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SIDE 14-17

Nytt, stort, FERDIG
På jobb i den splitter nye produksjonshallen kan Anders Torrissen glede 
seg over bedre arbeidsforhold og doblet produksjonskapasitet i Marine 
Harvest-anlegget. Utfordringene har stått i kø, men nå er endelig 100-mil-
lionerutbyggingen ferdig. SIDE 22-25

(bilde: for marine)
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Industrifolk    
Rune har bakgrunn fra flere bransjer. Etter 
endt skolegang har han jobbet som elektri-
ker på Yara, Gildeskål Elektro og Meløy 
Elektro. I tillegg har han jobbet som sjåfør 
hos Terje Halsan A/S. I 2001 startet han i 
daværende ScanWafer, og har jobbet både 
som operatør, elektriker på vedlikehold, 
hovedtillitsvalgt og nå prosjektingeniør på 
Mono. Rune bor på Ørnes, er gift og har ei 
datter på 14 år.

GODT ARBEIDSMILjø
- Hvorfor forlater du REC Wafer, Rune?
- Jeg har vært i samme bedriften i 11 år, og 
det kan være artig å prøve noe helt nytt. Jeg 
søker nye utfordringer et annet sted, selv om 
jeg for litt tid siden så for meg at jeg skulle 
jobbe i REC til jeg gikk av med pensjon. Nå 
gikk det ikke helt slik pga. nedleggelsen av 
REC Wafer Multi. 

Etter 11 år slutter glomfjor-
dingen Rune Jacobsen (40) 
som prosjektingeniør på 
REC Wafers tekniske av-
deling. Fra 1. april blir han 
nemlig ukependler til Bodø.

Rune har de siste årene jobbet med 
prosjekter tilknyttet selskapets waferlin-
jer både i Glomfjord, i Porsgrunn og i 
Singapore.
- Jeg kommer helt klart til å savne det 
fantastiske arbeidsmiljøet vi hadde på 
Multi. Under oppbyggingen og utvidel-
sen av fabrikken hadde vi et helt unikt 
og godt samhold, spesielt på teknisk 
avdeling. 

UKEPENDLER
- Hva venter deg hos Rapp Hydema i 
Bodø til våren?
- En spennende jobb som automasjons-
ingeniør i Rapp Hydema. Selskapet 
opererer innenfor flere sektorer hvor de 
produserer elektriske og hydrauliske vin-
sjer. Jeg blir ukependler med en fleksibel 
arbeidstidsordning. I tillegg til hjem-
mekontor blir det en god del reising. Jeg 
gleder meg som en unge, faktisk!
Rune blir den andre tidligere REC-
ansatte som melder overgang til Rapp 
Hydema. Tidligere rapporterte vi at eks-
logistikksjef Trond Trana gikk over til 
Bodø-firmaet fra september 2011.

RuNE tIl BoDø

JuBIlEum, tRalala
”Tiden går fort, gitt!” Skal tro 
om det ikke er dét de tenker, 
disse seks Yara-ansatte? Ikke 
minst Svein Harry Westgård 
(f. 1950) til venstre, som nå 
er hedret for 40 års tjenestetid 
hos gjødselprodusenten. Rett 
før jul samlet ledelsen ham 
og de andre fem til Glomstua-
festmiddag til ære. Og de 
andre, det var 25-årsjubilantene 
Inger Nystadnes (t.h), Kurt I 
Johansen (under t.v.), Frank 
Isaksen, Leif Mesøy og Jonny 
Pedersen.

60 år
Arnulf G. Marken, REC Wafer, 22. januar

55 år
Hilmar Sjøteig, Yara, 24. februar

50 år
Magnus Sigfred Selstad, Yara, 9. februar
Ann Helen Solbakken, Yara, 14. februar

45 år
Helge Eliassen, REC Wafer, 11. januar
Raymond Doyle Jensen, REC Wafer, 18. februar

40 år
Tommy Lorentzen, BIS, 4. januar

35 år
Hege Sandberg, REC Wafer, 1. februar

25 år
Martin Krogh Hansen, Si Pro, 20. januar
Bjørn O. Gudbrandsen, REC Wafer, 11. februar
Mads-André Karlsen, REC Wafer, 12. februar
Dina Strømdal, BIS, 23. februar

20 år
Tony M. Sætermo, Yara, 15. februar 
Marius Johnsen, REC Wafer, 16. februar
Inger Lise Bruvold, Yara, 29. februar
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Det er dét vi kaller en skikke-
lig carport! Industrifolk kan 
presentere ferdig-bilde på det 
om lag 33 meter lange tilbygget 
til Terje Halsan AS sin hall på 
Øvre område. Arbeidet med den 
nokså voksne carporten pågikk 
det meste av høsten, etter rørjob-
ben på sensommeren. For: under 
denne tomta foran SiC Proces-
sing går nemlig et stort avløp fra 
Øvre, og da måtte det omkobling 
til før bygging.
- Carporten er beregnet på 
hengerne til lastebilene. Dette 
vil spare oss for mye snømå-
king. Når en sjåfør skal ut på et 
oppdrag, er det litt av en jobb 

tIDsspaREREN ER FERDIG
En carport størrelse 
XL sparer mye tid for 
travle sjåfører i vinter.

Ny og romslig carport betyr spart tid for sjåførene hos Terje Halsan AS.

å tømme et fullt lasteplan med 
snø slik at jobben kan utføres 
sikkert, opplyser formann Håvard 
Jentoftsen hos entreprenøren.
- Så dette sparer oss for mye tid 
sammenliknet med før, og foren-
kler hverdagen. Vi må jo regne 
med at det kommer en del snø 

framover, sier Håvard.
Grunnarbeidene i prosjektet 
til ca. 1,5 millioner kroner har 
Terje Halsan AS utført selv, mens 
Moldjord Bygg og Anlegg AS 
tok betongjobben. For øvrig har 
både Halsa Sveiseverksted, Ørnes 
Blikk og Meløy Elektro levert 

tjenester i prosjektet. Halsan-
anlegget i det som tidligere 
kaltes ”Belsen” har etter hvert fått 
betydelige dimensjoner. For ikke 
lenge siden ble nemlig også hallen 
påbygget med to isolerte deler. 
Den benyttes til parkering av su-
gebil, samt tining av ulikt utstyr.

Industrifolk gratulerer med 
runddag i januar og februar!
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15. desember samlet Industrifolk 13 ansatte 
i Scan Crucible til et aller siste lagbilde. Fire 
dager senere gikk fabrikksjef Finn Nordmo 
den tunge veien til skifteretten i Bodø, 
samtidig som en alvorstung stab hjemme i 
Glomfjord sikret utstyret, slukket lysene og 
låste døra for siste gang. Håpet var ute, etter 
3 ½ års hard kamp for å oppnå lønnsom drift 
av kvartskrukkeproduksjon for solcelleindus-
trien. Scan Crucible er ikke mer.

STABEN STOD På
- Jeg må jo ta dette rasjonelt inn over meg. 
Vi hadde virkelig noe på gang for å få til en 
automatisert fabrikk, med et helt annet pro-
duksjonsvolum. Og arbeidsgjengen var veldig 
flott, sier Finn Nordmo.
Vi møter ham på rådgiverkontoret hans hos 
Meløy Næringsutvikling - en liten måned er 
gått siden bedriften han jobbet så hardt for, så 
lenge, måtte stenge dørene for godt.
- Men aller mest tenker jeg på dem som mis-
tet jobbene sine. De ansatte har virkelig hengt 
i selene for å lykkes – de har stått på for å 
berge dette. Det er ikke deres feil at dette ikke 
gikk bra! Understreker han.
I fjor vår levde fortsatt håpet om en større 
utbygging og automatisering. I juli og august 
nådde man produksjonsmål som ville fått 

JoBBEt haRDt, mEN FoRGJEvEs
Denne gjengen stod på og 
gjorde sitt aller beste, lenge. 
Men det var ikke nok. Scan 
Crucible kunne ikke reddes.

- Dette har vært en flott arbeidsgjeng som 
har hengt i selene for at vi skulle lykkes. Det 
er ikke deres feil at dette ikke gikk! Fastslår 
en skuffet fabrikksjef Finn Nordmo.

hjulene til å gå rundt også i år. Men så…

SjANSELøS MOT KINA
- Så kom beskjeden fra REC Wafer Mono om 
at de så seg nødt til å redusere innkjøpene 
fra oss pga. av for mange kvartskrukker på 
lager, samt at vi hadde et kvalitetsproblem 
med noen av krukkene en periode. Vår andre 
kunde, Norsun i Årdal, kunne så melde at de 
nå kjøpte digler fra Kina til en pris vi ikke 
hadde sjanse til å matche. Og da regnskapet 
for oktober ble lagt fram, gikk jeg til straks til 
styrelederen vår, forteller Finn.
I sitt møte møte 29. november gjorde de sitt 
tunge, men nødvendige vedtak, styreleder 
Lothar Maruhn og styremedlemmene Gry 
Janne Rugås, Kjell Ivar Helgesen, Ivar Sigurd 
Eide og Jan Lars Kildal. Det fem år gamle 
selskapet med svært internasjonalt tilsnitt har 
innstilt sin virksomhet, og omlag 15 arbeids-
plasser i Glomfjord Industripark er gått tapt. 

UNNGIKK STOR-TAP?
Tapt er også store verdier. Om lag 23 mil-
lioner kroner er alt i alt investert i produk-
sjonsutstyr og tilrettelegging av lokalene 
i Likeretterbygget. Når bobestyreren nå 
behandler kreditorenes krav, er det en kjens-
gjerning at Scan Crucibles bankforbindelse 
har tapt om lag seks millioner kroner, og at 
om lag 40 andre kreditorer samlet har cirka to 
millioner kroner utestående. Verdiene i boet 
er svært begrenset – utstyret er skreddersydd 
for ulønnsom produksjon av kvartskrukker 

Siste arbeidsdag med gjengen: de fleste i Scan Crucible-staben samlet fire dager før fabrikksjef Finn Nordmo rett før jul gikk til skifteretten 
for å få åpnet konkurs i bedriften. Stående bak fra venstre: Frank Gundersen, Stig-Inge S. Hansen, Anders jentoftsen, Gøran Lindberg, Roger 
Eriksen, Eivind Kildal og Finn Nordmo. Sittende i midten fra venstre: Line Krogh, Espen Maruhn og Ove Birkelund. Sittende foran fra venstre: 
Ulf Nicolaisen, Kjetil Antonsen og joachim Ellingsen.

for solcelleindustrien.
- Kunne noe vært gjort annerledes, Finn?
- Nei, da måtte vi i så fall hatt en større og 
automatisert fabrikk, og flere kunder utenfor 
Norge. Men, en moderne, koreansk fabrikk 
som vi har hatt kontakt med, klarte heller ikke 
konkurransen – de stengte måneden før oss.
- Så hadde vi i dag hatt en stor og splitter ny 
fabrikk i drift, ville vi fått en trøkk uansett. 
Sånn sett unngikk vi sannsynligvis et enda 
større tap, ved at vi måtte innstille pilotanleg-
get, mener Finn Nordmo, som har hatt Scan 
Crucible som sitt hjertebarn helt siden starten 
i 2006.

Så legger altså Wenche Olsen (44) bak seg en 
karriere som fabrikksjef i Glomfjord Industri-
park. Først ledet hun Yaras gjødselproduksjon 
fra våren 2004, før hun etter et mellomspill 
med global jobb for Yara tok over ledelsen av 
den nye slurryfabrikken fra høsten 2008. Og 
nå, noe helt annet enn industripark:
- I vår tiltrer jeg jobben som avdelingsdirek-
tør for flyplass- og flysikring i Luftfartstilsy-
net i Bodø, opplyser Wenche.
Sivilingeniøren i kjemi bytter altså beite 
ganske skikkelig – fra en årrekke som leder i 

KlaR FoR ENDRING
Det passer for familien, det 
passer for Wenche Olsen. 
Dermed er SiC-sjefen klar for 
nye utfordringer i Bodø.

