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Tung forsinkelse
Permitteringen av 19 ansatte preger 
REC Wafer Mono, men nå er det funnet 
andre industripark-oppgaver til en god 
del. Og selv om forsinkelsen i extension-

prosjektet påfører bedriften voldsomme 
inntektstap i år, tror både ledelse og 
ansatte sterkt på at den uheldige situa-
sjonen bare er midlertidig.  SidE 4-5

- Ingen hyggelig situasjon for REC 
Wafer Mono, men når alt utstyret 
er levert, har vi ingen å avse - da 
trenger vi alle våre ansatte, sier f.v. 
personalleder Vivian S. Johansen, 
Thomas Knutsen og Øyvind Tvedt.

TILTRER, FRATRER:
Ronny Solberg (29) 
er en av mange ny-
rekrutterte til Yara. 
Mens Hjalmar Dalheim 
(62) takker for seg – 
han er blitt pensjonist. 
             SIDE 21 oG 23

Vet du hvem som 
har fått jobb i 
slurryfabrikken? 
Industrifolk har 
de 16 første 
navnene… 
              
              SIDE 6-7
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Vi begynner derfor med å ønske vel over-
stått til disse: 

Åse Flaat (60 år, ansatt i Yara)
 Lilianna Bye (50, Yara) 
Odd Roar Olsen (50, Yara) 
Arnstein Jensen (40, BIS)
Håvard Hammer (40, BIS) 
Leif Wassvik (60, BIS)
Hermann Sivertsen (55, BIS)
Tom Høgsand (35, BIS)
Guri Gjelseth (45, REC Wafer Mono) 
Anne Johansen (35, REC Wafer Mono)
Bente Traa (30, REC Wafer Mono)
Magne Olsen (35, REC Wafer Multi) 
Linda Westgård (35, REC Wafer Multi) 
Jan Erik Fagerli (35, REC Wafer Multi) 
Monica Østvik (30, REC Wafer Multi)
Jan Martin Nyström (40, REC Wafer Multi)
Bjørn Leonhardsen (50, REC Wafer Multi) 
Sigmund Engamo (25, REC Wafer Multi) 
Stein Evensen (55, Scan Crucible) 
denis Topilskiy (20, Si Pro) 
Bente Risvik (40, MBS)
Line Svartis (35, MBS) 

Vi gratulerer…..
Endelig! industrifolk re-lanserer den populære runddag-spalten! Vi 
gratulerer jubilantene… Med utgave i slutten av februar har en rekke 
industripark-ansatte allerede rukket å feire runddag siden årsskiftet. 

- Kjempebra at de ansatte 
har fått enda bedre arbeids-
forhold! Sier Knut Ingebrigt-
sen.
Selv får han ikke nyte godt 
av en nyoppusset MBS-
kantine, for nå er den blide 
kjøkkensjefen blitt pensjonist.

Hyggelige minner
- Jeg går til behandling for 
nakken nå, så det er til å leve 
med, forteller Knut.
Skuldrene og nakken er 
nemlig bakgrunnen for at han 
måtte ut i sykemelding fra 18. 
januar i fjor, og faktisk har 
vært ute av jobb siden da. 
og så: den 22. januar i år, til 
kaffe og kake sammen med 
kantinekollegene, ble det 
feiret at Knut nå formelt er 
blitt pensjonist - mannen er 
utrolig nok blitt 67 år! 
- Årene her oppe vil jeg 
huske som en veldig travelt 
tid, og ganske strevsom, for 
det var jo ganske tungvint 
med varehåndteringen, det 
er blitt mye bedre nå! og så 
traff jeg veldig mange trivelige 
folk og fikk mange hyggelige 
tilbakemeldinger – det er artig 
å ha med seg videre.
Med farvel til MBS er også 
en lang yrkeskarrière over. 
På noen måneder nær rakk 
nemlig Knut å stå hele 50 år i 
arbeidslivet, og altså de siste 
fire her i parken, dersom vi 
inkluderer sykemeldt-året.

