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- Vi må i først ivareta dem som blir uten 
jobb, men så er målet vårt å skaffe 200 
nye arbeidsplasser de neste tre årene, 
forteller Lothar Maruhn. Nå skal MNU-
sjefen lede omstillingsprosjektet Meløys 
Nye Muligheter. Han vil be Staten om 
100 millioner kroner.

Mål: 
200 nye

SIDE 14-17

SLUTTER: 
- Veldig vemodig, 
etter 14 
fantastiske år, 
sier Tore Mevik. 
SIDE 21

BEGYNNER: 
John Vegard 
Krokstrand (19) 
er nyansatt i BIS, 
og dedikert til 
Yara. SIDE 4

FORSKER: 
Yara 
undersøker 
Glomfjorden. 
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Industrifolk    
Elin Beate Torset, 30 år

Håkon Taraldsen, 60 år
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Astrid Aleksandra Trondsen (17) har nemlig 
meldt flytting fra Bodø til Halsa. Siden 27. 
september er hun lærling hos EWOS på 
Forøya. Først vg1 teknikk og industriell 
produksjon og industriteknologi hjemme i 
byen, så til Halsa, men med annen fagret-
ning: 
- Ja, egentlig ønsket jeg meg læreplass i Sta-
toil, som industrimekaniker, men det var det 
mange andre som også gjorde! Dermed ble 

nytt fag, nytt bosted 
- Det skjer egentlig mer her 
enn i Bodø. Folk i distriktene 
har en tendens til å samles, og 
ta vare på hverandre. Sånn er 
det her også, sier en fornøyd 
lærling i industriteknologi.

- Bedriften virket spennende! Sier Astrid 
Aleksandra Trondsen. Bodøjenta ville 
egentlig til Statoil, men så ble det REC 
i Glomfjord, men så ble det EWOS på Halsa.

det produksjonsteknikk, og REC i Glom-
fjord, som jo gikk helt skeis, som du vet. Så, 
da ba Finn-Åge på Opplæringskontoret meg 
om å søke meg til EWOS, og her er jeg! 
Dét hadde jeg ikke trodd for noen måneder 
siden! Men jeg måtte ha noe å gjøre, og 
dette hørtes spennende ut! smiler den blide 
bodøjenta.

GåR INGENIøRVEIEN
Annen fagretning betyr også at hun nå har 
en nokså annen jobb enn hun ville ha hatt 
som industrimekaniker. 
- En helt vanlig dag på jobben begynner jeg 
klokka 7 på kontrollrommet sammen med 
resten av dem på skiftet mitt. Vi passer på 
at produksjonslinjene går som de skal, tar ut 
prøver og overvåker, opplyser hun. 
To års læretid på Halsa. Planen videre er 

klar. 
- Først å få fagbrev, og så kanskje ett år til 
for å få fagbrev som industrimekaniker. Eller 
i gang med ingeniørutdanning, jeg vil bli 
maskiningeniør, slår hun fast. 
- Interessen fikk jeg for alvor i niendeklasse. 
Da begynte kompisene mine å få biler som vi 
måtte mekke på. Jeg tenkte først på bilmeka-
niker, så lastebilsjåfør eller lastebilmekaniker, 
før jeg endte opp med industrimekanikerfaget. 
Og nå produksjonsteknikk!

TAS VARE på
Nå er Astrid innkvartert i leilighet i Halsa 
Gjestegård, som EWOS eier. 
- På fritida? Tja, jeg gjør helt vanlige ting som 
folk flest. Det skjer egentlig mer her enn i 
byen, for folk i distriktene har en tendens til å 
samles, og ta vare på hverandre. Jeg blir godt 

tatt vare på her på Halsa! 
- Og så liker jeg å gå på jakt, småviltjakt. Det 
er ikke blitt så mye av det i år, da, men senere, 
kanskje.

Industrifolk gratulerer med 
runddag i desember!

60 år
Håkon Taraldsen, Yara, 3. desember
Kjell Antonsen, Yara, 19. desember

50 år
Geir Øistein Karlsen, Yara, 14. desember
Alfon Johansen, Meløy vgs.  17. desember 
Ståle Knutsen, REC Multi, 22. desember

40 år
Ann Andersen, REC Mono, 20. desember
Geir Jonny Fagerli, REC Multi, 26. desember

30 år
Espen A. Selstad, Si Pro, 1. desember
Kenneth Larsen, REC Multi, 9. desember
Elin Beate Torset, Yara, 10. desember

25 år
André Ludvigsen, Yara, 9. desember Chris 
André Paulsen, REC Mono, 20. desember
Silje Eidissen, REC Mono, 27. desember

OBS! Listen er til og med denne måneden satt 
opp uavhengig av alle stabsendringene i for-
bindelse med at REC Wafer Multi legges ned. 
Industrifolk beklager også at Simen Stormo 
(BIS) ble glemt i forrige utgave. Simen fylte 20 
år 13. oktober, vel overstått!

Dette bildet er nok et artig minne for både dem som er med på det, og for dem som kjenner’em. Lagbildet er lånt fra oppslagstavla hos 
BIS production partner, og ifølge målvakten, Knut-Ivar Amundsen, må det være tatt i 1986. Dette er altså HGBI sitt fotballag som er knipset 
under Hydromesterskapet i porsgrunn, og her er det mange kjenninger! Så vidt vi kan se, jobber et lite flertall av dem fortsatt her i indus-
triparken. Bak fra venstre Eskil Storjord, Terje Rindal, Odd Roar Olsen, Geir Arne Giseth, Svein Hansen, Alf Kåring, Dag Olsen, Nils Larsen og 
Bjørn Abel. Foran fra venstre Ivan Dahl, Dag Vetting, Knut-Ivar Amundsen, Håkon Taraldsen og Boy Even Jensen. Foto: Hydro. pS! Industrifolk-
redaksjonen mottar gjerne bilder av dette gode minner-slaget. edmundul@online.no eller 99299908

den gang, for 25 år siden... 

Joda, det stemmer – nå er det klart for 
ny solidaritetsdag ved Meløy videregå-
ende skole i Glomfjord. Faktisk for 
niende året på rad, ifølge vår kilde. Selve 
hensikten med dagen, som i år går av 
stabelen tirsdag 6. desember, er å samle 
midler til sterkt trengende barn ved bar-
nehjemmet «Håpet» i Brasil. Og da bret-
ter alle ved skolen, elever som ansatte, 
opp ermene og lager julegaver for salg, 
julekaker, arrangerer moteshow, stiller 
elev-band, lager juleverksted for de 
minste og ikke minst: serverer julemat-

og nå: solidarisk skole 
Bli underholdt, spis god mat, 
vis solidaritet. Jammen, dét 
er jo tre gode ting på én 
gang, det!  

Klart for solidaritetsdag ved MVS, altså – her 
et glimt fra fjoråret, der Ullrikke Antonsen 
(f.v.) Astrid Midthun og Susanne Johansen 
solgte bakevarer.

middag. - I fjor var potetene litt vasne, men 
i år skrelles de og lages til av kjemiprosess-
elevene, så potetene blir bra, forsikrer faglæ-
rer John-Howard Bottolfsen med et smil.
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Fem unge REC-
medarbeidere har 
gått opp til, og 
bestått, fagprøve i 
høst. Og navnene 
er: Tommy Norum, 
Cecilie Pedersen, 
Anders Marken, 
Jan Harald Engen 
og Connie Johan-
nessen. Og faget? 
Produksjonsteknikk.
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- Ja, det har vært ganske utfordrende, mye uforutsett 
som oppstod underveis. Så det er litt sånn at veien er 
blitt til mens vi har gått den. Men nå er prosjektet gjen-
nomført og levert, forteller formann Håvard Jentoftsen i 
Terje Halsan AS.
Entreprenøren har utført sitt kanskje største oppdrag så 
langt unna basen i Glomfjord. Hos EWOS på Halsa.

IKKE ALT på SKINNER
For, som Industrifolk forhåndsomtalte i juni-utgaven 
i år – nå har EWOS både endret og betydelig utvidet 
ankomstområdet ved fabrikkområdet på Forøya. Ho-
vedentreprisen har Terje Halsan AS hatt, der i hovedsak 
fire mann er satt av til arbeidet underveis.
- Prosjektet er blitt mye mer omfattende enn vi trodde. 
For eksempel viste det seg at hovedvannledningen hit 
lå veldig grunt i bakken, og ble ødelagt straks vi beltet 
over det området, sier Håvard.
- Joda, det er ikke alt ved prosjektet som har gått 
på skinner, og vi for vår del har fått en ganske stor 
overskridelse av budsjettet. Men nå fokuserer vi på 
det ferdige resultatet, som vi er fornøyd med, fastslår 
fabrikksjef Tor-Arne Gransjøen.

