å bli deleier i lærebedriften. Men 
da turen først gikk til teknisk fagskole i Kris-
tiansand, og han etter dette igjen fikk napp på 
sivilingeniørstudiet i Trondheim, la han nye 
planer. Tor Arne spesialiserte seg på mikro-
elektronikk. Vel ferdig var arbeidsmarkedet 
ikke det beste for en nyutdannet ingeniør, så 
han gjennomførte militærtjeneste i Lødingen 
før en periode som elektriker på Myre i Vest-
erålen. Jobbsøking.
- Og da fikk jeg tilbud fra SiNor, og flyttet 
hit til Glomfjord. Jeg ble ansatt som automa-

sjonsingeniør, men ble raskt vedlikeholdssjef 
og senere salgssjef med mye reising verden 
rundt.
Så SiTech, og Tor Arne ble utviklingsingeniør 
og senere teknisk sjef fra 2005. Fra 2007 tok 
forprosjektering og etter hvert bygging av ny 
fabrikk all hans tid. Han hadde blant annet 
ansvar for layout på nyfabrikken, og senere 
ansvar for ferdigstilling og overlevering til 
drift.

vERDIFuLL KoMPETANSE
Men nå, altså: ut av REC og inn i rolle som 
prosjektleder og prosessdriver, der han skal 
jobbe med utviklings- og forbedringsprosjek-

ter.
- Jeg tror nok at jeg etter disse årene har en 
verdifull kompetanse på prosjektledelse og 
ulike former for problemløsning og forbe-
dringsarbeid.
- Det er min erfaring at en bedrift er tjent 
med å hente inn eksterne for å lede forbe-
dringsarbeidet. I det daglige er det både 
naturlig og viktig å ha fokus på den daglige 
driften, og selv om mange driver fortløpende 
forbedringsarbeid, kan det være vanskelig å 
drive gode prosesser på forbedringer og sikre 
fremdrift, samtidig med at den daglige driften 
krever full fokus, mener Tor Arne som bor på 
Hylla i Glomfjord med kone og to barn.
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I disse dager åpnes den offisielt, den nye porten og rotasjonsgrin-
da på Øvre område. Beliggende nær Si Pro-fabrikken åpner den 
for et helt nytt trafikkmønster for kjørende i industriparken. Fra 1. 
mars er nemlig dagens hovedport i utgangspunktet stengt for an-

nen trafikk enn brøytemaskiner og beredskapsbiler. Foruten det 
praktiske, er parkledelsen også tilfreds med at trafikksikkerheten 
nå blir bedre for de som ferdes til fots eller på hjul på fylkesveien 
forbi Portvakta.