Wenche Olsen vil forsøke en helt ny leder-
jobb, og forlater i vår SiC Processing.

produksjonsbedrifter, til forvaltningsjobb i det 
offentlige.
- Jeg har for så vidt tenkt tanken en stund på 
at jeg ville prøve noe annet enn industri, og 
har vel nådd en alder der det ikke er noe å 
vente med, mener hun.
- Og hvorfor akkurat nå?
- Familien har snakket om at hvis vi først 
vil flytte, er sommeren et naturlig tidspunkt, 
siden Johan er ferdig med videregående og 
Ingrid er ferdig med grunnskolen. Så ble 
dette litt tidligere, men da pendler jeg bare til 
Glomfjord.
- Dessuten teller det jo med i vurderingen 
min at å lede den nå reduserte driften ved SiC 
Processing er blitt en annen jobb enn den jeg 
opprinnelig takket ja til.

Fjerdemann i familien hennes er som kjent 
BIS-leder Sture Karlsen.
- Jeg har ingen planer om å bytte jobb, og ser 
for meg at det er greit å pendle mellom Bodø 
og Glomfjord, sier Sture.

BIs hJElpER YaRa
Yaras forbedringsprosjekt tester effekten av å spraye lut 
i tørketrommel. BIS er sentral samarbeidspartner.

Her er tanken som BIS har bygget om til 
blandetank for spylevann og lut. Foto: BIS

Normalt tilsetter Yara lut og tørrstoffer/råstoff 
i granulatoren (granulat = mineralgjødsel 
formet som korn), altså før tørketromlene. I 
pilotprosjektet på linje 3 tar man nå en del av 
denne luten og sprayer den inn i tørketrom-
melen. Forklaring: for gjødseltyper med mye 
lut i forhold til tørrstoff, blir det dannet for 
store korn i granulatoren. I pilotprosjektet 
oppnår man tørrere/mindre korn i granulato-
ren, som igjen gjør at man kan tilsette mer lut/
tørrstoff til granulatoren. Som igjen kan gi økt 
gjødselproduksjon.
- Vårt oppdrag har vært røropplegget for dam, 
lut, spylevann, demontering av begerverk 

og  montering pumpe, pluss ombygging av 
blandetanken for lut og spylevann, opplyser 
Knut Ivar Amundsen, enhetsleder for teknisk 
senter hos BIS Production Partner.
- Nå har vi også fått elektro- og automa-
sjonsjobbene på det samme prosjektet, altså 
kabling, ventiler, styringer, flow og nivåmå-
lere. Vi hadde fra 2 til 6 mann på jobben fra 
midten av november, og nå jobber 2-3 mann 
ut denne måneden.
BIS-oppdraget i pilotprosjektet beløper seg 
dermed til om lag 1,2 millioner kroner. Invis 
har prosjektert anlegget og har prosjektledel-
sen.

- Målet er også å oppnå jevnere og finere 
gjødselkorn, for jo mer kantete de er, jo mer 
støver de, og dét misliker kundene våre, 
opplyser driftsingeniør Frank-Robert Eriksen 
i Yaras NPK-fabrikk.
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- Viadukten MÅ rives! Byggverket har stått 
der i snart 100 år og bærer sterkt preg av dét. 
I verste fall kan gjenstander falle ned, og 
skade eller i aller verste fall ta livet av forbi-
passerende, vedgår Leif Kristiansen.
Vi ser på bilder fra i sommer av Viadukten, 
det gamle og falleferdige byggverket i Johs 
Høegsvei, altså på vei ned til Glomfjord havn 
og Fullgjødselfabrikken. Bildene understreker 
det både Yara og lokalsamfunnet er smertelig 
klar over: konstruksjonen er overmoden for 
riving.

vIl RIvE slItNE BYGG
Yara Glomfjord ber om penger 
til å rive både Viadukten og 
Omformeren i år. Viadukten er 
viktigst - den begynner å bli 
farlig.

Omformeren er heller ikke noen pryd for 
øyet. Også dette bygget har den lokale Yara-
ledelsen bedt om penger til å rive i 2012.

- Klager? Ja, det er helt klart. Det er kommet 
mange telefoner og brev både til meg og flere 
fabrikksjefer opp gjennom årene. Naboene lu-
rer på når Yara skal ta tak i dette. De har vært 
tålmodige med oss, det er bare å innrømme, 
sier Leif, som er ansvarlig for industripark-
driften i Yara. 

EN SIKKERHETSRISIKO
Viadukten er en levning fra lenge før Hydro-
tiden i Glomfjord. Den utgjorde en del av 
taubanesystemet med vogna som fraktet 
passasjerer, varer og råstoff opp og ned til fa-
brikkanleggene ved sjøen. Altså tilbake i del 1 
av Glomfjords industrihistorie, på 1920-tallet. 
Opprinnelig ble opptrekksbanen bygget for å 
frakte aluminium ned til kaia for utskiping, og 
var også i bruk de første årene etter at Hydro 
kom til Glomfjord. Det er maaange år siden 
dette ”tårnet” med tilhørende gangbro langs 
Yaras rørgater er blitt vedlikeholdt på noe vis. 
Viadukten er blitt en ruin.
- Det mest alvorlige er selvsagt at dette er en 
sikkerhetsrisiko, ettersom deler av bygget kan 
ramle ned. Dessuten er dette et monument fra 
fortida som ødelegger utsikten for de som bor 

Disse bildene fra i sommer viser Viaduktens 
begredelige tilstand. – Bygget Må rives, det 
er blitt en sikkerhetsrisiko, mener industri-
parksjef Leif Kristiansen hos Yara.

i området. I tillegg er det et hinder for effektiv 
trafikk, mener Leif.
Nå håper han altså at 2012 kan bli stående 
som året da punktum ble satt.

BER OM PENGER I åR
- Vi har bedt Yara sentralt om penger til å 
rive både Viadukten og Omformeren (bygget 
i nord-enden av BIS-verkstedene, nabo til 
Schalthuset, red.anm.) i år. Og får vi ikke 
til begge, vil vi prioritere Viadukten. Det 
er nokså stort utstyr som skal inn, så det vil 
lønne seg for oss å få gjort begge jobbene i 
en smell.
Omformeren er riktignok en levning fra 
Yaras egen virksomhet, men har vært så godt 
som ubrukt siden slutten av 1980-tallet. Her 
stod opprinnelig maskiner som produserte 
likestrøm til Likeretteren, og senere kom 
periodeomformere som omformet strøm fra 
Fykan fra 25-perioder til 50-perioder.
- Et rivingsfirma har vært her for å vurdere 
kostnaden ved å rive byggene. Trolig engasje-
rer vi et konsulentfirma til å lage en rivings-
beskrivelse, og trolig er det 3-4 aktører som 
er aktuelle for å kunne gjøre jobben, tror han.

smaKER på aKvaKultuR
- Jeg har vært med onklene mine på sånt arbeid, og merket at 
jeg likte det, forklarer Linn Therese Nilsen (17). Hun vil jobbe 
med havbruk hos Marine Harvest.

Linn Therese Nilsen (t.v.) og julie Svenning vil jobbe med akvakultur. Derfor utdanner 
de seg på Inndyr, og jobber én dag i uka ved klekkeriet til Marine Harvest i Glomfjord.

Og hun er godt i gang, sammen med studieven-
ninnen Julie Svenning (19), som i likhet med Linn 
Therese er fra Ørnes. De to tilbringer nemlig én dag 
i uka på jobb som driftsteknikere på klekkeriet til 
Marine Harvest på Øvre område.
- Til daglig er vi elever på Meløy videregående skole 
på Inndyr. Vi får prøve oss på en arbeidsplass og kan 
velge smoltanlegg eller oppdrettsanlegg eller båt, 
ut fra om vi skal satse på akvakultur eller fiske og 
fangst neste skoleår, forklarer de to.
Begge liker praktisk arbeid framfor å sitte mye i ro. 
Og selv om valget er deres eget, har de nok latt seg 
inspirere litt av slekta:
- Jeg har flere onkler som har jobbet på anlegg og 
på båter. Jeg har vært med dem, og merket at jeg 
likte det. Og så ble det anlegg på meg, for jeg blir så 
sjøsjuk ute på havet, smiler Linn Therese.
- Folkene i min familie jobber på båt – broren min, 
faren min og bestefaren min, forklarer Julie.
Og på Inndyr møter de mange kjente fjes. I de to 
vg1-klassene er det nemlig svært mange fra Meløy. 
Som senere kan bli viktige rekrutter til både fiske, 
fiskeri og havbruk i hjemkommunen.

Strømdipper er hverdagskost for bedriftene 
i parken, og under uvær som ”Berit” på 
slutten av fjoråret, kommer de tett.
- Jeg vet at Yara har gjort det, og forstår at 
REC også har jobbet for å gjøre produksjo-
nen mer motstandsdyktig mot slike strøm-
dipper. Dermed reduseres tapene, forteller 
parksjef Leif Kristiansen.

KostBaRt BRuDD
Parken er blitt mer robust mot strømdipper. Men strømbruddene 
i september og desember kan ha kostet 10-15 millioner!

Så langt, så godt. Verre er det med strømbrudde-
ne. Det på om lag 35 minutter den 19. september, 
og det siste, altså 27. desember, på 17 minutter. I 
første tilfelle var strekningen Helgeland-Loften 
uten strøm, deriblant hele Bodø by. Og Glom-
fjord Industripark, selvsagt. I andre tilfellet 
medførte lynnedslaget i linjen Hopen-Sundsfjord 
at Glomfjord kun fikk ensidig mating fra nord og 

påfølgende totalutfall for industriparken.
- Vi får et rent tap på 4-5 millioner kroner på et 
slikt brudd. Riktignok dekkes en del av forsik-
ring, men vi har en betydelig egenandel. I tillegg 
ser vi konsekvenser av strømbruddet på alle 
kurver i produksjonen, sier fabrikkdirektør Ivar 
Blekastad ved REC Wafer Mono.
- Vi trenger stabil strømtilførsel nå, for å kunne få 
til de forbedringene vi trenger.
Leif Kristiansen avventer rapporten etter hendel-
sen.
- Det er ikke usannsynlig at parken totalt tapte 
10-15 millioner kroner på strømbruddet. Å gå 
til sak mot de som styrer nettet er neppe aktuelt, 
men vi har purret på for å få en rapport som kan 
bidra til at det ikke gjentar seg. Vi vet jo at det lå 
en feilvurdering bak, der nettet ble i underbalanse 
i forbindelse med en nedregulering, forklarer 
Leif.
- Jeg skal også ta initiativ til et møte med eier av 
regionalnettet, Nordlandsnett, med fokus på ikke 
minst rutiner for varsling ved spesielle driftsfor-
hold ved ekstremvær. 
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For det begynte med arkeologi da Espen 
skulle velge utdanningsløp på slutten av 
1990-tallet. Mannen er nemlig bachelor i 
arkeologi fra NTNU i Trondheim, og med på-
begynt mastergrad fra Oslo. Det siste avbrutt 
ettersom meløyfjæringen reiste til Kina for så 
å skulle pløye ny mark i Meløy: etablering av 
kvartskrukkeproduksjon i Glomfjord. 
- I forhold til hvordan man bygger opp en 
bedrift og får den til å fungere, henter ut info 
og setter i system, ja, så er industrivirksom-
het som Scan Crucible nærmere knyttet til 

ERFaRING som KaN hJElpE
Arkeologi er ikke så fjernt fra 
industribedrift-drift som man 
skulle tro, mener Espen Maruhn 
(36). Etter knall og fall med Scan 
Crucible, skal han som nyansatt 
i MNU hjelpe andre Meløy-be-
drifter.