50 år i jobb
Det var i august 1958 at 
17-åringen, som opprinnelig 
er fra Fugløya, første gang 
gikk inn døra som ansatt 
hos gode, gamle Lamark på 
Ørnes, der han ble i 9 år. 
Så, etter en gjestevisitt ved 
herrekonfeksjonen hos Koch 

i Bodø, ble han hentet ”hjem” 
for å drive kolonialforretning 
på Reipå. Så gikk turen til 
Ørnes – først for å jobbe for 
Kjell Fagerland ved Fama, 
dernest til jobb som kokk ved 
Ørnes hotell, som nok aller 
flest forbinder ansiktet hans 
med. I tillegg har nok Knut 
rukket å stille i serveringen 
og bakingen ved anseelig 

antall selskaper opp gjennom 
årene.
- I tiden som kommer blir jeg 
av og til å se på Ørnes hotell, 
for der har jeg sagt ja til å gå 
noen vakter ut fra eget ønske. 
Jeg skal fylle noen huller i 
vaktplanen av og til, men har 
mulighet til å si ja eller nei ut 
fra hva jeg selv ønsker.

Knut er blitt pensjonist
Knut ingebrigtsen 
(67) har baket sin 
siste MBS-kake. 

Karrieèren er over: Knut Ingebrigtsen er blitt pensjonist et-
ter 50 sammenhengende år i arbeidslivet. Nå har han takket 
for seg ved MBS-kantina.

og så en oppmerksomhet til dem som feirer jubi-
leum i perioden fram til neste utgave av Industri-
folk, altså fra nå og til 1. mai: 

60 år
Hermod Nordbakken, BIS, 12. april
Steinar Lorentzen, REC Wafer Multi, 29. april

55 år
Støre Midthun, REC Wafer Multi, 24. april

50 år
Hallvar Andersen, Yara, 16. mars
Erik Knutssøn, Yara, 22. mars
Nina S. Hansen, Yara, 7. april
Jan-Robert Skaland, MBS, 10. mars

45 år
Sture Karlsen, BIS, 21. april
Svetlana Antonsen, MBS, 17. mars

40 år
Ronny Johnson, Scan Crucible, 10. mars
Sirada Ruud, MBS, 26. mars

35 år
Harald Berg, REC Wafer Mono, 17. april
ingrid Whittall, REC Wafer Mono, 13. mars
Hans Ove H. Hagen, REC Wafer Mono, 3. april
irene Solem, REC Wafer Multi, 21. april

30 år
Jim Roald Eriksen, BIS, 4. mars
Lars Petter Traa, REC Wafer Mono, 23. april
Carina Jensen, REC Wafer Multi, 11. mars
Maria S. Tuflåt, REC Wafer Multi, 4. april

25 år
Kjetil Aag Bårdsen, MBS, 13. mars

20 år
Frank Andreassen, BIS, 30. mars
Tord Olsen Bjerkeli, REC Wafer Mono, 24. mars
Jesper A. Hestdahl, REC Wafer Mono, 30. mars
Emil Skavik, REC Wafer Multi, 13. mars. 

Odd Roar Olsen

Harald Berg

Nina S. Hansen

Jan Robert Skaland Carina Jensen

Hermod Nordbakken

Tord Olsen Bjerkeli Sture Karlsen

Sirada Ruud
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Det er den så langt tyng-
ste uka i historien til REC 
Wafer Mono (tidl. SiTech), og 
Industrifolk møter klubbleder 
Thomas Knutsen, personalsjef 
Vivian S. Johansen og fabrikk-
direktør Øyvind Tvedt. De er 
preget av situasjonen der 19 
ansatte altså må permitteres.
- Det er de siste inn døra som 
er de første ut, naturlig nok. 
Det er med gru man ser dem i 
øynene og gir dem en konvo-
lutt i handa om permittering, 
rett etter at de har etablert seg 
her, innrømmer Thomas på 
vegne av de ansatte.
- Men vi har forståelse for 
permitteringene. og når det 
nå står en halvferdig fabrikk 
her, så er vi trygge på at når 
utstyret er på plass, ja, da 
trenges det mer folk igjen.