HELT FORANDRET
Det opprinnelige budsjettet var i størrelsesordenen 1,8 
millioner kroner, mens totalkostnaden nå viser seg å 
være langt høyere. For denne investeringen har EWOS 
uansett fått en helt forandret adkomst.
- Der oppe begynte vi med å fjerne den gamle eneboli-
gen på oversiden av veien, og dieseltanken på nedsiden, 
peker og forklarer Håvard.
Industrifolks før-bilde viser en del av endringene. 
Innfartsvegen er langt bredere enn før, og et nytt platå 
er etablert over en støttemur med 90 kvadratmeter 
stablestein.
- I sum er det tatt ut langt mer masse enn vi hadde 
beregnet, kanskje så mye som 2.000 kubikk, som er 
fraktet bort til EWOS sitt steinbrudd. Og faktisk er det 
kjørt inn så mye som tre båtlass med pukk og stein til 
det nye området.

LENGST UNNA
For entreprenør Halsan er oppdrag av et slikt omfang, 
så langt unna Glomfjord, mer av det uvanlige slaget.
- Ja, vi har hatt maskiner i Mosjøen, og nå nettopp i 
Tysfjord. Men dette er nok det største oppdraget vi har 

Halsan ferdig Hos eWos
Flere overraskelser underveis gjorde 
Prosjekt adkomstendring hos EWOS 
både mer omfattende og kostbart enn 
forutsett. Men nå har Terje Halsan AS 
lagt siste hånd på verket.

hatt, såpass langt unna, bekrefter Håvard 
Jentoftsen.
- Vi må nok tenke mer slik fra nå av, nå 
som de store utbyggingene i Glomfjord 

ser ut til å være over. Men det kan jo 
skje ting der også, dét har det gjort før, 
smiler han.

Innkomsten til EWOS på Forøya er nokså endret siden i sommer. En gammel enebolig og en gammel dieseltank er fjernet for å få bedre 
plass. Det innfelte bildet er knipset 26. mai i år.

Nært administrasjonsbygget har man fylt opp et nytt nivå omkranset av stable-
stein. Dette skal bidra til ryddigere adkomst både for person- og varetransport 
inn og ut.

Karer som har hatt nokså lang arbeidsvei i høst – fra Reipå, ørnes og Glomfjord 
til Halsa og anleggsjobb for EWOS. Fra venstre Håkon Johansen, Jøran Sandvei, 
Tord Martin Andersen og Roy Arne Sandberg. Helt til høyre Håvard Jentoftsen, 
formann hos Terje Halsan AS.

John Vegard S. Krokstrand (19) fra Ørnes valgte BIS 
Production Partner og automatiker-veien. Det er nemlig i 
dette faget han siden 1. september er lærling i, og gjennom 
BIS er han fast utleid til Yara. Utleid til Yara er også hans 
lærling-kollega Joachim Andreassen (18), men da i meka-
niske fag. Joachim er den yngste av faktisk tre brødre som 
formelt er ansatt i BIS i Glomfjord, der de andre er Frank 
(22) og Ørjan (26). Lærling i BIS er også industrimekani-
ker Thomas Pedersen (22), som har fortid hos REC Wafer. 
 
 

unge bis-tilskudd 

John Vegard S. Krokstrand
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- Vi er spent på rapporten vi skal få i 
februar. Utslippene våre er nemlig redusert 
betydelig siden tidlig på 90-tallet, da vi 
sist fikk fjorden undersøkt, opplyser Yaras 
HMSK-sjef Erik Knutssøn. 
Den gangen var man også spent, for en 
undersøkelse i 1982 hadde vist at fjorden 
var tydelig overbelastet med gjødselstoffer 
som nitrogen og fosfor. Økt planktonpro-
duksjon - farget og uklart vann. 
- Dette problemet var betydelig mindre 
i 1991-92. Men siden den gang vet vi at 
vannomløpet i Glomfjorden er helt endret 
siden kraftverket i Kilvika startet opp i 
1993. Så dette blir spennende, sier Erik.

fjorden undersøkes 
Yara investerer over to 
millioner kroner i en om-
fattende undersøkelse av 
Glomfjorden. Hvordan er 
egentlig miljøet i vannet, 
etter mange år med betyde-
lig reduksjon av utslippene?

pLAN FOR REDUKSJON
Yara jobber kontinuerlig for å ha lavest mulig 
utslipp til luft og vann fra fabrikkene i Glom-
fjord. Og har langt lavere sådanne enn i -92. Så 
er det slik at Klima- og forurensningsdirekto-
ratet nå avkrever bedriften en grundig undersø-
kelse av fjorden. I forbindelse med årets ferske 
utslippskonsesjoner. 
- En del av dette er at vi også skal presentere 
planer for hvordan vi videre jobber for å redu-
sere utslipp, forklarer Erik. 
- Når det gjelder undersøkelse av vannet i 
fjordene, er det en fordel for oss å bruke NIVA, 
siden de benytter personell som også deltok for-
rige gang dette ble gjort.

1982, 1992 OG 2011
Og forrige gang var altså i 1992. Den gang 
oppdaget man at mengden av næringssalter og 
algebiomasse var betydelig redusert fra 10 år 
tidligere. Men fortsatt så man fravær av normale 
tangsamfunn, og dominans av grønnalger i 
strandsonen på nordsiden av fjorden. Altså etter 
påvirkning av utslipp fra gjødselfabrikken. Så, i 
2011: NIVA er på nytt på hyppige Meløy-besøk, 

og i samme ærend. 15 tokt ble det i alt, fra 
mars til september i år. Med «Yarajenta» som 
tokt-skute, og med skipper Arnt Jørgensen og 
matros Frank Isaksen som assisterende prøve-
takere, har turene gått til en rekke målestasjo-
ner og til innhenting av vannprøver fra ulike 
dybder. Hovedhensikt: undersøke forekomst 
av for eksempel næringssaltkonsentrasjoner, 
planteplankton og såkalt hardbunnsflora og 
hardbunnsfauna.

SåpE-OppSIKT
Utslipp til Glomfjorden har ikke vært et hyp-
pig diskutert emne i industriparken - utslipp 
til luft, og dis, har nok opptatt flere. Og som 
nevnt har Yara jobbet kontinuerlig i mange år 
med tiltak for å redusere utslipp. 
- Det som har vekket en del oppsikt, er de 
gangene såpe fra REC er gått til overløp. 
Dette har sett ganske ille ut, som skum i elva 
og som et slags belegg på fjorden. Men vi tror 
ikke at dette har vært spesielt skadelig, og 
det har som sagt kun vært ved overløp - det 
ordinære utslippet gjøres jo på ganske dypt 
vann, forklarer Erik Knutssøn.

NIVA har i år vært hele 15 ganger på tokt 
i Glomfjord-regionen, som en del av Yaras 
omfattende miljøundersøkelse av fjordene 
i nærområdet. Her klargjør Kjersti Daae 
fra NIVA prøver som er tatt rett utenfor 
Fullgjødselfabrikken i bakgrunnen. Frank 
Isaksen assisterer.

Her ser vi Yarajenta-skipper Arnt Jørgensen med CTD-måleren. Den 
måler oksygen, temperatur og saltinnhold, og senkes helt ned til 
bunnen slik at målingene gjøres gjennom hele vannsiktet.

…og her er det Jens Alexander Kristiansen fra Argus Miljø som 
klargjør nye prøver for analyse.

6 7



- Synd å miste vår beste 
kompetanse, men naturlig 
at det blir slik. Våre ansatte 
er veldig attraktive, mener 
Tore Matre.

Nei, det er på mange måter ingen hyggelig 
jobb. Men den må gjøres, den er stor, og Tore 
Matre og de åtte andre på stay-on-teamet 
i Multi er nå i havn med planleggingen. 5. 
desember begynner nemlig demonteringen av 
fabrikken, etter beslutningen fra 25. okto-
ber om å stenge driften permanent. Men før 
demontering: sikkerhet. 
- De første dagene av desember skal samtlige 
som nå skal inn i fabrikken, gjennom eget 
HMS-kurs. For, vi er jo vant til å drifte, ikke 
til å rive. Sikkerhetsmessig er det å demontere 
en fabrikk, og rive, noe av det farligste vi kan 
gjøre. Ting kan falle ned, mange uforutsette 
ting kan skje når man river ting fra hverandre. 
Derfor skal vi ha ekstrem fokus på HMS i 
perioden som nå begynner, forteller fabrikk-
direktør Tore Matre.

starter på slutten 
November er brukt til 
detaljplaner, nå begynner 
demonteringen av Multi-
fabrikken. Tom hall: 1. april. 
Avviklingskostnad: 100 mil-
lioner kroner. 