Espen Maruhn har flyttet inn på kontor hos Meløy Næringsutvikling.

arkeologi enn man kanskje skulle tro, mener 
Espen i dag.

KjEMPETRIST
Klar, altså, for ny og nokså annerledes jobb i 
Meløy Næringsutvikling. Scan Crucible gikk 
nemlig ikke så bra.
- Det er selvsagt kjempetrist at vi måtte slå 
oss konkurs og gi opp. Det har vært mye 
hardt arbeid, utrolig mange spennende erfa-
ringer – vi som var med fra starten hadde en 
finger med i absolutt alt som foregikk. 
Etter at staben vokste til om lag 15, ivaretok 
Espen ikke minst administrative oppgaver 
innenfor personal og etter hvert fakturering 
og økonomi.
- Vi følte etter hvert at vi absolutt hadde noe 
i bransjen å gjøre – vi håpet til det siste at det 
skulle gå bra, forteller han.
19. desember i fjor ble det åpnet konkurs i 
selskapet som MNU har vært sentral i etable-
ringen av.

MNU ER SPENNENDE
- Og idet vi kommer på besøk, flytter du inn 
på nytt kontor hos Meløy Næringsutvikling – 
her blir du prosjektmedarbeider?
- Ja, vi har hatt mye med MNU å gjøre i Scan 
Crucible – spesielt har vi hatt mye kontakt 
med Finn Nordmo, som var fabrikksjef det 
siste året.
- Jeg synes det MNU holder på med er spen-
nende, og det er interessant å skulle hjelpe 
bedrifter i gang. Nå som jeg selv har vært 
med på å bygge noe opp fra bunnen, vet jeg 
også en del om ting det er lurt å ikke gjøre. 
Meløy har veldig mye spennende som kan 
bygges opp, for eksempel innen reiseliv. Jeg 
har en del prosjekter jeg skal få ansvar for, 
men det er for tidlig å si noe om dette ennå, 
sier Espen Maruhn.
MNU-staben økes i disse dager fra fire til 
seks medarbeidere. To av dem heter Maruhn 
– som kjent er nemlig daglig leder Lothar 
faren til Espen.

Snakker om deilig og varm overraskelse! 
Indianne Olsen (18) fra Glomfjord og Camilla 
Hansen (19) fra Ørnes var neppe vonde å be 
da de fikk tilbud om å jobbe det neste halvåret 
på varme og populære Gran Canaria. Indianne 

smIlER vaRmt tIl KulDEN
Hvis du noen gang skal mis-
unne noen noe - misunn disse 
blide damene. Farvel Meløy, 
hòla Gran Canaria!

Gran Canaria neste for Indianne Olsen (t.v.) 
og Camilla Hansen.

er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfa-
get ved Glomfjord barnehage, og Camilla 
det samme ved Meløy videregående skole. 
Arbeidssted på ferieøya er Den Norske Skole 
Gran Canaria, og praksisutplasseringen er et 
samarbeid mellom denne skolen, Indre Salten 
Opplæringskontor og Opplæringskontoret, 
MBS i Glomfjord. Indianne og Camilla opp-
rettholder sin lærlinglønn i utplasseringspe-
rioden, og skal ha praksis innenfor barnehage, 
SFO, grunnskole og videregående skole. 
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- Det er omstilling, og i høst var det langt 
mindre aktivitet i området her enn før. Få inn-
leide firmaer i forhold til før, og dét merker 
vi veldig godt, innrømmer kantinesjef Kai 
Nymo.
Han hadde på det meste 12 ansatte sammen 
med seg i tiden da slurryfabrikken ble instal-
lert av tyske arbeidere i ”fullpensjon” i 2008 
og -09. Den gang 8-9 fulle årsverk på kantina, 
nå 3,5. Det er denne virkeligheten MBS vel-
ger å møte offensivt:

pluss oG mINus FoR KaNtINa
Suksess med tema og tirs-
dagsklubb. Ikke suksess med 
å lokke middagsgjester.  MBS 
jobber videre for å omstille 
seg i kantinedriften. 

MBS-leder Mary-Ann Selfors og kantinesjef Kai Nymo oppsummerer satsingene som gjøres for å omstille driften i kantina på øvre.

øNSKER ENDA FLERE
- Vi har gjort en satsing siden i høst på mid-
dagsservering, der vi har tilrettelagt slik at 
folk flest kan komme inn gjennom Portvakta 
og spise en rimelig middag, forteller MBS-
leder Mary-Ann Selfors.
- Denne satsingen er vi vel ikke helt fornøyd 
med – vi skulle gjerne sett at enda flere kunne 
benytte seg av dette tilbudet. For dét har vi 
kapasitet til, fastslår hun.
- Men det er rett og slett mer stille nå, og 
på en del områder er markedet kanskje ikke 
større enn det vi ser nå. For vi ser at når det er 
spesielle aktiviteter ved at firmaer er inne, ja, 
så kommer de til oss, sier Kai.

KLUBB ER POP
Noe som har vært en suksess, er de mer tema-
rettede middagssatsingene. For det første 

”tirsdagsklubben”:
- Dette er rett og slett en gjeng på 10-15 per-
soner som ikke nødvendigvis er omgangsven-
ner, men som liker å møtes her hver tirsdag 
for å spise sammen. Så koster det 99 kroner 
for hver gang, og det er veldig hyggelig, smi-
ler Mary-Ann, som kan markedsføre et tilbud 
hun faktisk selv benytter seg av.
- Og det går kun i fisk, og det er fordi det er 
etterspurt – folk synes det blir for lite fisk 
hjemme. Vi har forsøkt det meste fra salt 
torsk, stekt laks til lutefisk og med mange 
typer tilbehør, opplyser kokken Kai.
- Det viser seg at vi klarer å få folk med på 
tema-ting. Et annet eksempel er satsingen på 
saltkjøtt, klubb og fett, der det nesten av 50 
stykker her og spiste. Vi må finne noe som 
fenger, og ting som det er litt for mye styr for 
den enkelte å lage til hjemme!
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Vi leser den mest hyggelige REC Wafer-
grafen på svært lenge. Sammen med forbe-
dringsleder Kenneth Solbakken, assisterende 
produksjonssjef Frank Johansen og produk-
sjonsleder Safet Omercevic. 
- Her ser du, 95 prosent, peker Frank på 
grafen for oss, den som viser utbyttet fra 
produksjonen uke for uke dette året. 
- 95 prosent utbytte av kvalitetswafere – det 

REKoRD-utBYttE hos moNo 
Etter trusler om nedleggelse og 
knallharde forbedringer, avslut-
tet Mono fjoråret med ”norges-
rekord” i utbytte! 

er aldri blitt gjort i Glomfjord før, og jeg er 
ganske sikker på at det ikke er gjort i Norge 
før! Dette er Singapore-nivå, smiler han 
fornøyd.

GåR FOR 97 PROSENT
De siste ukene av fjoråret gav altså rekord-
høyt utbytte fra waferlinjene på Mono – over 
det man noensinne klarte på Multi. Utbyttet er 
selve ”karakteren” på hvor godt operatørene 
har styrt produksjonsutstyret, helt fra blok-
kene ble skjært i wafersagene og til ferdige 
kvalitetswafere kommer ut av linjene, klar til 
å sendes til kundene. 
- Stemningen er rett og slett veldig bra, det er 

ingenting som er negativt – folk er engasjerte 
og veldig lojale mot de beslutningene som 
tas, opplyser Frank. 
- Og det er utrolig å se på hvor opptatt alle er 
av å vise at denne fabrikken er verdt å satse 
videre på, mener Ulla Simonsson, produk-
sjonssjef wafer. 
- Hvor høyt utbytte mener dere er realistisk å 
oppnå, da? 
- Kan jeg si det? Spør Frank i retning Ulla. 
Hun nikker og smiler. 
- 97 prosent er mulig, det må være målet!

ENDELIG OVERSKUDD!
Innlysende nok får utbytte-suksessen også 

direkte innvirkning på bunnlinja i Mono-
regnskapene. For første gang siden utbyg-
gingen ble satt i gang sommeren 2007, gikk 
Mono-fabrikken med overskudd i oktober, og 
med et enda litt større overskudd i november. 
- I forrige styremøte fikk vi også godkjent 
vårt budsjettforslag for 2012. Dette betyr i 
praksis at fabrikken er reddet – reddet til en 
tøff tilværelse, vedgår Ivar Blekastad. 
Fabrikkdirektøren er svært fornøyd med å 
kunne levere overskudd, og med klarsignal 
til videre drift. Men fortsettelsen er ikke for 
pyser. 
- Nei, vi har en tøff tid foran oss, det innser 
både ledelsen og de ansatte. Som kjent må vi 

nå i 1. kvartal permittere en stor del av staben 
fordi wafermarkedet fortsatt er svært tøft, 
med priser som er historisk lave, opplyser 
han.

GRUNNLEGGENDE SAKER
Tilbake ved wafersagene fortsetter vi praten 
om den hyggelige utbytte-økningen. 
- Vi har klatret litt hver uke, og ikke tillatt oss 
å være fornøyd. Det er helt grunnleggende 
saker vi jobber med, forklarer Ulla. 
- Det dreier seg om 5S (sortere, systematisere, 
skinne, standardisere og sikre, red.anm.), 
standardisert arbeid og problemløsing. Når 
vi oppdager et problem som gjør at vi taper 

utbytte, kjører vi rotårsaksanalyse og løser 
problemet der og da istedenfor at ting samler 
seg opp, sier hun. 
Standardisert arbeid er som kjent alfa og 
omega i prosessindustri, og dagens Mono-
stab er gitt omfattende opplæring. De kritisk 
viktige delene av produksjonen må utføres på 
identisk måte fra operatør til operatør, skift 
til skift.

TEKNISKE FORBEDRINGER
Utbytteforbedringene har  også sin delforkla-
ring i tekniske forbedringer. 

En skikkelig morsom graf! Mono-fabrikken presterer for tiden et utbytte på 95 prosent. – jeg er ganske sikker på at dét aldri har skjedd 
i Norge før, mener assisterende produksjonssjef Frank johansen (f.v.), som her hygger seg med grafen sammen med forbedringsleder 
Kenneth Solbakken og produksjonsleder Safet Omercevic på Skift 2.

Innføring av Splitt-web-systemet i wafersagene på Mono har virket betydelig inn på Mono-
utbyttet. Her er det operatør Lars øhlund, opprinnelig fra Sulitjelma, som jobber ved en av 
sagene.

fortsetter...
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- Splitt-web-systemet i wafersagene har hatt 
mye å si – vi kan lese rett ut av grafen på 
utbytte når vi fikk effekt av dét, mener Frank 
og Kenneth. 
Splitt-web-prinsippet er ”tatt med” fra Multi, 
og kan nokså forenklet forklares med at 
wafersagene ikke skjærer blokkene helt ut 
i sidene – en ”skalk” i hver ende står igjen 
og skjæres ikke. Dette bidrar til en roligere 
sageprosess og bedre utbytte. 
- Og når man nå sager i mono-materiale, 
som er mer ”forutsigbart” enn multi, får 
man i denne fabrikken raskere uttelling for 
forbedringene man jobbet med over lang tid i 
Multi, mener teknisk sjef Øyvind Jenssen i en 
kommentar til utbytte-oppturen. 
Frank gir også ros til SiC Processing. Bedre 
kvalitet på slurryen har nemlig også gitt 
merkbart utslag på utbyttet.