Færre enn 19
Det var tirsdag i forrige uke 
at selskapets styre måtte 
ta stilling til permittering av 
operatører. onsdag møtte den 
lokale ledelsen først fagfore-
ningen, deretter alle ansatte, 
og torsdag ble varslene til de 
19 sendt ut.
- Vi skal ta inn folk i puljer i 
mai og juni, men samtlige 
19 er nok ikke tilbake før vi 
har fått det siste utstyret i 
fabrikken, altså i november, 
opplyser Øyvind.
- Etter permitteringsvarse-
let har vi også fått til en del 
løsninger som gjør tallet en 
del lavere enn 19. Noen har 
fått midlertidige jobber i andre 
bedrifter, og for noen kan det 
være snakk om å finne oppga-
ver i selve prosjektet, altså at 
de kan erstatte andre, innleide 

mannskaper, forteller Vivian.
I tillegg til permitteringene 
kuttes det kostnader i hele 
organisasjonen.

Fryktet det verre
Både hun og Thomas mener 
likevel at situasjonen er fullt 
så dramatisk som man først 
fryktet. De ansatte tar det med 
fatning, og har tillit til at situa-
sjonen er midlertidig.
- Dette er ikke en hyggelig. 
Likevel tror jeg mange fryktet 
at dette skulle bli enda verre. 
og når utstyret i fabrikken er 
på plass, vet vi at vi ikke har 
noen å miste, vi trenger alle 
sammen. Men den Nord-Nor-
ske galgenhumoren har vært 
god å ha i denne perioden, 
mener Vivian.
- Andre steder permitterer 
man fordi man ikke får solgt. 

Her permitterer vi fordi vi ikke 
har fått på plass utstyr. Det er 
litt spesielt, mener Thomas.

REC har overtatt
For det er prosjektledelsen i 
REC SiTech Extension som 
nå får skylda for at utbyggin-
gen er 3-4 måneder forsinket, 
og at permitteringer ikke kan 
unngås.
- Vi har forholdsvis lang opp-
læringstid, og har bemannet 
opp staben i forhold til produk-
sjonsplanen vår. og produk-
sjonsplanen ble laget ut fra 
rapporten fra prosjektledelsen 
om framdrift i byggingen. Ved 
den siste rekrutteringen av 
noe omfang, i oktober, hadde 
vi fått beskjed om at prosjek-
tet stort sett var i rute, også i 
forhold til kostnader, fastslår 
Øyvind.

Og når det nå står en halvferdig fabrikk her, så er vi trygge på 
at når utstyret er på plass, ja, da trenges det mer folk igjen. 

THoMAS KNUTSEN, klubbleder

Prosjektledelsen er sparket, og REC har selv 
tatt over ledelsen av Mono-utbyggingen i 
Glomfjord. Forsinkelsen på 3-4 måneder på-
fører likevel omsetningstap på flere hundre 
millioner kroner i 2009. 

Nå permitteres 19 ansatte fra 6. mars. - det 
er sterkt beklagelig, men vi har stor tro på 
at dette er bare midlertidig og at alle snart 
er på plass igjen, sier klubbleder Thomas 
Knutsen.

REC har tatt over prosjektledelsen av utbyggingen av Mono. 
Men forsinkelsen blir kostbar for selskapet, og fra 6. mars per-
mitteres 19 av de ansatte. - Å permittere ansatte er ikke hygge-
lig, men vi fryktet at det skulle bli enda verre enn dette, mener 
f.v. Vivian S. Johansen, Thomas Knutsen og Øyvind Tvedt.

- Så kom de første antydnin-
gene i november om at så 
ikke var tilfelle, og da REC 
gransket prosjektet, viste 
det seg at prosjektet er 3-4 
måneder forsinket. Da oppstår 
det et gap der vi ser at vi rett 
og slett ikke har arbeid til alle 
vi har ansatt. Prosjektledelsen 
burde allerede på sensomme-
ren sett forsinkelsen som var 
under oppseiling, mener han.