KOSTBART OG OMFATTENDE
November er brukt til å lage detaljerte planer 
for demontering og tømming av fabrikken på 
8-10.000 kvadratmeter. I disse lokalene er det 
drevet milliardvirksomhet, og det å rydde ut 
er et svært omfattende prosjekt. 
- Det stemmer, vi beregner at arbeidet vil 
pågå for fullt hele vinteren, og at all riving og 
demontering av utstyr skal være gjort 1. mars. 
I den første fasen benytter vi egne ansatte 
som går oppsigelsestid og som kan håndtere 
verktøy, forklarer Tore. 
- Når det store og tunge utstyret så skal 
fraktes ut av lokalene, leier vi inn entrepre-
nører med løfteutstyr og kompetanse til slike 
jobber. 
I mars pågår trolig arbeidet der innleide 
firmaer river ned infrastruktur som rørgater, 
kabelgater og alt som ikke er prosessutstyr. 
For eksempel i fabrikkjelleren, kulverten – 
utstyr som varmevekslere, pumper og ikke 
minst rørsystemer. 
- Budsjettet for hele avviklingen er på i un-
derkant av 100 millioner kroner. Dette belø-
pet inkluderer også lønn og sosiale kostnader 
til dem som sies opp, pluss alle kontrakter 

som ikke er avsluttet. Det siste gjelder jo i 
hovedsak 10-årskontrakten med SiC Proces-
sing, forklarer han.

WAFERUTSTYR TIL SALGS
Veien fram mot neste vår blir altså både kost-
bar og arbeidssom. REC Wafer Multi inves-
terte som kjent om lag 600 millioner i om- og 
utbygging i perioden 2005-07 - mengden av 
produksjonsutstyr er voldsom: 
- Vi har ni oppgraderte ALD-ovner, åtte 
eldre GTI-ovner, åtte moderne Meyer Burger 
blokksager, to fullautomatiserte og tipp-topp 
blokksentere, to limesentere, 24 moderne 
wafersager, tre moderne vaskelinjer og seks 
waferlinjer fra Tronrud som jeg tror er noe av 
det beste i verden. Og i tillegg støttesystemer 
på slurry, tanker, pumper, kompressorer, og 
rentrom-utstyr, ramser Tore opp. 
- Og dette får man solgt? 
- En del er ukurant, men mye kan selges 
hver for seg eller samlet til andre aktører i 
industrien. Eller én aktør kan kjøpe alt, selv 
om dét kanskje ikke er det mest sannsynlige. 
Prisen må uansett stå i forhold til at det vil 
koste nokså mye å frakte det til nytt sted og 

montere opp der, mener Tore. 
Ved påsketider skal Multi-
bygget altså i teorien kun 
være et tomt skall, og klart 
til å ta imot eventuell ny 
virksomhet.  Her henviser 
han alle spørsmål til Meløy 
Næringsutvikling,

BEHANDLE RETTFERDIG
Nå skal Tore selv lede 
demonteringen i Glomfjord, 
med sterkt fokus på HMS. 
I tillegg er han opptatt av å 
ivareta dem som til nå har 
vært ansatt i Multi, mange av 
dem veteraner som har vært 
med helt siden gründer Alf 
Bjørseth selv ledet en bitteli-
ten stab i ScanWafer. 
- Akkurat nå gjennomfører vi 
en kompetansekartlegging, 
og det lages jobbeskrivelser 
for alle funksjoner på Mono. Da vi flyttet 
Multi-ansatte over til Mono handlet vi raskt 
ut fra folk vi visste var dyktige. Nå gjør vi en 

Demonteringen av stort utstyr som ovner (f.v.), wafersager og waferlinjer i REC Wafer Multi blir en stor og kostbar jobb som vil pågå hele 
vinteren og fram til påske. - Siden mye av arbeidet også innebærer risiko, må alle som skal delta i arbeidet gjennomgå eget HMS-kurs, fortel-
ler fabrikkdirektør Tore Matre.

grundig gjennomgang for å være sikre på at vi 
ikke gjør noe galt i vurderingen av kompe-
tanse og ansiennitet, og da kan det kanskje bli 
noen få justeringer.

8

For: en lang rekke Multi-ansatte er 
allerede, eller skal, over i jobber for 
andre arbeidsgivere. Mange av dem 
har vært nøkkelpersoner i REC Wafer 
Multi, lenge. 
- Det er selvfølgelig synd at REC mister 
deres store kompetanse, men samtidig 
er det naturlig at det blir slik. Slike 
tilfeller er det også mange av på Herøya 
nå. Og den enkelte må ta hensyn til seg 
selv, det er slik det må være, fastslår 
Tore Matre. 
Han er overrasket over hvor stor et-
terspørselen har vært i arbeidsmarkedet 
i Meløy-regionen, og over hvor mange 
av hans ansatte som allerede har skaffet 
seg andre jobber. 
- Ja, jeg synes det er forbausende stor 
respons i arbeidsmarkedet i regionen. 
Mange av våre ansatte har vært aktive, 
og det er positivt at de allerede har fått 
nye jobber. Dette er noe jeg også visste 
– våre ansatte har høy kompetanse og er 
attraktive i arbeidsmarkedet. 
REC Wafer har for øvrig engasjert egne 
firmaer som nå skal hjelpe permitterte 
og oppsagte, for eksempel med proses-
sen det er å skaffe seg ny jobb. 
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- Jo, vi er i henhold til planen, altså det som 
ble presentert av styret som furutsetning for 
å kunne forsvare fortsatt drift. Planen vår er 
at vi ikke skal ha negativt resultat i 4. kvartal, 
og så gå i pluss neste år. Pr. i dag er vi i rute 
med forbedringsarbeidet der vi reduserer tap 
og forbedrer utbyttet.

- Så du kan berolige dem som tror at Mono 
også vil velte?
- Tja, om man ikke kan slappe av, så er det i 
hvert fall vist en evne og vilje til å få resulta-
ter, og pr. nå ligger vi godt an. 

- Hva har man gjort, egentlig?
- Vi har hatt veldig sterk fokus på forbedring i 
alle arbeidsprosesser i hele bedriften, og ikke 
minst på at operatørene utfører jobbene sikkert 
og nøyaktig slik det står i prosedyrene. Et 
eksempel på forbedring er at vi har optimert 
syklustiden på ovnene, slik at produksjons-
tiden pr. ingot er gått ned. Vi kjører tester, 
bekrefter at de stemmer og så «ruller vi det 
ut» i hele fabrikken. Og alt dreier seg om kva-
litet. Absolutt alle forbedringsprosjekter går 

Hva nå, Mono? 

Multi legges ned, Mono må gå 
i pluss i 4. kvartal. Hvordan går 
det, Mono-sjef Ivar Blekastad?

på å heve kvaliteten på sluttproduktet. 

- Mye som nå gjøres rett, men ble gjort feil 
tidligere?
- Ja, vi finner for eksempel ut at vi tidligere 
ikke var gode nok på å ha gode og entydige 
instrukser. Og vi har ikke vært gode nok 
på opplæring, dermed har ikke folk utført 
prosedyrene likt og riktig. Dette har altså 
ingenting med produksjonsutstyret å gjøre, 
men måten vi utfører arbeidet på. De ansatte 
forteller meg også at de nå har satt standarder 
for måten de jobber på som de tidligere ikke 
hadde. 

- Hva med markedet?
- Vi har ukentlig gjennomgang med markeds-
avdelingen, og markedet har ikke utviklet seg 
positivt siden forrige måned. Så er jo situasjo-
nen nå at prisene på silisium faller. Dette er 
ikke positivt for REC som konsern, men det 
gjør situasjonen lettere for oss på Mono, for 
dermed får vi lavere råvarekostnader.