VIKTIG ERFARING
Erfaring. Det er det siste stikkordet wafer-
lederne gir til Industrifolk. 
- Forbedringene skyldes som du skjønner 
mange faktorer, forteller Kenneth Solbakken.  
- Men, den erfaringen som ligger i det å ha 
jobbet for eksempel med wafersager i 10 
år – det er ikke tvil om at dét merkes. Denne 
erfaringen og mange operatører med høy 
kompetanse har helt klart vært positivt for det 
vi nå får til med utbyttet. 

Han mener det også har vært en bonus for 
operatørene at de opplever å nå fram med 
meninger og forbedringsforslag. 
- Det har vært et vanvittig trøkk på innleverte 
forbedringsforslag, og det er ofte små ting 
som er lett å innarbeide, ting som ikke koster 
noe, det har med rutiner og arbeidsmåte å 
gjøre. 

Ulla fortsetter: 
- Vi fikk besøk av delegasjoner fra Singapore 
og Herøya, som ville se hvordan vi jobber. 
Dette gir et løft og en god følelse for staben, 
og nå blir Mono-fabrikken med i et nettverk 
som de ansatte ikke har opplevd tidligere, 
mener produksjonssjefen.

- Standardiserte arbeidsoppgaver, problemløsing, en del tekniske forbedringer og operatø-
rer med lang erfaring og høy kompetanse. Slik forklarer produksjonssjef Ulla Simonsson de 
gode utbytte-nyhetene sammen med Kenneth Solbakken og Frank johansen. 

- Her er det om å gjøre å være forsiktig, slik at jeg ikke skader waferne – de er tynne om ømfintlige, understreker Tom Hamsund, som er 
prosesskoordinator på waferlinja. Tom kom til Glomfjord etter å ha vært bosatt på Fauske og jobbet på Salten verk en årrekke. 

Inntil 65 ansatte må altså akseptere permit-
tering fra Mono-fabrikken i disse dager. De 
langsiktige kontraktene var ferdiglevert ved 
årsskiftet, og en spot-pris på 1,6 amerikanske 
dollar gjør lønnsom drift umulig. 3. januar 
vedtok REC-styret derfor å halvere budsjet-
tert produksjon i Glomfjord første kvartal, 
det vil si til om lag seks millioner wafere. 
Tilsvarende plan for 2. kvartal er sju mil-
lioner, for 3. kvartal 13 millioner og 4. kvartal 
16 millioner wafere.

UTNYTTER LEDIGE OVNER
- Folk er oppgitt over at det nå kommer en ny 
runde med permittering, men de som kommer 
på allmøtene våre ser jo at det er markedet 
som styrer dette. Og at markedet også vil 
snu til det bedre, sier hovedtillitsvalgt Rolf 
Nilsen.
- Det er svært viktig for oss å beholde den sta-
ben vi nå har, og vi permitterer derfor færrest 
mulig. Og enda færre kan det bli, opplyser 
fabrikkdirektør Ivar Blekastad.
Nå skal nemlig ledig ovnskapasitet i Glom-
fjord – 20 ovner – brukes til oppdrag for 
REC Wafer Multi på Herøya og i Singapore. 

håpER på FæRRE
Nå skal Mono-ovnene produsere 
for Multi på Herøya og i Singapo-
re. - Dette kan bety færre permit-
terte her i Glomfjord, forteller 
fabrikkdirektøren.

Hovedtillitsvalgt Rolf Nilsen (t.v.) og fabrikkdirektør Ivar Blekastad har klokkertro på at wafer-
markedet vil snu til det bedre dette året. I påvente av dette skal Mono-ovnene i Glomfjord 
”ta oppdrag” for Multi på Herøya og i Singapore.

Ovnene skal optimalisere forurenset mate-
riale, altså resirk.
- I tillegg skal vi lage monoseed for Herøya, 
altså materialet som brukes i test-produk-
sjonen av monolike-wafere. Volumet skal 
tilsvare ni millioner wafere dette året, fortel-
ler han.

SKAL Nå FLERE
Så mens bare 30 ovner holdes i drift når or-
dinær produksjon nå halveres, kan ”oppdrag” 
for REC Wafer i inn- og utland gi virksomhet 
i langt flere ovner. Som betyr behov for flere 

hender. Færre permitteringer.
- Og vi er sikre på at markedet kommer til å 
snu. Og når dét skjer, trolig andre halvår i år, 
kommer vi inn i markedet når det er på sitt 
laveste, og med sterkt forbedret spec på egne 
produkter slik at vi er kvalifisert for langt 
flere kunder, forklarer Ivar.
Høstens og vinterens forbedringsarbeid har 
nemlig gitt resultater i form av høyere utbytte, 
raskere produksjonstid og bedre kvalitet. Til 
grunn for den sterke framtidstroen ligger også 
at råstoff og andre innsatsfaktorer i produk-
sjonen stadig blir rimeligere.

Hyggelig og stilfullt i Glomstua var det i jules-
vingen, da fire Yara-pensjonister ble gjort stas på. 
Tradisjonen tro diskes det nemlig opp med flott 
festmiddag for de som har takket for seg i året som 
har gått. Vi begynner med Finn Martin Nystadnes 
(62), som begynte i daværende Hydro i 1977 og først 
jobbet om lag 10 år som operatør i PKL, før reisen 
gikk opp til administrasjonsbygget, og arkivering 
og kopiering av tegninger, postsortering og annet 
forefallende arbeid. Dernest Åse Flaat (62), første 
gang på Hydro-jobb i 1967, da på skrivestua, senere 
lønn og regnskap, og deretter IKT. Reidun Villa (59) 
er også blitt pensjonist, etter oppstart i 1984 på teg-
ningsarkivet, deretter en årrekke ved økonomiavde-
lingen og de siste 11 årene i servering og renhold ved 
Glomstua. Paul Kvarsnes (57) har hele sin fartstid 
siden 1981 som operatør i Fullgjødselfabrikken. Før 
Hydro/Yara rakk han 10 års arbeid ved meieriet på 
Ørnes, og drev også i mange år sauesmåbruk på si’. 
Andreas Johansen (55) har også gått av med pensjon, 
men var ikke tilstede da vårt bilde ble tatt.

hYGGElIG avsKJED
Desembertradisjon i Yara: litt ekstra førjulshygge på dem 
som har takket for seg.

Er blitt pensjonister: Finn Martin Nystadnes (f.v.), åse Flaat, Reidun Villa og Paul 
Kvarsnes.
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- I ukene som kommer sørger vi for at nokså 
mange som er oppsagt eller permittert får gå 
opp til fagprøve i produksjonsteknikk, bekref-
ter Finn-Åge Pettersen.
Nettopp dette er en viktig sak for det nyopp-
rettede Omstillingsutvalget i Meløy, ledet av 
ordføreren. Og viktig sak for Opplæringskon-
toret.
- Mange av disse er REC Wafer-ansatte som i 
fjor hadde to dager i uka på skolebenken, og 
en god del tok teorieksamen i desember.  For 
dem som nå står uten arbeid eller går oppsi-
gelsestid, er det spesielt viktig å få på plass 
godkjent fagbrev, forklarer Finn-Åge.
Meløy ønsker å beholde flest mulig av de 
kompetente industriarbeiderne som står uten 
jobb ved nedlagte REC Wafer Multi eller i 
leverandørbedrifter som har måttet nedbe-
manne. Godkjent fagbrev er viktig for den 
enkeltes muligheter i arbeidsmarkedet, og 
derfor har Omstillingsutvalget engasjert seg.

FaGBREv-hJElp I vaNsKElIG tID

Betydelig egeninnsats og REC 
Wafer-støtte gav Industri-Meløy 
hele 25 nye fagarbeidere i pro-
duksjonsteknikk i fjor. Og i vinter 
hjelpes en rekke oppsagte og 
permitterte fram til viktig fagbrev.

Finn-åge Pettersen, Opplæringskontoret, MBS.

MER ENN 1/3
Av de mange som nå har det viktige fagbrevet 
på plass, avbildet Industrifolk en lang rekke 
under den tradisjonelle fagbrevutdelingen 
i julesvingen. På vårt hovedbilde ser du de 
13 som hadde anledning til å møte opp for å 
motta sitt ferske fagbrev i produksjonsteknikk 
– i alt kvalifiserte hele 25 seg for slikt fagbrev 
i fjor.  Altså mer enn 1/3 av totalen, siden 68 
fagbrev, ett svennebrev og ett kompetanse-
brev kunne deles ut foran de 57 tilstedevæ-
rende på kantinearrangementet. Andre ”store” 
fagkategorier som var representert, var kje-
miprosess (8 fagbrev i 2011), helsearbeider 
(12), barne- og ungdomsarbeider(7) elektriker 
(5), industrimekaniker (2), automatisering (2), 
bilfaget/lette kjøretøyer, blomsterdekoratør, 
IKT-service, industritekstil, kontor- og admi-
nistrasjon og materialadministrasjon (alle 1).

KOMMUNALT LøFT
Merkbart under årets fagbrevutdeling var el-
lers at Meløy kommune har gjort et betydelig 
løft i satsingen på lærlinger og fagarbeiderut-
danning. 19 av fagbrevene var nemlig typisk 
”kommunale”, som helsearbeider og barne- 
og ungdomsarbeider.
- Fra å være veldig dårlig på dette er vi blitt 
nokså flinke. Det er jeg stolt av. Nå er utfor-

dringen vår å kunne tilby en jobb til alle dere 
unge som har tatt slike fagbrev, for vi ønsker 
å beholde dere! Sa en fornøyd ordfører Per 
Swensen til fagbrevinnehaverne.
- Vi må gjøre oss interessant for ungdom-
mene helt fra de er 14-15 år, for vi trenger 
sårt til fagarbeidere i årene som kommer – det 
er svært mange som går av med pensjon i 
helsesektoren, forteller Linda Kildal, som er 
distriktsleder sør for Meløy kommune.

- MELøY TAR UTFORDRINGEN!
Rita Lekang representerte denne gangen fyl-
kesnivået innen fagutdanning. Hun er nemlig 
leder av yrkesopplæringsnemnda i Nordland.
- Det går en motorvei sørover, og den er full 
av ungdommer i sin mest produktive alder. 
Og vi får dem ikke tilbake! Meløy klarer å ta 
inn over seg denne utfordringen ved å klare å 
utdanne unge fagarbeidere lokalt. Utdanning 
på stedet der man vokser opp, og gode opp-
vekstmiljøer, er viktig for å beholde ungdom-
mene, mente Lekang i sin fagbrev-tale.
- Meløy er robust som kommune fordi den 
har gode kunnskaper om omstilling. Og 
kompetanse er det som skal åpne nye dører, 
mente hun. 

Hele 25 industriarbeidere har fått fagbrev i produksjonsteknikk – her er 13 av dem, og vi begynner foran fra venstre: Elise Karlsen (REC Wafer 
Mono), Sandra Roksøy (Mono), Ann Gunvor Andersen (Mono) , Connie johannessen (Multi) og Kim-Erik Antonsen (Multi). Midten fra ven-
stre: Arild Hansen (Multi), joakim Dahl (Mono), Ivan Ringøy (Mono) og Richard Ragnvaldsen (Mono). Bak fra venstre: Thomas Elnan (Multi), 
Tommy Norum (Multi), Werner Klausen (Mono) og Rainer johansen (Multi). Ikke tilstede da bildet ble tatt:  Michael Berg (Multi), jan-Harald 
Engen (Mono), Tormod Hatlestad (Multi), Lise Brun Hegglund (Mono), Margrethe Cavolli (EWOS), Christine jonassen (Mono), Kenneth Larsen 
(Multi), Anders Marken (Multi), janita Mikkelborg (Mono), Cecilie Pedersen (Multi), Kenneth Pettersen (Mono) og Michael Rasmussen (Multi).  