Store tap
Nå styres for øvrig prosjektet 
videre av REC, som har satt 
inn sin egen, midlertidige 
prosjektleder.
- Hvilke konsekvenser har 
dette, ut over permitterin-
gene? 
- Totalt for dette året betyr det 
at 20-30 prosent av omset-
ningen vår faller bort – her 

snakker vi om beløp på flere 
hundre millioner kroner. Når 
dette skjer, blir vi selvsagt 
presset fra konsernledelsen 
på alt av kostnader. For oss 
er dette dessuten et problem 
ettersom vi har kontrakter som 
skal fylles.
- Mister dere kontrakter på 
grunn av dette?
- Jeg tror ikke det. Dette er 
femårskontrakter der 2009 er 
det første året, så jeg håper 
og tro at dette ikke skal bli et 
problem.
- Blir det flere permitteringer?
- Nei, det ser vi ikke for oss. 
Litt av bakgrunnen var også 
at vi har utstyr på plass som 
skulle vært klart nå, men som 
ennå ikke er det. Vi må jo 
også ha et visst antall folk for 
å kunne kjøre produksjonen. 

Gjødselprodusenten har gjort 
sin mest omfattende rekrut-
tering på svært lenge de siste 
månedene. også for Yara er 
dette en prosess det knytter 
seg en viss spenning til, ikke 
minst fordi aktører som REC 
og SiC Processing også er i 
gang med, eller har gjennom-
ført, en  betydelig oppbeman-
ning. Gjødselfabrikken har 
dessuten, sammen med BIS, 
relativt mange medarbeidere 
som i løpet av noen år kan 
tenkes å ville gå av med 
pensjon – derfor er nyrekrut-
teringen både nødvendig på 
kort sikt og strategisk viktig på 
lang sikt.

Skal erstatte
Den ene gruppen med ny-
rekrutterte og unge medarbei-
dere inngår nettopp i planene 
om å erstatte noen av dem 
som etter hvert skal takke 
av. Mathias Leonhardsen, 
Øyvind Pettersen og Fredrik 
Hansen tiltrådte som prosess-
fagoperatører i Fullgjødsel-
fabrikken 1. september i fjor. 
Samme dato tiltrådte Espen 
Myrvang tilsvarende jobb 
i Syrefabrikken. På denne 

datoen tiltrådte også Kenneth 
Mehlum, Lotte Johansen, 
Katrine Pettersen og Stine 
Edvardsen som prosesslær-
linger i Fullgjødselfabrikken, 
mens Børge Aalstad begynte 
som  logistikklærling i PKL.

Skal vedlikeholde
En annen gruppe nyansatte 
er knyttet til oppbyggingen av 
en egen vedlikeholdsgruppe 
i Yara Glomfjord. Enkelte 
av disse er nevnt tidligere, 
men her bringe vi hele lista: 
elektriker Ove Simonsen 
(begynte 1. september), 
automasjonstekniker Geir 
Olsen (1. oktober), elektro-
montør Eskil Storjord (1. 
november), industrimekaniker 
Frode Jørgensen (1. novem-
ber), industrimekaniker Geir 
Dagfinsen (1. november) 
og industrimekaniker Bernt 
Magnussen (1. desember). 
Tidligere har vi meldt at også 
transportoperatør Rudi Zahl 
(1. november) er ny på Yara-
laget, mens Ronny Solberg, 
som  tiltrådte som controller 
ved årsskiftet, kan du møte i 
en egen artikkel annet sted i 
bladet.

Mange nye 
til Yara
Siden september har Yara-familien vokst 
med hele 17 nye medlemmer.

Ny i Yara: Eskil StorjordNy i Yara: Kenneth Mehlum

“
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og da snakker vi om familier 
som vokser! For hele fire av 
waferbedriftens kvinnelige 
ansatte har nå tatt ut fødsels-
permisjon. Dette gjelder pro-
sessoperatørene Lise Brun 
Hegglund og Kirsten Gar-

ske, ingeniør Bente Traa og 
logistikkmedarbeider Anette 
Engvoll. Andre i bedriften 
som er ute i permisjon er Ca-
milla Laastad (omsorgsper-
misjon) og Mikael Antonsen 
(militærtjeneste).

Familieforøkelser
REC Wafer Mono 
er en bedrift i sterk 
vekst. de ansatte 
tenker vekst på 
privaten også.