- Multi er stengt, hvordan tar staben det?
- Det har nok vært vemodig for mange at det 
nå er slutt for godt. Samtidig er jeg imponert 
over arbeidsinnsatsen og evnen og viljen til å 
lykkes her på Mono. Folk er helt klare på at 
dette skal vi få til, og stemninga og arbeids-

- Stemninga og arbeidsmoralen i denne 
bedriften er rett og slett imponerende! 
synes fabrikkdirektør Ivar Blekastad hos REC 
Wafer Mono.

Den skinner fortsatt i særegent gult, slurryfa-
brikken, og ruver fortsatt godt på tomta som 
ble sprengt ut fra Setvikhaugen. Men høsten 
har vært tung i SiC Processing. I disse dager 
sender sjefen ut oppsigelsene. Tallene er ikke 
hyggelige.

60 pROSENT REDUKSJON
- Vi var 56 ansatte, nå nedskalerer vi til 22,5 
årsverk. Vi har gjennomført samtaler med de 
som blir overtallige, og nå i månedsskiftet 
sendes oppsigelsene ut, bekrefter fabrikksjef 
Wenche Olsen. 
60 prosent av alle ansatte skal altså bort. Først 
og fremst i produksjonen, men også på labora-
toriet og i administrasjonen. På Herøya legges 
den eldste av to SiC-fabrikker ned, og selskapet 
reduserer staben i Norge fra over 200 til 114 fra 
1. desember. Over 80 sies opp – mer enn 30 av 
disse altså i Glomfjord. 
- Volumet vårt reduseres med om lag 60 prosent 
med nedleggelsen av Multi. Dermed skal vi 
over i en helt annen driftsform fra 1. desember, 
forteller Wenche.

ny driftsforM Med 
Halvert stab 
Den største spinoffbedriften 
måtte ta den største smellen etter 
nedleggelsen av REC Wafer Multi. 
Fra 1. desember er SiC Processing 
redusert fra 56 til 23 ansatte. Og 
nå blir det en helt annen drifts-
form i slurryfabrikken. 

- å skille ansatte fra hverandre på kompe-
tanse og egnethet er vanskelig, når alle er 
svært dyktige, innrømmer Wenche Olsen.

HELGESTENGT
Hele høsten har hun jobbet sammen med 
resten av ledelsen og de tillitsvalgte: 
hvordan tilpasse til ny drift som kutter 
kostnadene så mye at det fortsatt er aktuelt 
å prosessere slurry i Glomfjord? 
- Vi stenger produksjonen i helgene, og 
operatørene går fra 6-skift til 4-skift på 
ukedagene. På laboratoriet går vi fra 6-skift 
til 2-skift - bare formiddag og ettermiddag, 
forklarer Wenche. 
Bakgrunnen for ny driftsform er altså sterk 
reduksjon i volumet, siden Mono bare står 
for 40 prosent av det opprinnelig budsjet-
terte. SiC skal neste år kun prosessere på 
én produksjonslinje, og denne vil gå for 70 
prosent kapasitet. 
- Etter å ha brukt veldig mye tid på denne 
omstillingen, er det nå aller viktigst å 
levere det vi faktisk skal, med en helt an-
nerledes organisasjon. Vi må endre måten 
vi tenker og jobber på, og det må også REC 
Wafer, for de vil ikke få slurry hver dag 
hele uka fra nå.

VANSKELIG å SKILLE
Oppbemanningen av SiC Processing var 
en fest da den pågikk for alvor i 2009. I 
desember 2008 meldte Industrifolk om hele 
170 søkere etter hovedutlysningen, svært 
mange godt kvalifisert, med både ett og 
to fagbrev. Wenche Olsen kunne velge og 
vrake fra øverste hylle. 

- Og nå er det dessverre de samme, fra 
øverste hylle, som blir uten jobb. Og det å 
definere hvem som her blir overtallig, det har 
ikke vært lett, for vi har vært svært fornøyd 
med alle vi har ansatt. Og mange har nøyaktig 
like lang ansiennitet i bedriften, så det å skille 
veldig gode operatører fra hverandre på kom-
petanse og egnethet, dét er vanskelig.

moralen er rett og slett imponerende.

- De største utfordringene nå, da?
- Det er rett og slett at vi greier å opprettholde 
hastigheten, rekkefølgen og stabiliteten på 
forbedringsarbeidet, slik at vi ikke får noen 
tilbakeslag. Dette ser veldig bra ut. Det eneste 
vi frykter er strømleveransen – der hadde vi 
noen stygge hendelser i september som satte 
oss tilbake. Vi har ikke fått en bekreftelse på 
at årsakene til bruddene er fjernet, så vi bærer 
med oss en frykt for nye utfall.

Her i ovnsområdet har Mono klart å redusere produksjonstiden pr. ingot, men opprettholdt 
kvaliteten. Bedriften arbeider for å gå minst i balanse i fjerde kvartal i år.

Den mektige slurryfabrikken overlever uten volumet fra Multi, men 
må over i en annen driftsform og med 60 prosent mindre stab.

Slurryproduksjonen skal gjøres med 4-skiftordning fra nå, og sten-
ger i helgene. – Det viktigste er å levere det vi faktisk skal, med en 
helt annerledes organisasjon, sier fabrikkesjefen.
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- Vi hadde utleie av folk til både REC og SiC 
som ble avsluttet i sommer, så det er klart 
vi merker situasjonen veldig godt. Vi har de 
fleste oppdragene våre innenfor portene her, 
så det vi mister må erstattes av nye kontrak-
ter, dersom vi skal opprettholde den staben vi 
har, fastslår BIS-leder Sture Karlsen.

bis leter oppdrag 
I BIS er permitteringsvarsel 
sendt ut, men bare én har 
måttet holde seg hjemme til 
nå. Vedlikeholdsleverandøren 
leter nye oppdrag – fra Fauske 
til Halsa.

- Vi har vært mye på veien i høst for å skaffe 
oss nye oppdrag, forteller BIS-sjef Sture 
Karlsen.

Fortsatt aktivitet for alle ansatte hos BIS, men permitteringsvarsel er sendt ut.

SpENT på MONO
Dette har bedriften så langt lyktes nokså godt 
med, og fortsatt er hele staben på 72 i full 
jobb. Men, det er sendt ut permitteringsvars-
ler, og spesielt på elektrosiden er det vanske-
lige tider. I samarbeid med de ansatte planleg-
ges det å ta ut en del opptjent avspasering og 
overskytende ferie. Sture Karlsen og hans lag 
er selvsagt svært spent på hvordan det går 
videre med REC Wafer Mono, og om det kan 
komme nye etableringer etter Multi.

på VEIEN
- BIS har en vedlikeholdskontrakt med Yara 
som ligger i bunnen også neste år, men vi må 

skaffe andre oppdrag også. Det er ikke hygge-
lig at det nå skal demonteres hos Multi, men 
slike oppdrag kan jo være typisk BIS-arbeid. 
Samtidig er det flere om beinet nå – det er 
flere enn oss som har mistet kontrakter på 
grunn av REC-situasjonen. 
- Derfor har vi i høst vært på veien for å 
skaffe oss nye oppdrag, vi har vært helt fra 
Fauske til Halsa. Samtidig er vi i et godt nett-
verk i BIS, dette gir oss muligheter for utleie 
av personell til for eksempel BIS Production 
Partner Mosjøen, eller andre steder som har 
behov for hjelp.
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Klippet som illustrerer denne teksten er fra 19. 
oktober. Ukeavisen framtia bragte nettopp den 
onsdagen den hyggelige nyheten: ikke bare 
kunne resirk-bedriften Si Pro ta inn igjen de 
permitterte i staben på 35, de kunne i tillegg 
øke med 17 midlertidig ansatte for å betjene 
et stort, nytt oppdrag utenfra Glomfjord. Den 
hyggeligste nyheten på en stund fra Glomfjord 

si pros nye 17 
Folk fra hele Meløy er blant de 
17 som fikk midlertidig anset-
telse da Si Pro kunne utvide.

framtia 19. oktober i år

Industripark, altså. Industrifolk har navnene 
på de 17 nye, som er bosatt i stort sett hele 
Meløy. Fra Engavågen: Jonny Hansen, Ove 
André Sæle og Svein Olaf Antonsen. Fra 
Ørnes: Bente Risvik, Stein Müller, Jørgen 
Hestdahl og Jon Inge Drevland. Fra Halsa: 
Janne Ringøy og Frode Lyngstad. Fra Never-
dal: Roger Endresen, Hanne Sofie Vindvik 
og Wiktor Karlsen. Fra Glomfjord: Sandra 
Jensen, Connie Johannesen og Henrik Krogh. 
Fra Reipå: Sonja Svendsen. Fra Mevika: Elin 
Ovesen. 