Mange kjente industriparkfjes også på vårt bilde av dem som har ferskt kjemiprosess-
fagbrev. Foran fra venstre Sofie Antonsen (Yara), Bård Erlend Rafnung (Yara), Richard Dahl 
(EWOS) og Lars Nystadnes (Yara). Bak fra venstre William Leonhardsen (Yara), René Ringøy 
(EWOS) og Stein-Ivar Abelsen (Yara). 

I automatiseringsfaget har parken også 
fått to nye fagarbeidere. jostein Myrvang 
(t.v., SiC Processing) og Esben Storjord (BIS 
Production Partner).

Industriarbeideren på dette bildet er Håvard G. Myrås (bak til venstre), som jobber på EWOS. 
Han har skaffet seg fagbrev som elektriker, i likhet med joachim Ellingsen (El-Team, foran 
f.v.), Preben L. Pedersen (El-Team), Ståle Andersen (Meløy Elektro) og Marius M. Sagen (Meløy 
Elektro, bak til høyre).

Anne-Line Bruvold kjenner vi fra resepsjo-
nen ved REC Wafer. Nå har hun fått fagbrev i 
kontor- og administrasjonsfaget.

Søren Magnus Brattland, EWOS,  bestod sin 
fagprøve i industrimekanikerfaget 2. desem-
ber. 

Rita Lekang, leder i yrkesopplæringsnemnda 
i Nordland.
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håvaRD BlIR, FRaNK olav REIsER 
- Det vil komme nye muligheter 
for jobb her i Glomfjord! Fast-
slår Håvard Olsen og Frank Olav 
Lorentzen. Begge er oppsagt 
fra jobbene sine hos SiC Proces-
sing – Håvard blir i Meløy, mens 
Frank Olav flytter til Trondheim.

De er blant de mange som ikke bare snakker 
om krisen som rammer Meløy når REC Wafer 
Multi stenger dørene. De opplever den, kjen-
ner den på kroppen. Håvard (24) og Frank 
Olav (25) er i høst nemlig blitt oppsagt fra 
slurryfabrikken – SiC-staben er redusert fra 
56 til 23 ansatte.
- Ja, jeg er oppsagt og får lønn i den tre 
måneder lange oppsigelsestid – jeg kan få fire 
måneder dersom jeg ikke finner meg annen 
jobb. Så nå har jeg gått på jobbsøkerkurs her 
på SiC, forteller Håvard.
- Mens jeg har fått meg ny jobb etter oppsi-
gelsen. Jeg flytter til Trondheim nå på nyåret 
og skal jobbe som servicemekaniker hos 
Utleiecompagniet AS, opplyser Frank Olav.

FRANK OLAV REISER…
For den ene er dermed situasjonen når det 
gjelder jobb og kommende økonomi uavklart 
– for den andre er situasjonen løst med nytt 
veivalg, ut av Meløy. Håvard og Frank Olav 
er to av mange som på slutten av fjoråret 
deltok på jobbsøkerkurs ledet av Arne Alkeng 
og Asbjørn Bendiksen fra BIS Produksjons-
tjenester.
- Veldig nyttig. Jeg fikk gode tips før job-
bintervjuet i Utleiecompagniet, og nå har jeg 
etter hvert laget en mal på jobbsøknad som 
kan finjusteres til senere, sier Frank Olav.
- Og ikke minst har jeg fått laget en mye bed-
re CV. Disse karene har gjort meg bevisst på 
alt jeg tross alt har av erfaring som kan telle 
med. For eksempel begynte jeg veldig tidlig å 
mekke sammen med faren min, sier han.
25-åringen fra Ørnes har fagbrev som indus-
trimekaniker og har jobbet som prosessopera-
tør i slurryfabrikken siden september i -09.

…HåVARD BLIR
- Hva med deg, Håvard, flytter du også?
- Nei, det passer i utgangspunktet veldig dår-
lig. Samboeren min har to barn på 6 og 8 år, 
så det er litt uaktuelt å flytte. Men hun også 
mistet jobben da Multi la ned, så det er klart 
vi trenger jobb.
Håvard har fagbrev i kjemisk teknisk industri, 

arbeidsbakgrunn fra Multi og kom til SiC i 
juli i fjor.
- Hva har du lyst til, da?
- Egentlig ønsker jeg meg offshore-jobb, som 
mange andre. Men både jeg og samboeren 
min har trua på at det kommer noe nytt her i 
Glomfjord, og at vi slipper å flytte på oss.

TROR På GLOMFjORD
- Hvordan tror dere utviklingen blir i Glom-
fjord, da?
- Alt som går fort opp, kommer gjerne ned 
igjen. Jeg trodde ikke oppgangen skulle vare 
evig, men trodde heller ikke at dette skulle 
skje så fort. Nye ting vil komme, mener 
Håvard.
- Jeg trodde heller ikke at dette skulle skje, 
og planen min har vært at datteren min skal 
få vokse opp i Meløy, for her har jeg selv hatt 
en bra barndom. Men så gir jo Trondheim 
gode muligheter for å utvikle meg videre som 
mekaniker. Og jeg tror det vil ta seg opp igjen 
i Glomfjord, ting vil ordne seg. Så kanskje i 
løpet av fem år er jeg tilbake til en industri-
jobb i Meløy. Jeg håper det, sier Frank Olav.

POSITIVT OVERRASKET
BIS Produksjonstjenester med base Porsgrunn 
hjelper altså SiC Processing i Glomfjord 
og Porsgrunn i forbindelse med nedbeman-
ningsprosessen. Asbjørn Bendiksen og Arne 
Alkeng har lang erfaring med liknende pro-
sesser, og ble positivt overrasket da de kom til 
Glomfjord..
- Jeg regnet med å møte folk som så litt mørkt 
på situasjonen. Isteden møtte vi unge mennes-
ker med både ett og to fagbrev som ser lyst på 
framtida! Mener Arne.
- Og vi har et nokså stort nettverk, ikke minst 
i BIS  – vi kjenner folk som kan tenkes å 
trenge arbeidsfolk i løpet av tiden som kom-
mer, fortsetter Asbjørn.
De to sørget i en periode i høst for heldags-
bemanning i jobbsenteret på SiC, og delvis i 
samarbeid med NAV fikk de arbeidssøkende 
samtale om kompetanse, økonomi og hjelp til 
jobbsøking.
- Har de ingen bakgrunn fra olje- og gassin-
dustrien, får de ikke jobb i Statoil. Men, veien 
til arbeid i den bransjen kan gå via jobb for 
underleverandører til offshore-virksomheten, 
forklarer Arne Alkeng.
- Og det er naturlig at en del nå vil prøve 
noe helt annet, og flytter. Men så kommer de 
kanskje tilbake om noen år, og da har de mer 
i ryggsekken som gjør dem til enda dyktigere 
folk, understreker Asbjørn Bendiksen.

Staben ved SiC 
Processing rammes 
stygt av beslutnin-
gen om å legge ned 
REC Wafer Multi. I 
november etablerte 
bedriften jobbsen-
ter i egne lokaler, og 
hjelper de mange 
oppsagte med å 
finne nye jobber.

Oppsagt: Håvard Olsen, på 

jobbleting, blir i Meløy.

Oppsagt: Frank Olav Lorentzen, har fått ny jobb, flytter fra Meløy.

jobbhjelp: - Naturlig at mange nå vil prøve 
noe helt nytt, før de kanskje kommer 
tilbake, enda dyktigere, mener Asbjørn 
Bendiksen i BIS Produksjonstjenester.

jobbhjelp: - Positivt med unge mennesker 
som ser lyst på framtida, mener Arne Alkeng 
i BIS Produksjonstjenester.

Planen min er at 
datteren min skal få 
vokse opp i Meløy.

Frank Olav Lorentzen
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Besøkende til Glomfjord Industripark opp-
lever fra årsskiftet en industripark som er 
”mindre åpen”. Bemanningen i resepsjon og 
portvakt er sterkt redusert, og begge porter 
inn til Øvre Område er lukket.
- Dette er en direkte følge av at flere parkbe-
drifter ikke ønsker å delta i fellestjenestene 
på samme nivå som tidligere. Da forsvinner 
inntekter, og vi må redusere i tilbudet, fortel-
ler Yaras parksjef Leif Kristiansen.

GRUNNLAG BORTE
1. januar 2012: redusert bemanning i resep-
sjon/portvakt. Redusert åpningstid i resep-

Kutt I FEllEstJENEstER
Kostnadskutt i industriparken 
betyr redusert bemanning 
og åpningstid i resepsjonen. 
Oppsigelser hos MBS. 

- Når bedriftene ikke ønsker å være med på kostnaden,  forsvinner også grunnlaget for å ha 
den portvakttjenesten vi til nå har hatt, opplyser Yaras parksjef Leif Kristiansen.

sjon/portvakt. Begge porter lukket, også på 
dagtid.
- Når bedriftene som har over 50 prosent av 
de ansatte i parken ikke ønsker å være med på 
kostnaden, ja, da forsvinner også grunnlaget 
for å ha den portvakttjenesten og resepsjonen 
som vi til nå har hatt, opplyser Leif.
- REC Wafer Mono har sin egen adkomst på 
vestsiden, og mange bedrifter ønsker ikke 
felles sentralbord – de tar seg av dette selv. 
Dette gjør nok noe med hvordan industri-
parken oppfattes utenfra – servicenivået blir 
dårligere. Men, når bedriftene ikke vil betale 
for slike fellestjenester, blir det slik.

LAVERE AKTIVITET
Dermed har parkeier Yara måttet refor-
handle sin avtale med sin leverandør Meløy 
BedriftsService. Og for MBS får endringene 
konsekvenser i form av oppsigelser. 2 fulle 

stillinger i resepsjon/portvakt er redusert til 
0,8 nå fra årsskiftet, bekrefter daglig leder 
Mary-Ann Selfors.
- Vi håper selvfølgelig at det skal komme 
nye etableringer i industriparken, og at disse 
bedriftene skal ønske å ta del i fellesfunksjo-
nene.
- Men, vi merker det også på andre områder 
at det er mindre aktivitet i parken nå, for 
eksempel på vaktmestertjenester. Vi må bare 
gjøre som alltid – vi må jobbe for å få på 
plass nye oppdrag! Sier hun.

MINDRE åPENT
Bemanningskutt i resepsjon og portvakt, 
altså. Leif Kristiansen forteller om de prak-
tiske endringene. Porten:
- Porten er stengt på dagtid, men de som ofte 
passerer, som MBS og BIS og Terje Halsan 
AS, de har fått portåpner installert i bilen. På 

grunn av trafikken sklir porten ofte opp, ofte 
trenger man ikke gå ut av bilen for å passere. 
Varetransport:
- De som er her ofte, som Bodø Varetaxi, kan 
få kort. Men uten kort og utenom åpnings-
tiden i portvakta må lastebilsjåførene avtale 
med den enkelte bedrift at det åpnes for dem.
Resepsjonen:
- Får åpningstid fra klokka 07.30 til 14.00. 
Utenom dette vil resepsjonisten kunne ha 
andre oppgaver, men være tilgjengelig på 
mobiltelefon.
Sentralbord:
- Trolig slik at de som ringer 75719900 får 
en innvalgsmeny til den enkelte bedrift, og 
når den er ferdiglest, blir man satt over til 
resepsjonen.