Fødselspermisjon: Bente Traa

over 250! Dette er det smått 
oppsiktsvekkende tallet på 
søknader som Wenche & Co. 
har fått inn, etter sin første 
hovedutlysning etter folk i 
november i fjor.
- Dette er veldig gledelig, og 
selvsagt langt, langt flere enn 
vi kunne drømme om i forkant! 
Svært mange søkere har 
fagbrev, og dette betyr at vi 
får en stab i fabrikken som har 
gjennomgående høy kompe-
tanse, mener hun.
Nå har de altså takket ja til 
jobben, de første 16 som er 
tilbudt stillinger i slurryfabrik-
ken som er under bygging. 
Flere av dem tiltrer i disse 
dager – andre i løpet av våren 
og sommeren.

Til nøkkelposisjoner
- Administrasjonsleder blir 
May Helen Sørsandmo, opply-
ser Wenche.
Etter høyere utdanning i 
Bodø, har May Helen de 
siste årene arbeidet i Meløy 

BedriftsService, blant annet 
med kompetanseregistrering 
og ulike kurs for for eksempel 
industripark-ansatte.
- Skiftledere blir Bjørn-Erik 
Tinnan, Tommy olsen og 
Maria S. Tuflåt, fortsetter 
Wenche.
Bjørn-Erik er i dag operatør i 
Syrefabrikken til Yara, mens 
Maria og Tommy er operatører 
i REC Wafer Glomfjord Multi 
(tidl. REC ScanWafer).

Tilflyttere
Så registrerer vi at en av de 
første slurry-ansatte er en 
utflytter fra regionen som 
vender tilbake med familie, og 
faktisk tar sin partner med til 
samme arbeidsplass!
- Som laboranter er ansatt 
Aileen Skaugvold og Sigbjørn 
Tønnessen, sier Wenche 
olsen.
Paret er i dag bosatt i Kristian-
sand, og har Elkem Materials 
som arbeidsplass.
SiC-ledelsen har i tillegg 

ansatt i første omgang 10 
operatører. Fra REC Wafer 
Multi kommer Roald Krogh, 
Svein Helge Nesblom og ole-
Thomas S. Taraldsen, mens 
Bjørn Breivik melder over-
gang fra EWoS på Halsa. og 
Espen Tvedt Svendsen flytter 
nordover fra jobben på New 
Boliden på odda, som blant 
annet produserer sink.

Fem fra PQ
- Jeg synes også at det er 
gledelig at mange på PQ vil 
jobbe for oss, forteller Wen-
che.
De 13 ansatte ved råglassfa-
brikken til PQ Norge Silicates 
står i utgangspunktet uten 
jobb når fabrikken stenges i 
disse dager.
- Det var trist med nedleg-
gelsen. Men når det ble som 
det ble, er jeg glad for at så 
mange i den meget kompe-
tente staben nå kan tilsettes 
hos oss. De fem er Nils Arve 
Aag, Roald Johnsen, Lars 

Kåre Øijord, ole Kristian Pe-
dersen og Nina Wiland.

75 blir overkommelig
Allerede i disse dager tiltrer 
de første av de 16 sine nye 
stillinger. Samtlige skal til 
Porsgrunn for opplæring, der 
SiC Processing allerede driver 
slurryproduksjon.
- Hva med ansettelsesproses-
sen videre, da?
- Staben skal bestå av om lag 
75 personer i desember i år, 
og med så mange søknader 
ser det ut til å bli meget over-
kommelig. Vi har svært godt 
kvalifiserte søkere til de aller 
fleste funksjoner, og på ope-
ratørsiden er jeg helt ubekym-
ret. Litt vanskelig er det på 
vedlikeholdssiden, men også 
der har vi en god del søkere, 
ikke minst på mekanisk.
- Hva med deltakerne på 
NAV-kurset i produksjonstek-
nikk, som jo tross alt ikke har 
fagbrev, men nærmest er lovt 
jobb i industriparken?