Og her er Veinytt: Yara har gjort sikringstiltak ved Viadukten. Lovlig hastighet er satt ned, og det nye autovernet skal sikre rørgata mot 
påkjørsel dersom noen er uheldig på glatt føre. Ny asfalt er dessuten lagt både her og nede på kaia. Sistnevnte område er utbedret for 
å få en bedre kjørebane for truckene som frakter mineralgjødsel til utskipning over containerhavna. Og dette var Veinytt.

Scan Crucible er også svært preget av den 
beklagelige utviklingen for REC Wafer. Det 
vel fem år gamle selskapet har allerede hatt 

CruCible sliter

- Vi holder ikke ut lenge dersom 
volumet ikke øker, innrømmer 
Finn Nordmo.

Styreleder Lothar Maruhn og fabrikksjef Finn Nordmo (t.h.) opplever fortsatt tøffe tak i Scan Crucible. Nå sliter bedriften på grunn av for lavt 
produksjonsvolum på kvartsdigler.

en strevsom etableringsfase, og de siste 
månedenes fall i wafermarkedet har ikke gjort 
situasjonen lettere. Scan Crucible produse-
rer krukkeformede kvartsdigler og har REC 
Wafer Mono og Norsun som sine nåværende 
kunder.
- Får vi ikke opp volumet, klarer vi oss ikke 

lenge, det er helt klart, innrømmer fabrikksjef 
Finn Nordmo overfor Industrifolk.
- Vi sliter. Nå kjører vi bare med to skift, og 
har redusert fra 17 til 12 ansatte.. Nå har vi 
såpass lavt volum at den økonomiske situa-
sjonen er vanskelig, vedgår Finn.
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- Joda, vi får mange henvendelser. Det har 
spredd seg at vi blir omstillingskommune, 
nikker Lothar Maruhn. 
Industrifolk har invitert seg på omstillingsprat 
i toppetasjen av Schalthuset. Etter 15 vekst-år 
i skinnet fra REC-solen, rammes Meløy hardt 
av krisen i wafermarkedet. Over 300 arbeids-
plasser blir borte. 
- Noen henvendelser er mer aktuelle enn 
andre, mens noen ikke er aktuelle i det hele 
tatt. Men det er ikke slik at det er en kø, der 
seriøse aktører vil investere i Meløy. Dette er 
et møysommelig arbeid, det er ikke gjort over 
natten å skape flere titalls nye arbeidsplasser, 
forteller Lothar.

Må FøRST IVARETA
MNU-sjefen er sentral. De senere år fordi 
MNU har fått sin del av æren for flere hundre 
nye industriarbeidsplasser. Og fra nå under 
langt mindre hyggelige omstendigheter: Mel-
øy blir omstillingskommune etter dramatisk 
fall i wafermarkedet og så langt nedleggelse 
av REC Wafer Multi. MNU forventes å lede 

          - vi kommer ikke til å lykkes med alt. Men målet er å 
skape 200 nye arbeidsplasser i disse tre omstillingsårene. 
I sitt 60. år skal Lothar Maruhn 
lede MNU og Meløy gjennom 
harde omstillingsår. Han tror 
ikke på snarlige løsninger, men 
mener Meløy har rikelig å lokke 
med. Nå vil han be Staten om 
100 millioner kroner.

omstillingsarbeidet på en god måte. 
- Det aller viktigste akkurat nå er å ivareta de 
som lider økonomisk ved at de mister jobben. 
De må sikres økonomisk ved at det hurtig 
skapes nye arbeidsplasser, eller at de får 
mulighet til kompetanseheving slik at de kan 
få andre jobber, sier mannen som har ledet 
Meløy Næringsutvikling de siste 11 årene. 
År som har vært preget av wafer-eventyret i 
Glomfjord og veksten dette har gitt for store 
deler av næringslivet i Meløy. MNU ble imid-
lertid etablert allerede tidlig på 1990-tallet, da 
situasjonen var alvorlig etter Hydros beslut-
ning om å stenge ammoniakkfabrikken. 100 
arbeidsplasser gikk den gang tapt. Situasjonen 
i dag er på mange måter mer alvorlig. Med 
exit Multi forsvinner altså 200 arbeidsplasser 
direkte, og skulle Mono også måtte innstille, 
vil nok mange ta ordet krise i sin munn. Minst 
700 arbeidsplasser er direkte og indirekte 
avhengig av REC for å kunne bestå.

MåL: 200 NYE
- Vi regner med at Meløy blir en omstillings-
kommune i de neste tre årene. Da skal det 
gjøres en ekstra innsats på flere områder og i 
flere næringer. Det overordnede målet vårt er 
å beholde om lag 6.600 innbyggere i kommu-
nen, og om lag 3.300 sysselsatte, som til nå. 
Og dét er klart, at når det forsvinner 250-300 
arbeidsplasser, må det store etableringer til 
for at det skal monne – hvis ikke, mister vi 
mye kompetanse, fastslår Lothar. 

- Så langt har vi en strategi på å skape 40-50 
nye arbeidsplasser innen neste år, og kanskje 
150-200 til i løpet av de tre omstillingsårene. 
Ordfører Per Swensen skal fra nå stå som 
formell leder av det bredt sammensatte 
omstillingsutvalget i Meløy, og der MNU skal 
ha to representanter. 17. november godkjente 
kommunestyret planen for det omfattende 
arbeidet. 
- Arbeidet kom for så vidt i gang før beslut-
ningen om at REC Wafer Multi skulle legges 
ned. Vi har vært i møter med både kommunal-
ministeren og næringsministeren, møter der 
både Innovasjon Norge, Arbeidsdirektoratet 
og SIVA (Selskapet for industrivekst, red.
anm.) deltok. Den klare tilbakemeldingen 
er at Meløy skal få bidrag til å gjøre en god 
omstillingsjobb.

BER OM 100 MILL.
Bidrag allerede er at Nordland Fylkeskommu-
ne har gitt to millioner kroner i prosjektstøtte 
til Meløy og Narvik. Lokalt brukes disse mid-
lene blant annet til å styrke staben i MNU. 
- Vi ansetter to prosjektmedarbeidere for 
denne treårsperioden. Finn Nordmo og jeg 
selv, med våre nettverk og vår kunnskap, blir 
viktige i den jobben MNU skal gjøre i dette. 
Da trenger vi å øke bemanningen slik at vi 
også kan ivareta andre, løpende oppgaver. 
- Hvor mye penger trenger Meløy, og hvor 
mye vil vi få, fra myndighetene? 
- De beregningene vi har gjort, og den erfa-

ringen man har, tilsier at Staten vil kunne gå 
inn med 35-40 millioner kroner. 
- Er det nok? 
- Nei, vi trenger 100 millioner. Jeg er nokså 

sikker på at vi ikke får så mye, men det er dét 
vi vil be om. Så får vi se, da, hvor mye penger 
vi totalt kan samle i samarbeid mellom Meløy 
kommune, MNU, REC og Staten. 

- 100 millioner er jo en del? 
- Ja, men skal vi kunne trekke aktører til oss, 
må vi tilby økonomiske fortrinn de ikke får 
andre steder. 

- Det er ikke en kø av seriøse aktører som vil investere i Meløy, og det blir et møysommelig arbeid å skape flere titalls nye arbeidsplasser i 
Meløy, mener MNU-leder Lothar Maruhn.

Mnu leder omstillingen Mnu leder omstillingen
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Da har vi behov for å kunne gjøre en del ting, 
og vi trenger kapital som vi kan ta en viss 
risiko med.

VIL OVERTA MULTI
- Det vil bli rimelig å etablere seg her? 
- I samarbeid med fylkeskommunen vil vi 
nok kunne tilby rimeligere strøm enn normalt, 
ja. Og dersom vi får overta Multi-bygget, kan 
vi tilby rimeligere lokaler enn de fleste andre 
steder, mener Lothar. 
Multi, ja. REC besluttet 25. oktober å 
stenge for godt det opprinnelige ScanWafer 
i Glomfjord. Det er dette vedtaket som for 
alvor utløser Meløys Nye Muligheter, altså 
omstillingsarbeidet som skal pågå i perioden 
2012-15. Og, fra kommende vår er om lag 
10.000 kvadratmeter Multi-lokaler tømt. 
- Vi er i dialog med REC, og har et ønske om 
å kunne overta disse lokalene. Siden dette i så 
fall vil spare REC for en stor kostnad ved å 
skulle rive, håper vi også å få til en økono-

misk kompensasjon av en viss størrelse fra 
dem. REC har sagt de vil bidra, og ønsker 
oss lykke til, uansett som vi skulle gjøre en 
satsing innenfor solcelle. 
- Det blir ny aktivitet i Multi-lokalene? 
- Jeg kan ikke gi noe svar på det før alt er på 
plass, men vi har tro på det, ja.