I resepsjonen til Glomfjord Industripark er både bemanningen og åpningstiden redusert nå fra årsskiftet. årsak: parkbedriftene vil kutte 
kostnader til fellesfunksjoner.

å dra korte ved bommen, det er historie. Nå møter du lukket port ved ankomst øvre Område.
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- Hvordan trives du på jobb, Ann Kristin?
- Jeg stortrives! Og det tror jeg alle her i fabrikken 
gjør. Vi er en liten gjeng på 8 ansatte pr. skift, og vi 
har et veldig godt arbeidsmiljø. Jeg har nå vært her i 
fire år, og tidligere kjørte jeg post i til sammen 10 år 
– kun avbrutt av fødselspermisjoner. Siden jeg ikke 
fikk fast, full stilling i Posten, søkte jeg heller på det 
første AMO-kurset rettet mot REC Wafer Mono, og 
var heldig å få jobb her.

- Hvordan er en typisk arbeidsdag for deg?
- Jeg starter med skiftavløsning og får rapport og 
gjennomgang fra forrige skift. Så jobber jeg slik de 
andre operatørene gjør – med resirkbehandling for 
våre kunder. Det går på saging, sandblåsing, vasking 
og inn-/utveiing og registrering av silisium. Et fysisk 
tungt arbeid, så jeg har aldri problemer med å få sove 
etter endt skift. Jeg oppdaterer tavla når skiftet er 
over, og rapporterer HMS-avvik. Jeg fører timelister 
ved månedsslutt. Produksjonslederne har ikke perso-
nalansvar ennå, men skal etter hvert overta dette. 

- Du er hovedverneombud – fortell litt om den 
rollen?
- Jeg har vært hovedverneombud nå i over ett år. 
Mye har skjedd på HMS-fronten og vi har fått 
installert nytt og bedre utstyr. Jeg er ikke frikjøpt fra 
produksjonslederstillingen for å være hovedverne-
ombud, men tar det i tillegg. I tillegg har vi en HMS-
ansvarlig - Sissel Myrvang.

- Hvilke HMS-utfordringer har dere på Si Pro?
- Det er en god del støy i produksjonshallen, så 
hørselvern er påbudt. For meg var det å gå med  
hørselvern m/radio et helt skift for tungt, så nå bruker 
jeg øreplugger. Vi hadde kun én skade med fravær i 
hele 2011, og jeg mener vi alle sammen er blitt gode 
pådrivere i HMS-arbeidet de siste 2-3 årene. Til tross 
for at de fleste av oss har et fysisk tungt arbeid er 
det lavt sykefravær på Si Pro. De ansatte får delvis 
dekket treningsavgift, og vi er med på Bedrifts-fjell-
trimmen. HMS er vi gode på, syns jeg!

- Hva gjør du på fritiden, da?
- Vi er en god del ute på havet, mannen min og jeg. 
Vi har en 27 fots båt og koser oss med både fisking 
og båtturer. Jeg leser mye bøker. Mest romantikk, 
egentlig. Jeg liker veldig godt Margit Sandemo! El-
lers ser jeg frem til å bli bestemor til sommeren. Min 
eldste sønn som bor i Spildra skal bli pappa, og det 
gjelder jeg meg veldig til.

Alder:  46 år
Bosted:  Neverdal
Stilling:  Produksjonsleder ved Si Pro

Stor virksomhet = stor avviklingsjobb. 
Dette er nedriggingen av REC Wafer 
Multi-fabrikken et godt eksempel på. Den 
omfattende jobben har vært i full gang 
siden tidlig i desember, men fortsatt er det 
lenge til den er ferdigstilt.
- Vi var optimistisk da vi sa at fabrikken 
skulle være tom innen utgangen av april. 
Dette avhenger av salget av utstyr, og når 
kjøperne kan hente det. Derfor sier vi nå 
at hallen skal være klar for ny aktivitet 
i begynnelsen av september, opplyser 
fabrikkdirektør Tore Matre.
Nylig noterte han en symbolsk spesiell 
leveranse: de aller, aller siste multiwaferne 
ble sendt ut av lageret 3. januar.

lEDER stoR-NEDRIGGING
3. januar ble multiwafere 
sendt ut av Glomfjord for 
siste gang. Nå leder stay 
on-teamet en omfattende 
fabrikknedrigging som vil 
pågå helt fram til fellesferien. 
Sentralt blir en internasjonal 
nettauksjon i mars. 

Stay on-teamet ved REC Wafer Multi, som leder nedbyggingen av den stengte fabrikken. Bak fra venstre Arnt Sørgård (planlegging), Rita 
jensen (økonomioversikt), Mehran Zanjani (ansvar blokk og wafersag), Axel johnsen (ansvar ovner og rentrom) og Anne Haugberg (adminis-
trasjon og personal). Foran f.v. Tore Matre (fabrikkdirektør), Carina jensen (ansvar lager og logistikk) og Espen jørgensen (teknisk ansvarlig).

KOBLER FRA I jANUAR
Industrifolk møter stay on-teamet. Altså le-
dergruppen som skal lede en trygg og effektiv 
nedrigging av fabrikken som i mange år 
gjorde REC Wafer Multi til Meløys største og 
mest lønnsomme bedrift. Alle kan skjønne at 
nedriggingen av komplisert og stort produk-
sjonsutstyr er krevende og tar lang tid.
- Bortsett fra ALD-ovnene i Scan 2, kobler 
vi nå fra alt utstyr. Vi er stort sett ferdig med 
ovnene i gammelfabrikken og langt på vei det 
samme med wafersagene i Scan 2, opplyser 
Espen Jørgensen fra framdriftsplanen.
Han er teknisk ansvarlig for nedriggingen. 

SALG FOR HELE VERDEN
Nettauksjon. Ja, det er den som kommer til 
å styre hvor fort de nesten 10.000 kvadrat-
meterne med fabrikkhall kan bli ledig for ny 
virksomhet.
- Ja, vi engasjerer et nettauksjon-firma som 
skal gjennomføre en internasjonal nettauksjon 
over 2-3 dager, trolig i begynnelsen av mars, 
forklarer Tore.
- Alt som da selges, blir stående frakoblet. 

Men så skal kjøperne ta det ut, pakke det og 
frakte det av gårde, og da vil nok både mars 
og april gå. Utstyr som ikke selges under 
auksjonen, blir skrotet, opplyser han.
Før dette har imidlertid RECs fabrikker i Sin-
gapore, Porsgrunn og Mono i Glomfjord fått 
forsyne seg etter egen utstyrsønskeliste.

IKKE HVEM SOM HELST
Nå har altså stay on-teamet fulle dager med 
å koble fra produksjonsutstyret. 14 andre 
ansatte med arbeidsplikt i oppsigelsestiden 
benyttes, i hovedsak ut februar. Dessuten 14 
innleide. De fleste på stay on-teamet har i 
første omgang avtaler ut april.
- Vi skal leie inn firmaer etter hvert, men så 
lenge vi har egne ressurser tilgjengelig, fort-
setter vi også med å demontere støttesystemer 
rundt produksjonsutstyret, sier Tore.
- Klart det er trist å rigge ned utstyr som vi 
ganske nylig installerte og fikk i drift, inn-
rømmer Arnt Sørgård.
- Men vi forsøker å ha vår fokus på at det 
vi gjør nå, er å klargjøre for ny virksomhet, 
understreker han.
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IKKE pRoBlEmFRItt, mEN FERDIG

100-millionerutbyggingen har 
gitt store utfordringer – både 
på framdrift og i konsekvenser 
for produksjonen. Men nå kan 
Marine Harvest-staben trygt se 
framover, med produksjonska-
pasitet som er mer enn doblet.
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fortsetter...

Stort prosjekt = store utfordringer? Ja, det kan 
man i hvert fall si om Marine Harvest sin ut-
bygging til om lag 100 millioner kroner som 
har pågått siden senvinteren i 2010:
- Ja, det har oppstått uforutsette ting så det 
holder, og vi er over ½ år forsinket. Vi klarte 
heller ikke å få til den produksjonen i år som 
var planlagt, innrømmer daglig leder André 
Spigseth.
- Det mest positive oppe i dette er nok fram-
tidsutsiktene. Vi har fått et flott anlegg som 

har et stort potensiale, mener driftsassistent 
Anders Torrissen.

FERDIG, STORT SETT
Fredag 13. november 2009: de ansatte ved 
Marine Harvests settefiskanlegg i Glomfjord 
jubler for Industrifolks fotograf. Verdens 
største oppdrettsselskap har nemlig vedtatt å 
investere 100 millioner kroner i Meløy, blant 
annet for å løse ”vannkrisen” ved anlegget. 
André Spigseth & Co. trenger mer kaldt 
ferskvann, og produksjonskapasiteten skal 
bygges ut fra 5 til 12 millioner smolt årlig.
- Og nå er anlegget i grove trekk ferdig, bort-
sett fra en del styringssystemer og automa-
sjonsarbeid som kommer på plass i løpet av 
den neste måneden, opplyser André.
Verdens største smoltanlegg i sitt slag er der-
med ferdigstilt med flott, ny produksjonshall, 
tak over det aller meste av anleggene og ikke 

minst den nærmest spektakulære løsningen 
med to 4,8 kilometer lange rør til Fykan, der 
det hentes ferskvann fra Statkraft.

PåVIRKET PRODUKSjONEN
Byggeprosjektet til om lag 100 millioner kro-
ner har altså vært svært krevende, etter at man 
raskt og spesielt på denne tiden i fjor pådro 
seg forsinkelser som bare ble større gjennom 
måneder med frost.
- Og dette påvirket produksjonen i sterk 
grad – det ble veldig utfordrende og krevde 
mange kompromisser. At det kom inn mye ny 
teknologi  som vi ikke hadde erfaring med, 
gjorde ting enda mer uforutsigbare. Så nå ser 
vi fram til mer forutsigbarhet, og at vi heller 
kan kjøre små prosjekter som ikke berører 
hele produksjonen, forteller Anders.
Årsproduksjon for det utbygde smoltanlegget 
skal altså være 12 millioner enheter. Dét gikk 

ikke i 2011.
- Nei, vi havnet nok på om lag 9 millioner, 
men har 12 som mål i år, sier André.
- Årsakene til at vi ikke nådde målet i fjor 
var for det første stoppen ved REC Wafer 
Multi. Dette ga oss mindre tilførsel av vann 
vi bruker i produksjonen. Dessuten stupte 
lakseprisene, og vi måtte lage en helt annen 
produksjonsplan.

Må INVESTERE MER
- Tilførselen av park-vann, hvordan løser dere 
det?
- Sammen med Yara ser vi både på vann fra 
Syre A og Syre B, samt Fullgjødselfabrikken, 
pluss at vi selv har satt sterkere fokus på vårt 
eget vannforbruk. Vi kan ikke klandre REC 
for at de legger ned, men situasjonen gjorde 
at vi ikke nådde målene våre, det er ikke til å 
legge skjul på.

- Vi må også se for oss ytterligere investerin-
ger for å utnytte vårt eget avløpsvann, altså 
gjenvinne energi fra oss selv. Det er ikke 
noe godt signal, å be om mer penger når vi 
akkurat har fått 100 millioner, men våre eiere 
kjenner jo til den situasjonen vi er i, mener 
André Spigseth.