De første 16 er klare

Administrasjonsleder: May 
Helen Sørsandmo

Skiftleder: Tommy Olsen

Skiftleder: Maria S. TuflåtSkiftleder: Bjørn-Erik TinnanFra PQ: Ole Kristian 
Pedersen

Operatør: Bjørn BreivikFornøyd fabrikksjef: Wenche Olsen

- Vi føler en forpliktelse 
overfor dem, siden vi har vært 
sterkt involvert i rekrutteringen 
av dem. Det jeg har lovt er at 
dersom de består eksamen 
og har lite fravær, så skal de 
få komme på intervju. For 
flere av dem blir det jo rimelig 
enkelt å ta et fagbrev etter at 

kurset er gjennomført.

Tapper ikke
- Hva kan du ellers si om den 
staben som nå rekrutteres?
- Ja, siden så mange av 
søkerne har fagbrev, får vi i 
utgangspunktet en stab med 
god kompetanse. I tillegg skal 

vi også i fortsettelsen være 
veldig bevisst på å få til en 
god spredning i alder og kjønn 
– å ha for eksempel bare folk i 
20-årene er ikke bra.
- Er det mange som søker seg 
over fra jobber i det offentlige 
Meløy?
- Det er en del, men i utgangs-

punktet ”tapper” ikke vi det 
offentlige for arbeidskraft. Vi 
ser i utgangspunktet etter folk 
med relevante fagbrev, og da 
når gjerne ikke de fra helse-
vesen, skoler og barnehager 
opp.

de 16 første har takket ja til SiC processing, 
og flere av dem tiltrer jobber for slurryfabrik-
ken i disse dager. Fabrikksjef Wenche Olsen 

vasser i kvalifiserte søkere – det vil trolig 
gå som en lek å komponere en velkvalifisert 
stab på 75 personer.



8 9

Så er det altså slutt, etter 
15 år med drift av fabrikken 
som var det første virkelige 
resultatet av omstillingen i 
Glomfjord som begynte tidlig 
på 1990-tallet. Råglassfabrik-
ken ble nemlig startet opp da 
ammoniakkfabrikken ble lagt 
ned, og staben var tidligere 
ammoniakk-ansatte, ledet av 
nettopp Svein Brattøy.
- Ja, jeg har altså selv vært 

med på å legge ned en fabrikk 
tidligere, og det satt i lenge, 
det var som en sorgreaksjon, 
forteller Svein, som selv gikk 
av med pensjon for noen år 
siden.

- Kunne vært verre
Pensjonisten har titt og ofte 
vært på kaffebesøk hos tidli-
gere arbeidskolleger, men det 
blir det slutt på nå. 

- Jeg synes det er trist og ve-
modig. Men vi må være glad 
for at de ansatte ganske lett 
kan finne seg andre jobber – 
situasjonen kunne vært verre, 
sier Svein.
Villy er, sammen med Tom 
Eikild, den som ikke skal vi-
dere til ny jobb etter PQ Norge 
Silicates. Når han formelt 
avslutter sitt arbeidsforhold i 
august, er det nemlig pensjo-

nistlivet neste.
- Ja, nå er jeg heldigvis sikret 
rettigheter økonomisk, sånn at 
jeg til høsten kan gå av med 
pensjon uten bekymring, sier 
han.
- Jeg vil på stå at dette har 
vært den beste arbeidsplas-
sen i industriparken – vi har 
hatt et sosialt miljø som ingen 
andre har – det beviser jo 
også sykefraværet – folk er 

- Trist og vemodig
- Jeg påstår at PQ 
har vært den beste 
arbeidsplassen i in-
dustriparken. det ser 
vi på sykefraværet  
– her er jo aldri noen 
som er borte! mener 
Villy Sleipnes, som 
sammen med sine 
kolleger nå har stan-
set produksjonen 
av råglass. – Dette 
er trist og vemodig, 
men det er bra at de 
ansatte lett finner 
seg andre jobber, 
mener gammel-sje-
fen, Svein Brattøy.

- Dette er vemodig – PQ har vært den beste arbeidsplassen i hele industriparken, mener Villy 
Sleipnes. – Trist at fabrikken legges ned, men tross alt er det bra at de ansatte har gode mulig-
heter til å få seg andre jobber her inne, mener tidligere fabrikksjef Svein Brattøy.