HAVBRUK? SpENNENDE.
- Hvordan griper dere an omstillingsarbeidet, 
egentlig? 
- Nå har vi som sagt lagt en plan for arbeidet, 
og målet er fortsatt å skape flest mulig indus-
triarbeidsplasser, for eksempel i solcellein-
dustri, som igjen skaper annen aktivitet. Men 
samtidig skal MNU nå gjøre en ekstra innsats 
på flere områder. Tjenesteytende næringer, 
service, reiseliv, leverandørindustri for olje og 
gass – alt dette må vi nå ta for oss. 
Og Lothar fortsetter. For hva med fiskeri og 
havbruk? Både innen fiske, fiskeri og oppdrett 
har Meløy stolte og lange tradisjoner. Spen-

nende, mener MNU-sjefen. 
- Kanskje kan vi gjenskape noe av det 
hegemoniet vi før hadde? Jeg hørte nylig 
en som har god oversikt over bransjen si at 
laksenæringa vil doble sin produksjon i Norge 
innen 2015. Dette er ikke lenge til, kanskje 
kan vi være med og bygge opp noe i Meløy, 
i samarbeid med de vi har i vårt nettverk? 
tenker han høyt. 
Allerede har Meløy som kjent sterke aktører 
på fiskeri, som Sørheim og Meløysund, og 
på smoltproduksjon og oppdrett, som Marine 
Harvest og Nova Sea.

FARE FOR FEIL
Nå i høst er altså Maruhn, og ikke minst hans 
samarbeidspartnere i Kompetansenettverket, 
svært opptatt av å ivareta dem som etter hvert 
blir uten jobb når REC i disse dager har sendt 
ut sine oppsigelser. SIC Processing har også 
besluttet å om lag halvere sin stab fra dagens 
56. En rekke tiltak settes i verk på kompe-

tansesiden, i et samarbeid mellom blant andre 
Meløy videregående skole, NAV, Meløy kom-
mune og Meløy Næringsutvikling. Et eksempel: 
Meløy trenger både lærere og helsepersonell – kan 
tidligere industriansatte fylle på sin kompetanse 
og bytte bransje? 
- Det vi uansett skal huske er at det ikke er noen 
snarlige løsninger på denne situasjonen. Og jo 
større risiko vi tar for å skape mange nye arbeids-
plasser, jo større er faren for at vi feiler – velger 
ting som ikke er liv laga over tid, understreker 
Lothar. 
- Vi kommer ikke til å lykkes med alt, men nå job-
ber vi hardt med å finne ut hva vi kan lykkes med! 

- Kanskje kan vi gjenskape noe av det hegemoniet vi før hadde innenfor fiskeri og hav-
bruk? Det er forventet sterk produksjonsvekst i laksenæringa, og dette er noe Meløy 
kan ta del i, tror Lothar Maruhn.

Topp moderne fabrikk, men dessverre lokaler tomme for folk. Det er situasjonen ved REC Wafer Multi, som ble besluttet nedlagt 25. oktober i 
år. Stengingen utløser Meløys krav om å få bli definert som omstillingskommune og få statlig hjelp.

…mens REC krever fra Mono-fabrikken i Glomfjord at den oppnår lønnsom drift i fjerde kvartal i år. Lykkes ikke Ivar Blekastad og hans med-
arbeidere, kan også denne fabrikken bli stengt. Da blir det krise i Glomfjord Industripark.

Mnu leder omstillingen Mnu leder omstillingen
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Etter seks år med lederjobber i BIS Production Partner, 
vender Arnstein Jensen (42) tilbake til REC Wafer. Eller, 
for å være helt nøyaktig: det var jo jobb som produk-
sjonssjef i daværende SiTech han kom fra, da han i 2005 
overtok som daglig leder i vedlikeholdsbedriften. Som jo 
også hadde et annet navn den gang da, nemlig Hydro Pro-
duction Partner. Men i hvert fall: vedlikehold er fortsatt et 
stikkord for Arnstein, siden han nå er ansatt som vedlike-
holdssjef i REC Wafer Mono. Det var 1. september at han 
avløste Torstein Pedersen i denne stillingen. Andre som 
har takket for seg i denne omgang hos BIS Production 
Partner er Jim Åge Jensen, Arne Indergård, Ragnar 
Michaelsen og Kjetil Antonsen.

fra bis til reC 

Arnstein Jensen, tidligere daglig leder i BIS i Glomfjord, 
og markedsleder i BIS production partner Region Nord, 
er ny vedlikeholdssjef i REC Wafer Mono.
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Vi møter Thomas Pedersen, som rett og slett 
er der han skal være. Etter tre år med meka-
niske fag på videregående i Glomfjord, er han 
nemlig fra 1. september lærling i industrime-
kanikerfaget. På EWOS, på Halsa. 
- Ja, det hadde jeg bestemt meg for før jeg 
begynte på utdanninga, at jeg ville være på 
Halsa. NOEN må jo bli igjen i Meløy, humrer 
19-åringen. 
Født og oppvokst på Halsa – faren Jens Rune 
har jobbet på fôrfabrikken EWOS siden «tide-
nes morgen». 

HeiM til Halsa 
Enkelt og greit: Thomas ville 
være på Halsa. Så da ble det 
sånn.

Thomas pedersen -  i jobb der han vil være. 
på EWOS, på Halsa.

- Jeg har vært en del innom her i bedriften, og 
ville være lærling her. Nå håper jeg at det blir 
fast jobb etterpå, slår han fast. 
- En vanlig dag på jobben, hvordan er den? 
- Det varierer fra dag til dag. Jeg skifter filter, 
jeg bytter pumper og gjør ulikt vedlikeholds-
arbeid. Nå nettopp har jeg rigget ned et stillas 
etter at et firma har gjort vedlikehold på en 
silo. Ellers, sier du? Ja, det viktigste for meg 
er å lære meg hvor alt er hen, sånn at jeg kan 
følge godt med i det som foregår. Og jeg må 
holde orden, det er viktig at jeg rydder opp 
etter meg underveis, sier den unge arbeids-
karen. 

Kanskje vet du det, for du har jobbet i 
Glomfjord Industripark lenge. Du tror kanskje 
dette er noe som alle kjenner til? Eller så har 
du lurt på det, men syns det er flaut å spørre 
andre hva lysene er betyr? Vi foretok en rask 
spørrerunde blant tre ansatte i industriparken, 
og fikk bekreftet mistanken om at det råder en 
god del forvirring rundt betydningen av disse 
lysene. Noen har ikke en gang lagt merke til 
dem. For deg som ikke vet det, må det aller 
først opplyses at du ikke trenger å stoppe 
dersom lyset er rødt. Lysene regulerer altså 
ikke trafikken – verken for gående, syklende 
eller kjørende.  Men for én spesiell bilist har 
lysene en viktig betydning.

pRAKTISK
Lysene er rett og slett brukt til varsling for va-
rehenting. Dersom lyset er rødt indikerer det 
at enten gods, post eller personer skal hentes 
og bringes et annet sted. MBS sin budbil, til 
vanlig kjørt av Rudi Eliassen, stopper alltid 
ved rødt lys og kommer innom de plassene 
som er oppsatt med slike lys. Her henter han 

trafikkregulering?
Har du noen gang spekulert på 
hva de røde og grønne lysene 
utenfor verkstedbyggene på 
øvre område, ved Molab og 
på to steder på nedre område 
betyr? 

Viktig: Rødt lys har en spesiell betydning.

rørdeler, mekanikere, gjødselprøver etc. som 
skal fraktes fra A til B. I løpet av en arbeids-
dag kjører Rudi fem turer mellom øvre og 
nedre område på formiddagen, og ytterligere 
fem turer på ettermiddagen. For at budbilen 

skal slippe å stoppe ved alle innganger, gå 
inn for å spørre om det er noe eller noen som 
skal være med, brukes lyset som en enkel og 
effektiv indikator. Tid er penger, sies det.