SIKKERHETSLøFT
Industrifolk har fulgt utbyggingen nede 
ved fjorden i utgavene i 2010 og 2011, slik 
klippene til denne artikkelen viser. Satsingen 
innerst i Glomfjorden har vært av det mest 
positive som har pågått i en periode der krisen 
i wafermarkedet har rammet det meste av in-
dustriparken hardt. Lakseproduksjon er spådd 
sterk vekst i Norge de kommende årene, 
og med denne investeringen er anlegget i 
Glomfjord godt rustet. Staben ved anlegget er 
i perioden også øket fra under 15 til om lag 

20 fra og med i år.
- På sikkerhetssiden har vi også fått et løft. 
Vi lærte mye av Bjørnar Breivik, som var 
med fra starten, og nå tar vi oss mer i nakken 
i det daglige. Investeringen i et system for 
radiokommunikasjon er også svært positivt 
og endrer måten vi jobber på, forklarer André 
og Anders.
- Anlegget er stort, og skader kan oppstå. Da 
er det et flott framskritt at alle ansatte har en 
alarm-enhet på seg som gjør at vi har kontakt 
med hverandre uansett hvor vi er. Alarmen 
utløses etter en viss tid dersom den enkelte 
ikke kvitterer ut varsler som sendes ut. 
For de Marine Harvest-ansatte har for øvrig 
prosjektet forløpt uten alvorlige skader. En 
ansatt hos en dansk leverandør skadet seg 
kraftig da han som følge av en menneskelig 
feil ble klemt mellom to rør, men han er i dag 
i arbeid igjen.

- Velkommen til ”nye” Marine Harvest, med produksjonskapasitet som er mer enn doblet, smiler driftsas-
sistent Anders Torrissen. Nytt velkommen-skilt, ny produksjonshall og nye utearealer er selvsagt en del av 
100-millionerprosjektet som pågikk hele fjoråret og store deler av 2010.
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- Også på sikkerhetssiden har vi fått et løft gjennom denne utbyg-
gingen. Spesielt har vi lært mye av Bjørnar Brevik (bildet til høyre), 
som var innleid som HMS-koordinator, forteller André Spigseth.

Pumpehuset på Fykan er det eneste som ”avslører” den smått spektakulære løsningen som gir Marine Harvest og daglig leder André 
Spigseth rikelig tilgang til kaldt ferskvann fra Statkraft. Først fører rørene vann inn i pumpehuset (venstre bilde), før nye rør fører vannet 
ut av pumpehuset (bildet der André kikker opp) og inn i de to 4,8 kilometer lange rørene på havbunnen til settefiskanlegget.

…og under bakken her (bildet til venstre) kommer de undersjøiske rørene inn til Marine Harvest-anlegget. Utbyggingen ved smoltanleg-
get har også bestått i en omfattende oppgradering av pumpe- og rørsystemer både ute og inne, her har vi vært inne i teknisk rom i den nye 
produksjonshallen.

Tilbakeblikk: det var rør i lange baner helt ytterst i Glomfjorden 
da hurtigruteskipet ”Nordlys” passerte tidlig på morgenen 4. mai i 
2010. Dyktige mannskaper fra Seløy Undervannsservice manøvrerte 
rørene fra Helgeland Plast først inn fjorden, og så ned på sjøbunnen. 
Her ser du også Industrifolks jubelbilde av de ansatte ved Marine 
Harvest fra 30.november i 2009. Da hadde de fått nyheten om at 
settefiskanlegget skulle bygges ut for 100 millioner kroner.
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- Ikke sikkert vi hadde eksistert 
i dag, uten samarbeidet med 
industriparken, mener Meløys 
ferske næringsprisvinner. 

Styreleder Arild Kjerpeseth i Meløy Næringsutvikling overrekker bukett i forbindelse med at 
Line Voll Bang og Polarsirkelen HMS fikk kommunens næringspris for 2011. Bangs kollega 
Berit Braseth til venstre.

Elektriker Bjørn Abel på våre bilder represen-
terte i november både Nordlandsnett, Yara og 
Meløy Energi. Han var nemlig sikkerhetsleder 
for den viktige revisjonen av skillebryterne i 
132kV-anlegget. Fysisk er dette de særdeles 
synlige installasjonene på oversiden av veien 
for Portvakt-bygget, og et viktig ”veikryss” i 
strømforsyningen både lokalt og regionalt.

GODT FORBEREDT
- En slik revisjon skal gjøres hvert 10. eller 
12. år, og er nokså kostbar. Mange er med i 
planleggingen, og den forberedes lenge og 
må godkjennes, siden linjer skal tas ut i en 
periode på nesten en uke, forklarer Yaras 
parksjef Leif Kristiansen.
En skillebryter brukes til å gjøre et fysisk 
skille i linjesystemet, slik at for eksempel 
arbeid på komponenter i nettet kan utfø-
res sikkert. 10 brytere skulle revideres for 
henholdsvis Nordlandsnett i det regionale 
nettet, Meløy Energi i det lokale og for Yaras 
transformatorer.

KOSTBART ARBEID
- Revisjonskostnaden pr. bryter er om lag 12-
15.000 kroner, så totalt snakker vi om cirka 
120-150.000 kroner. Når det gjelder reisekost-
naden til EB Energi, som utførte oppdraget, 
var det en fordel for oss tre at vi koordinerte 
dette arbeidet slik at det kunne gjøres samti-

REvIsJoNssamaRBEID
Tre aktører samarbeidet om 
viktig revisjon i høst.

Det er bratt og høyt rundt 50kv-
stasjonen, og Terje Halsan AS var 
engasjert med kran og kurv.

dig i løpet av en uke, opplyser Leif.
Revisjonen var altså nøye planlagt før den 
ble gjennomført i november etter anbefaling 
fra leverandøren. Skillebryterne er en viktig 

komponent for nettet, og hvert tiende år må 
det kontrolleres at bryterne ikke er kommet 
ut av posisjon og åpner fint, samt at defekte 
deler byttes ut.

Bjørn Abel var sikkerhetsansvarlig under høstens 
lenge planlagte revisjon av skillebrytere i 132kV-
anlegget.

Børge Selstad (31) er fra nyttår sjef for hele 
monoproduksjonen. Han overtar ansvaret et-
ter de to produksjonssjefene Ulla Simonsson 
og Hans Ove Horsberg Hagen.

FRA MULTI TIL MONO
Som 20-åring mønstret neverdalingen Børge 
Selstad på som sommervikar i tidligere Scan-
Wafer. I 2004 ble han ansatt som prosessinge-
niør i teknisk avdeling. Underveis har Børge 
utdannet seg som ingeniør i materialteknolo-
gi, og tok Master of Management ved NTNU 
i 2010. Den tidligere produksjonssjefen på 

oRGaNIsasJoNsENDRINGER moNo
Fra 1. januar i år er det en del 
endringer i ledelsen ved REC 
Wafer Mono. Den største for-
skjellen er at produksjonen fra 
nå av ledes av én.

Multi har de siste månedene vært HMS-sjef 
på Mono.
- Du får en stor og ansvarsfull jobb, Børge. 
Har du satt deg inn i mono-produksjonen 
allerede?
- Jeg har holdt på med multi-produksjon i 
over fire år, og produksjon kan jeg. Mono er 
ikke veldig forskjellig, men ovnene vet jeg 
for lite om nå. Men her er mange dyktige folk 
og det er et stort potensiale i organisasjonen.

SLUTTER SOM PRODUKSjONSSjEF
Ulla Simonsson (49) fra Jämtland i Sverige sa 
opp sin stilling 1. desember 2011. Etter å ha 
hatt ansvaret for wafer-området siden august 
2010 valgte hun å fratre. 
- Jeg er i tenkeboksen og ser meg rundt etter 
alternativer. Jeg har brukt mye energi og 
krefter i høst, og har slitt med motivasjonen. Forlater REC etter 12 år: ørjan johannessen blir 

Yara-ansatt fra 1. april.

Nå tar Børge over med blanke ark og stort 
pågangsmot, og fortsettelsen blir bra. Jeg 
har hatt ei fantastisk fin til her på fabrikken, 
og liker folket og innstillingen veldig godt. 
Dessuten stortrives jeg med å bo i Storvika og 
ha den fantastiske naturen rett utenfor døren!

TIL YARA
Kvalitetssjef og teknisk kundekontakt Ørjan 
Johannessen (34) slutter i REC Wafer Mono 
31. mars. Han har lang fartstid innenfor 
industriportene. Ørjan ble ansatt i tidligere 
SiNor i januar 2001, bare én måned etter at 
han ble uteksaminert fra NTNU som sivil-
ingeniør i kjemisk prosessteknologi. Ørjan 
har hatt flere roller siden: produksjonssjef, 
produksjonsingeniør, og nå sist kvalitetssjef 
og teknisk kundekontakt siden 2005. 1. april 
tiltrer han som miljøingeniør ved Yara.  
- Det blir spennende å jobbe i Yara. Jeg hadde 
sommerjobb i syrefabrikken da jeg studerte. 
Men det blir helt klart vemodig å forlate 
denne fabrikken etter så mange fine år.

BYTTER jOBB
Den andre produksjonssjefen som nå 
erstattes av Børge Selstad er Hans 
Ove Horsberg Hagen. Glomfjordingen 
bytter nå jobb, etter å ha hatt ansvaret 
for ovnsområdet. Hans Ove tar over 
stillingen som teknisk sjef etter Øyvind 
Jenssen. Han vet vi jo skal over til MNU 
1. februar. Se egen sak i bladet.
Så skal det nevnes at tidligere HMS-sjef 
for Multi-fabrikken, Halvard Amund-
sen, fra nyttår overtar som HMS-sjef 
for Mono. For å oppsummere består 
ledergruppen ved Mono-fabrikken nå av 
disse syv: Ivar Blekastad (fabrikksjef), 
Halvard Amundsen (HMS), Stina Brat-
tøy (Personal), Rose Olsen (Økonomi), 
Arnstein S. Jensen (Vedlikehold), 
Raymond D. Jensen (Logistikk), Børge 
Selstad (Produksjon), Lars-Petter Traa 
(Prosess), Hans Ove H. Hagen (Teknisk) 
og Ørjan Johannessen (Kvalitet).

Tar alt: Børge Selstad har nå ansvaret for 
Mono-produksjonen.

Slutter: Ulla Simonsson har valgt å si opp som 
produksjonssjef for wafer-området.

Gründer og daglig leder Line Voll Bang er 
ikke tvil om hvor viktig Glomfjord Industri-
park har vært for hennes egen bedrift, 15 år 
gamle Polarsirkelen HMS. Som i dag også 
holder til i parken. Nylig mottok Line & Co. 
Meløy kommunes næringspris for 2011.

PARKEN AVGjøRENDE
- En del store bedrifter i parken begynte å 
bruke våre tjenester tidlig, og siden de selv har 
ressurser og egne folk ansatt innenfor helse, 
miljø og sikkerhet, har dét betydd faglige 
utfordringer og forventninger til oss. Det kan 
nok tenkes at det ikke hadde vært noe Polar-
sirkelen HMS uten dette samarbeidet gjennom 
årene, sier hun til Industrifolk.
Så brukte da også Line starten av takketalen 
sin til kommunestyret til å hedre ScanWafer/
REC Wafer Multi, hennes aller første kunde i 
industriparken. Line synes det er svært vemo-
dig at hennes eget ”hjertebarn” nå legges ned.

GLOMFjORD EN SELVFøLGE
- Jeg husker jeg sa da bedriften ble etablert i 
1997 at ”Jeg etablerer da ikke egen bedrift for 
så å skulle pendle til Glomfjord”, humrer hun.
Likevel, og selv om verken hun selv eller noen 
av de fem ansatte bor der, har bedriften siden 

2001 hatt base i Glomfjord. 
- Men etter hvert vurderte vi det som uaktuelt 
å være noe annet sted. Både fordi vi må ha 
nærhet til enkeltpersonene som bruker oss, 
og for å være lett tilgjengelig og kunne delta i 
møter.  Dessuten er det en fordel for oss at vi nå 
er samlokalisert med bedriftshelsetjenesten til 

Yara, siden dette betyr et større fagmiljø.
Polarsirkelen HMS har 40-50 kunder i Meløy, 
Gildeskål og Rødøy, deriblant nettopp de tre 
kommunene. Bedriften har som hovedfokus 
å forebygge helseplager på arbeidsplasser og 
være en ressurs for bedriftene innen helse, 
miljø og sikkerhet.
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Du finner knapt mer sentral enkeltperson i 
ScanWafers rivende utvikling. Fra 1998 til 
2011 har fabrikksjefene Alf Bjørseth, Svein-
Are Olsen, Tore Matre og Hilde Rolandsen 
kommet og gått, mens Øyvind Jenssen har 
bestått. Skiftleder, produksjonssjef, drifts-
sjef, prosjektleder for utbygging og teknisk 
sjef i REC Wafer Multi. I løpet av 13 år i 
wafer-begivenhetenes sentrum i Glomfjord 
har 41-åringen pådratt seg omdømme som 
kunnskapsrik og faglig dyktig leder. Men nå 
er det over.

- Hvorfor slutter du i REC, Øyvind?
- 13 år er jo lang tid. Jeg var også i en prosess 
for to år siden der jeg vurderte å bytte jobb, 
men valgte å bli. Når det så ble såpass tur-
bulent rundt det som har vært ”min” fabrikk, 
altså Multi, så fant jeg ut at det kanskje er på 
tide å gjøre alvor av det å skaffe seg andre 
erfaringer.

- Så det er ikke fordi du mangler trua på at 
Mono skal lykkes?
- Nei, tvert imot, jeg er ganske imponert over 
de forbedringene man har fått til de siste 
månedene, og jeg både håper og tror det er liv 
laga. Markedet kommer tilbake, så det hand-
ler bare om å gjøre raske nok forbedringer 
og ”stå han av” i den verste kneika når en del 
andre aktører velger å legge inn årene.

- Hvordan reagerte du på beskjeden om at 
”ditt” ScanWafer skulle legges ned i høst?
- Det var en tøff prosess, og i ettpar uker tenk-
te jeg mye på fabrikken som jeg hadde vært 
svært delaktig i å bygge opp. Men, det dreier 
seg jo ikke egentlig om en fabrikk som legges 
ned, selv om dét i seg selv er veldig trist. Det 
dreier seg om folkene – alle de flinke og hyg-
gelige kollegene jeg har hatt, og alt vi har fått 

Ja, jeg tror Glomfjord får nye, store industrietableringer. 
Og ja, jeg har noen idéer om hva det skal være. 

- Den egentlige drivkraften har 
nok vært å skape noe nytt, sier 
Øyvind Jenssen (41) etter 13 år 
som svært sentral i wafer-Glom-
fjord. Nå forlater han nedlagte 
Multi for å jobbe med nyska-
ping på heltid. I Meløy Nærings-
utvikling.

øYvIND JENssEN (41)
Ingeniør i elkraft, etter opprinnelig læretid hos daværende Hydro Agri og fagbrev som ele-
ktromontør. Ulike lederjobber i ScanWafer/REC Wafer Multi i perioden 1998-2011, teknisk 
sjef siden 2004. I dag teknisk sjef ved REC Wafer Mono, men fra februar ansatt i treårig 
engasjement som prosjektleder i Meløy Næringsutvikling. Bosatt i Glomfjord, gift med Sissel 
Norum (fabrikksjef Si Pro) og sammen har de fire barn i alderen 8-16 år. 

- Vi er kommet langt på pro-
duksjonsforbedring, og jeg tror 
absolutt at det vi har bygget 
opp i Glomfjord er interessant 
for mange industriaktører, 
mener øyvind jenssen. Nå skal 
han jobbe som prosjektleder i 
Meløy Næringsutvikling.

til sammen. Og det dreier seg om at mange 
av dem heldigvis har fått seg nye jobber, men 
at ganske mange ikke får være med videre 
og tar med seg en stor kompetanse bort fra 
kommunen.

- Og nå: Meløy Næringsutvikling. Hvor-
for?
- Helt siden oppstarten av ScanWafer og 
samarbeidet med Alf Bjørseth har jeg syntes 
at det har vært spennende med solenergi og 
ny teknologi. Men, den egentlige drivkraften 
for meg har vært å skape noe nytt for Meløy 
og for Glomfjord Industripark. Jeg har nok 
har en del gründerblod, og det er oppstartsfa-
sen som ligger mitt hjerte nærmest, mer enn å 
jobbe med detaljer når ting er oppe og går.

- 200 arbeidsplasser gikk tapt. Er det mulig 
å få til noe som er like stort, eller i hvert 
fall virkelig monner?
- Jeg tror absolutt at det vi har bygget opp i 
Glomfjord er interessant for mange industri-
aktører. Greit nok at REC sliter, men både på 
fabrikksiden og kultur for produksjonsforbe-
dring er vi kommet veldig langt. Jeg har vært 
i diskusjon med MNU om hvilke satsinger jeg 
skal jobbe med, jeg som har denne bakgrun-
nen. Men jeg er ikke begynt ennå, og har 
rikelig med prosjekter å følge opp før jeg slut-
ter i REC, så jeg stiller sånn sett med blanke 
ark når jeg begynner i den nye jobben.

- Kan det fortsatt gjøres satsinger innenfor 
solenergi-segmentet i Glomfjord?
- Det har jeg  ikke noe fasitsvar på, men at 
solenergi har en stor framtid er jeg ikke i 
tvil om. Og selv om REC i verste fall skulle 
trekke seg ut av Glomfjord, ønsker nok ikke 
MNU å la all kompetansen på dette gå tapt. 
Så det er naturlig å tenke videre på sol, men 
konkurransesituasjonen er tøffere enn mange 
kanskje forstår. Det er en veldig teknologidre-
vet bransje, og REC Wafer var nok litt for lite 
nytenkende de siste årene med Multi, og blir 
man akterutseilt på teknologi, er det vanskelig 
å henge med når det gjelder kostnader.

- Hva blir dine viktigste bidrag i Meløy 
Næringsutvikling?
- Jeg liker å se muligheter og mener jeg er 

flink til det å få en luftig idé til å bli et kon-
kret prosjekt. Og så det å styre prosjekter slik 
at man får i gang ting – når jeg ser tilbake på 
hva som har vært de artigste periodene i REC, 
så er det dette arbeidet som har trigget meg 
mest. Jeg begynner å få en del erfaring med 
prosjektarbeid etter hvert.

Øyvind Jenssen”
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Nokså forenklet: på Mono settes kvarts-
digelen, ferdig lagt med silisium, i bun-
nen av ovnen, og krystallen trekkes opp 
og blir en ingot. Så må ovnen tømmes 

ovNENE sKal YtE mER
Med 15 millioner REC-
kroner og fem millioner 
fra Innovasjon Norge, skal 
Mono-ovnene i Glomfjord 
produsere 10 prosent mer.

Produksjonsvolumet i ovnene hos REC Wafer Mono skal økes med 10 prosent gjennom et prosjekt der Innovasjon Norge betaler fem millioner 
kroner av regningen.

og kjøles før ny digel med silisium settes inn. 
Men nå:
- …skal vi lage tre ingoter fra samme digel, 
og uten å kjøle ovnen mellom hver. Vi tilfører 
ny silisium gjennom en ventil i siden, forkla-
rer teknisk sjef Øyvind Jenssen.
Prosjektet kalles recharge. 20 millioner 
kroner investeres, der Innovasjon Norge 
bidrar med to millioner fra den nasjonale 
miljøteknologiordningen, og tre i distrikts-
utviklingsmidler. På denne måten kan den 
pressede bedriften gjennomføre et viktig 

utviklingsprosjekt.
- Dette skal gjøre at vi øker produksjonen vår 
med om lag 10 prosent. Dessuten sparer vi 
mye prosesstid og kostnader, for eksempel på 
digelsiden, forteller Øyvind.
Selve ombyggingen av ovnene er ikke omfat-
tende. Men prosessmessig blir endringene 
utfordrende for staben.
- Nedstrøms betyr det ikke så mye, annet enn 
at man må håndtere en volumøkning. Men i 
ovnsområdet må man jo lære seg en helt ny 
prosess, sier Øyvind.

Spesielt år for den råsterke kraft- og indus-
trikommunen Meløy, som nå ønsker seg en 
litt annen etikett for noen år: omstillingskom-
mune.
- Søknaden sendes til departementet nå i 
månedsskiftet januar-februar. Næringsavde-
lingen på fylket lager en konsekvensanalyse 
som er veldig viktig for å bestemme om vi er 
berettiget til omstillingsmidler.

BER OM STORE BELøP
Dette sa ordfører Per Swensen da media nylig 

DEN vIKtIGE søKNaDEN
Mange viktige omstillings-
møter for Meløy kommune 
på nyåret. Og i månedsskiftet 
skal søknaden leveres…

Hver fredag samler Meløy kommune sitt omstillingsutvalg, som vi her ser ved enden av bordet  - fra venstre Liv Torill Pettersen (burgunder 
genser, daglig leder i Meløy Næringsforum), Leif Kristiansen (styreleder Meløy Næringsutvikling), Per Swensen (ordfører) og Arild Kjerpeseth 
(opposisjonsleder i kommunestyret). Møterett har også de øvrige på bildet, nemlig (f.v.) kommunikasjonsrådgiver Connie S. Olsen i Meløy 
kommune, rådmann jørgen Kampli, leder Frank Andersen i HIAF og hovedtillitsvalgt Rolf Nilsen i REC Wafer Glomfjord. 

var invitert til pressekonferanse med det 
bredt sammensatte omstillingsutvalget – se 
bildet. Det er i forbindelse med framleg-
gelsen av revidert statsbudsjett i april, eller 
kanskje litt før, at avgjørelsen faller.
- Kan vi få 30-50 millioner kroner fordelt 
over tre år, så er det klart at det er viktig. 
Og er det viktig nok, må selvsagt også 
Meløy kommune se på om midler som er 
låst til andre ting kan omdisponeres, altså at 
andre prosjekter utsettes, fortalte Swensen.
Høsten har for omstillingsordføreren 
vært full av møter på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. Og flere i januar – med 
REC-ledelsen i Oslo, med næringsavde-
linga i Landsorganisasjonen (LO) og med 
Arbeidsdepartementet.

FRYKTER å MISTE MANGE
Swensen og omstillingsutvalget mener wa-
fermarkedskrisen gir muligheter for å tenke 
nytt. Målet er 200 nye arbeidsplasser i løpet 
av 2-3 år, samt å erobre statlige arbeidsplasser 
som ”stadig vekk” flyttes ut fra hovedstads-
området.
- Det er klart vi frykter befolkningsnedgang. 
100 innbyggere færre betyr i grove trekk 
fem millioner kroner mindre i overføring fra 
staten hvert år. Etter oppsigelsene og permit-
teringene har vi kanskje 200 personer som vi 
ikke vet om vi beholder – i verste fall kan vi 
tape 10 millioner årlig på at de flytter. Vi job-
ber hardt for at de skal få muligheten til å bli i 
Meløy, understreker Swensen. 
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GJøR DIN BEDRIFt sYNlIG
vi hjelper deg på veien fra idé til ferdig produkt
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Ingen skal betvile at denne gjengen er trofast mot sin arbeidsgiver! Yara nominerte i høst Trond Fjærem (fra venstre), Levi Sakariassen, Kristine 
Haukalid, Paul Egil Kvarsnes og Hallvar Andersen til Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste. I julesvingen ble medaljene for 30 års 
sammenhengende tjeneste høytidelig overrakt i forbindelse med hyggelig middag i Glomstua sammen med den lokale Yara-ledelsen.