75750600
48094024

gjør din bedrift synlig

vi hjelper deg 
på veien fra 
idé til ferdig 
produkt

Dermed er det altså muligheter for flere enn Arne 
Indergård på EWOS, som i år har kjørt ukentlig 
til Glomfjord for å skaffe seg et ekstra fagbrev, 
altså som automatiker. - Ja, nå starter vi opp en ny 
runde med anerkjente Bjørn Behner som veileder. 
Interessen er god, men vi har fortsatt ledige plasser, 
forteller leder John-Howard Bottolfsen, leder for 
voksenopplæringen ved Meløy videregående skole. 
Både for den ansatte og bedriften er flerfaglighet 
og ikke minst automasjon-kompetanse nyttig og 
kostnadsbesparende. - Denne gangen inviterer vi 
deltakere fra hele Nordland. Tre samlinger på vå-
ren, tre på høsten, der vi tilpasser det for tilreisende 
ved å begynne mandager klokka 10 og avslutte 
dagen etter klokka 16. Så blir det innsendinger 

realisér autoMasjonsdrøMMen!
Ny mulighet for deg som vil shoppe 
mer kompetanse i viktig fag. Auto-
masjonsfaget, oppstart nyåret.

Arne Indergård tar fagbrev 2, 
som automatiker. 

mellom samlingene, som sist, da alle bestod med 
gode karakterer, opplyser John-Howard. Mobil: 
92077797. Epost: john.bottolfsen@nfk.no
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Sven-Bjarne Kilvik, 46 år, har hatt postadres-
se Engavågen de siste 24 årene. De 14 siste 
har han daglig kjørt hele 112 kilometer.  
- Jeg var lei av å kjøre på de elendige veiene 
i Meløy! Jeg kjørte rundt 40.000 kilometer i 
året, og på årene med pendling til industripar-
ken hadde jeg rundt åtte forskjellige biler. Da 
jeg hadde vaktordning måtte jeg av og til tre 
ganger til Glomfjord på én dag, så bilene har 
fått hard medfart over telehivene i Bjærang-
fjorden! 

FRA INDUSTRI TIL ANLEGG
Sven-Bjarne mønstret altså på hos waferpro-
dusenten allerede i 1997. Han innrømmer 
at det var vemodig å ta avskjed med alle 
kollegene han har blitt så godt kjent med opp 
gjennom årene. 
- Her var mye humor, og et kjempeflott 

begynte saMMe dag, 
sluttet saMMe Måned!
Både Sven-Bjarne Kilvik og 
Frode Kvarsnes gikk inn døren 
til daværende ScanWafer den 
21. juli 1997. Nå har de forlatt 
bedriften - selvfølgelig den 
samme måneden.

arbeidsmiljø. Jeg har kost meg hver dag!  
Nå er han over i ny jobb hos M3 Anlegg som 
anleggsmaskinfører. Tilbake der han kom fra, 
så å si. Sven-Bjarne var nemlig sjåfør i hele 
10 år ved Svartisen-anleggene. 
- Jeg har sertifikat på det meste, og kan kjøre 
alt av tungt kjøretøy. Siden jeg begynte hos 
M3 Anlegg i oktober har jeg vært på veibyg-
ging både i Bjærangfjorden og i Bodø. Nå 
venter jeg på å få komme meg sørover til 
Sunndalsøra på tunnelarbeid. Det tror jeg skal 
bli trivelig!

LYST LENGE
Frode Kvarsnes leverte også for en god stund 
siden sin oppsigelse ved REC Wafer Multi. 
Nå er han begynt med noe helt annet. Frode 
har fått seg jobb i DeLaval, som er et svensk 
foretak med rundt 4.000 ansatte på verdens-
basis. Han har ansvaret for salg og service 
av melkeanlegg i området fra Rødøy i sør til 
Kjerringøy i nord. Han søkte på jobben før 
permitteringsvarslene i Glomfjord var sendt 
ut.  
- Ja, jeg har lenge hatt lyst til å bytte jobb. Jeg 
kom over stillingsannonsen i sommer, og ble 
veldig glad da jeg fikk jobben! 

Frode har kontakt med og oppfølging av 
kunder, som altså er melkebønder. 
- Det blir en god del reising og hotellovernat-
tinger. Jeg er jo ikke hjemme hver natt, så 
dét er en stor forandring. Samtidig liker jeg 
å kunne legge opp og organisere arbeidsda-
gen min selv. Det er en fleksibel type jobb 
hvor jeg selv planlegger avtaler, møter og 
kundebesøk.  
Han er den eneste ansatte i sitt geografiske 
område, men synes ikke det er en ensom jobb. 
- Jeg treffer mange trivelige melkebønder når 
jeg er ute på oppdrag!

FLOTT TID
Frode var altså ansatt hos REC Wafer Multi 
i 14 år. Det føler han var lenge nok, selv om 
han har hatt en flott tid i bedriften.  
- Jeg har vært veldig heldig. Jeg har fått være 
med på en fantastisk reise! Underveis i hele 
utviklingen fra daværende ScanWafer til 
dagens REC Wafer Multi har vi gjort mye 
rart, og vi har hatt det utrolig artig! Jeg har 
blitt kjent med mange flotte mennesker, som 
jeg håper jeg fremdeles skal kunne ha kontakt 
med selv om jeg forlater industriparken. Jeg 
blir jo boende her fortsatt!

Også Frode Kvarsnes skiftet beite. Fra nå 
driver han med melkeanlegg.

Forandring for Sven-Bjarne Kilvik. Han dagpendler ikke lenger til Glomfjord.

Han har antageligvis vært med på det aller 
mest spesielle i sitt yrkesliv, Tore Mevik. Så 
når han nå er flyttet til Bodø og ny jobb, og 
REC-delen av livet hans er over, er det ikke 
rart at han sier: 
- Dette er veldig vemodig. Jeg har vært med 
helt siden starten, og disse 14 årene har vært 
ekstremt lærerike.

EKSTREMT LæRERIKT
For nå er det altså slutt. For REC Wafer 
Multi, ja, som i styrevedtak 25. oktober ble 
bestemt permanent stengt. Men også for Tore 
Mevik som REC-mann – trofast siden 1997, 
ansatt nummer 24. 
- I pionértiden visste vi aldri hva vi gikk til, 
vi gjorde det som måtte til for å få det til å 
virke. I løpet av årene har jeg fått være med 
på å utvikle veldig mye nytt, vært med på 
hele prosessen. Det har vært ekstremt lære-
rikt, og jeg har hatt fantastiske arbeidskol-
leger og har møtt mange forskjellige og flotte 
mennesker, er Tores sluttattest. 
Selv var han sentral da bedriften for eksempel 
utviklet verdens aller første helautomatiske 
mikseanlegg for slurry. Nå pakker Tore kof-
fertene og vender tilbake til fødebyen Bodø, 
rik på opplevelser etter altså 14 år i REC-
eventyret i Glomfjord.

OpERATøR OG pROSJEKTLEDER
44-åringen har, som navnet antyder, aner fra 
Gildeskål, der hans foreldre nå tilbringer sin 
pensjonisttilværelse i Mevik. Etter skolegan-
gen i Bodø, satset Tore selv på maskin- og 
anleggsveien, og arbeidet i mange år som 
maskinfører og mekaniker. Så Glomfjord, 
altså, og i daværende ScanWafer jobbet han 
først som operatør med allsidige oppgaver 
– den gang var de tre på skiftet inkludert 
skiftleder, mot 18-20 i de senere år.  Under-
veis har Tore vært skiftleder på to ulike skift, 
prosjektleder for utvikling av nytt maskineri 
og de siste årene tekniker og prosjektleder på 
teknisk avdeling. 
- Nå har jeg flyttet sammen med kjæresten 
min på Mørkved i Bodø, og har begynt i 
ny jobb som produktansvarlig i Maskin og 
Verktøy inne i sentrum. Jeg får kanskje aldri 
oppleve noe liknende som i Glomfjord igjen, 
men jeg skal forsøke å  styre det dit at dette 
nye også kan bli spennende, i hvert fall.

veModig, synes tore 
Ansatt nummer 24 i ScanWafer 
synes det er vemodig å ta farvel. 
Ny yrkesvei som produktansvar-
lig førte Tore Mevik til Bodø.

Tore Mevik synes det er vemodig å ta farvel med REC Wafer Multi. Nå er han over i ny jobb i 
Bodø, etter 14 år i Glomfjord.

For deg som savner en 
visualisering av hvorfor 
REC Wafer sliter: dette er 
grafen som Glomfjord-
ledelsen viste media da 
beslutningen om å stenge 
Multi ble presentert i slut-
ten av forrige måned. Den 
hele, blå grafen viser altså 
spotpris på multiwafere, 
og den hele, brune viser 
spotpris på monowafere. 
Altså henholdsvis ca. 1,60 
og ca. 2,10 amerikanske 
dollar for én wafer. Multi-
waferen har dermed hatt 
et prisfall på langt over 50 
prosent siden mars i år….
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På de foregående sidene har du kunnet 
lese våre intervjuer med Tore Mevik, 
Sven-Bjarne Kilvik og Frode Kvars-
nes, alle REC-veteraner som har sluttet 
tidligere i høst. Knyttet til frister i REC-
systemet har en lang rekke ansatte de siste 
dagene gjort sine valg. Dette har resultert 
i mange oppsigelser, og vi har alle pr. 23. 
november – personer som dermed fratrer 
formelt 30. november:  
 
Produksjonsoperatører Multi: Håkon 
Olsen, Åge Steinsvold, Tommy Tinnan, 
Kenneth Larsen, Harald Larsen, Hen-
rik Krogh, Gunvor Dahle, Trond Kjetil 
Helløy, Anita Sannes, David Madsen, 
Ronald Pettersen, Thomas Maruhn, Ole 
Arvid Solheim, Stein Müller, Hanne Sofie 
Vindvik, Øyvind Karlsen, Stian Baardsen, 
Jørgen Sjøseth, Thomas Antonsen, Ole 
Christoffer Skotheimsvik, Lisbeth Mat-
hisen, Ståle Knutsen, Vedad Rihic, Sonja 
Svendsen, Sten A. Nordby, Alf-Inge Pe-
dersen, Jørgen Uhrenfeldt, Janne Ringøy, 
Helge Gerhardsen og Gaute Kjørstad. 

Multi-oppsigelsene 

REC Wafer Multi stenger 
dørene, og en lang rekke av 
dagens REC-ansatte har de 
siste dagene valgt å levere 
inn sine oppsigelser for å 
søke andre utfordringer. 
Industrifolk har navnene. 

Wiktor Karlsen (t.v.) har valgt å slutte i REC Wafer Mono etter ett år i bedriften, og er 
tilbake i Si pro. Mens øystein Raade, han har fått jobb som assisterende produksjons-
sjef hos Norsun, og slutter hos REC Wafer Multi. 

 
Produksjonsoperatører Mono: Frode 
Lyngstad, Nathalie Sivertsen, Wiktor Karl-
sen, Bente Risvik, Martin Jørgensen, Ove-
Andre Sæle, Bjørnar Solbakken, Ninja 
Antonsen, Elise Karlsen, Sandra Jensen, 
Jesper Hestdahl og Ragnar Bekkvik. 
 
Vedlikeholdsoperatører Mono: Tor 
Petter Uhrenfeldt, Torgeir Olsen og Jim 
Erlend Steindal. Vedlikeholdsoperatø-
rer Multi: Per Aksel Myrvoll, Tor Erik 
Værang, Kent Kvalnes, Eirik Johannessen, 
Thomas Normo og Roger Sørvåg. Dessu-
ten vedlikeholdsingeniør Frank Holter på 
Mono, vedlikeholdstekniker Kjetil Nilsen 
på Multi og vedlikeholdsplanlegger Ingvar 
Egil Olaisen på Multi. 
 
Andre oppsigelser: produksjonslederne 
Trond Nordli og Monica Svendsgård på 
Multi, produksjonsleder Elin Ovesen på 
Mono, lageroperatørene Marcus Han-
sen og Per Helge Svendsen på Multi, 
prosjektingeniør Øystein Raade på Multi, 
salgsmedarbeider Mette Kolberg på Multi, 
HR-medarbeider Anne-Mari Bernhoff, 
rentromkoordinator Veronica Sørøy på 
Multi, innkjøper Jan Martin Nystrøm på 
Multi, controller Anders Leiråmo på Multi 
og CG-ingeniørene Timothy Buchhorn og 
Åsne Århus på Mono. Jon Morten Stenvik 
har også sagt takk for seg i REC Wafer 
Mono og begynt i annen jobb.  

yara tenker Mer Container
Yara vurderer utskipning i bulk, 
rett i container. Dét kan bety 
hyggelig fleksibilitet for Glom-
fjord-Yara, og hyggelig butikk 
for Meløy Havnebygg.

«Utred muligheten for å skipe ut mineralgjødsel i bulk, rett i container». Dét er oppdraget Stein Henriksen har fått fra sine ledere på logistikk 
i Yara-konsernet. Dette kan bety økte volumer for Meløy Havnebygg og den nye containerhavna i Glomfjord, forteller Stein.

- En mulig kunde kan si til oss: «Jeg kan ikke 
kjøpe 10.000 tonn gjødsel levert i båt. Men 
la meg få den i container, så kan jeg kjøpe fra 
dag 1!»
Sier Stein Henriksen, Yara Glomfjords 
prosjektleder på containerdrift. Han forteller 
oss siste nytt om utskiping av mineralgjødsel 
over Glomfjord havn:
- Vi har fått en forespørsel fra Yara sentralt. 
Vi skal se på muligheten for å levere i bulk, 
direkte i container. Dette kan bety store volu-
mer og nye markeder! innleder han.

CONTAINERBUTIKK
Ok, rask historikk: det var 25. mai i år at 
Meløy Havnebygg åpnet offisielt Glomfjords 

og Meløys nye containerhavn. Samarbeids-
partnerne Meløy Næringsutvikling, Terje 
Halsan AS og Yara tok i bruk kaianleggene 
etter den tidligere råglassfabrikken. Hensikt: 
gjøre butikk av å tilby mer fleksibilitet, mer 
miljøvennlig transport og bedre transportøko-
nomi for kundene. Containere inn og ut over 
et godt egnet kaianlegg.
- Dersom Yara velger å satse på dette, kan 
det fort bli snakk om store volumer. Dette 
vil betyr langt større trafikk, og dette vil alle 
samarbeidspartnerne i containerhavna tjene 
på, mener Stein.

NYE KUNDER, NYE MARKEDER
Før jul skal han levere prosjektet ferdig utre-
det til sine overordnede. Men hva snakker vi 
egentlig om her?
- I dag leverer vi også i container, men da em-
ballert vare, altså på paller og i storsekk. Hvis 
vi kan levere gjødsel i bulk (bulk = ikke-pak-
ket, altså fylt rett i container, red.anm.), blir vi 

enda mer fleksible og kan nå nye markeder.
- Hvorfor det?
- Fordi det finnes mange kunder som ikke 
har ei havn, eller et lager, eller økonomi til å 
ta imot en stor skipslast. Gjødsel i bulk i en 
container, derimot, kan gi oss muligheten til å 
vri oss over i nye markeder.

Må IKKE BLI SMALE
- Så etter hvert blir alt bare container og bulk?
- Nei, på ingen måte. Men dette er et sup-
plement som gjør oss mer fleksible. Og det å 
være fleksibel som produksjonsenhet, det er 
en viktig styrke å ha i Yara-systemet.
- Fordi?
- Fordi i det totale logistikk-bildet har con-
tainerlevering økt voldsomt – det går store 
partier ut fra Herøya på denne måten i dag. 
Dersom vi da blir for «smale», altså ikke 
fleksible, vet vi hva som skjer når det blir litt 
dårligere tider i bransjen – da blir vi ekstra 
sårbare.

ALLE SKAL TJENE
- Hva skjer nå, da?
- Ja, litt av utfordringen er at interntranspor-
ten vår må gjøres på en annen måte. For med 
bulk må vi jo få containerne hit til Yara-kaia 
hvor de må fylles opp, før de bringes tilbake 
for skipning over Meløy Havnebygg sitt 
anlegg. Vi må finne ut om Yara selv skal gjøre 
denne interntransporten – da må vi gjøre en 
investering. Eller, vi kan finne en mellom-
løsning, eller vi kan outsource alt til Meløy 
Havnebygg, forklarer Stein.
Prosjektet krever investeringskostnader. Hvor 
store avhenger av hvilken løsning som velges. 
Dette er blant forholdene Stein Henriksen og 
Yara nå skal utrede videre.
- Uansett løsning vil dette bety volumer og 
mer trafikk. Og mer trafikk, det er en vinn-
vinn-situasjon for alle aktører. For Yara er det 
viktig at Meløy Havnebygg også kan drive 
butikk på dette og bli en stabil samarbeids-
partner, mener han.
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