Han overvåker den siste produksjonen av råglass, Villy Sleip-
nes. Selv blir han pensjonist når PQ er historie.

Det er ikke avklart hvem som skal overta anlegget etter PQ, 
men flere skal være interessert.

Stemningen er god på kjøkkenet hos PQ Norge Silicates, til 
tross for at de ansatte nå blir sagt opp og må finne andre jobber.

aldri borte fra jobb her, mener 
Villy.

ikke bekymret
Men nå er det altså slutt. Etter 
mer enn 15 år med produk-
sjon av råglass i fabrikken 
nede ved Glomfjorden, har 
PQ-konsernet besluttet at 
fabrikken skal stenges. Prisen 
på råstoff, frakt og kraft har 
gått til værs – etterspørselen 
i markedet til bunns. Forrige 
uke ble smelteovnen tømt 
for råglass, transportbåndet 
stoppet, og nå er den siste 
leveransen av råglass skipet 
over kaia. Den  enkelte an-
satte har trolig ingen grunn 
til bekymring, for kvalifiserte 
fagarbeidere er det god etter-
spørsel etter i industriparken 
– trolig blir SiC Processing 
neste stopp for de fleste av 
PQ-operatørene som nå er 
på jobbjakt. Fem av dem har 
allerede fått jobb hos Wenche 
olsen & Co.

Til nye jobber
Etter sjokk-beskjeden for få 
uker siden er de ansatte nå 
sikret med tanke på lønnet 
oppsigelsestid og sluttpakker, 
og slipper økonomisk bekym-
ringer som ekstrabelastning. 
De er svært glad i arbeids-
plassen sin, men innrømmer 
at situasjonen kunne vært 
verre. Av alle steder å bli 
arbeidsledig på, må Glomfjord 
kunne betraktes som noe nær 
uproblematisk. 

- Som en skilsmisse
- Det kan virke som vi ikke tar 
dette veldig tungt, og det har 
nok med å gjøre at vi har sett 
dette komme ganske lenge. 
Likevel var det et sjokk å få 
beskjeden, og det verste nå 

blir nok å skulle skilles fra de 
andre. Vi har vært som en 
familie i mange, mange år, 
og det blir som en skilsmisse 
når vi gå videre hver for oss, 
mener Mari-Ann Solhaug, 
som har utgjort administrasjo-
nen i bedriften sammen med 
fabrikksjef Trond Fagerli.
At det før eller siden skulle bli 
kroken på døra, kommer ikke 
som en bombe på de ansatte. 
For ikke nok med voldsom 
prisøkning på råstoffet soda 
og på elektrisitet til den svært 
kraftkrevende produksjonen – 
nei, i tillegg er hovedkundene 
i papirindustrien rammet at 
krise, og dermed har etter-
spørselen etter råglass falt 
som en stein.

Har henvendelser
- Hva skal skje med fabrikkan-
legget, Trond Fagerli?
- Det må sjefene våre av-
gjøre – de har bedt om å få 
en verditakst. Det finnes jo 
flere altenativer, alt fra å selge 
det som det står, til å sanere 
alt. PQ kjøpte bedriften for 5 
millioner kroner for to år siden, 
men det er jo kjøpers marked, 
så hva man kan få for dette, 
er helt uvisst.
- Finnes det interessenter?
- Ja, vi har fått konkrete 
henvendelser. Ingenting av 
utstyret vårt kan trolig brukes 
videre, men hvis alt rives ut, 
har man jo et flott anlegg med 
stor produksjonshall, siloer, 

transportbånd og flott kai. Jeg 
ser for meg flere aktører som 

burde kunne være interessert, 
mener han.

Til leserne
Neste utgave av Industrifolk 
blir distribuert her i industri-
parken fredag 24. april. 
Ta gjerne kontakt med 
oss for innspill – husk at 

redaksjonen trenger en viss 
produksjonstid for å kunne 
lage artikler på tips fra deg.

Du kan også følge aktivite-
ten i Glomfjord Industrifolk 

på internett: 
www.glomfjordindustripark.no.

Kontakt: Edmund Ulsnæs, 
tlf. 99299908 eller 
edmundul@online.no
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Kantina på Øvre er nærmest 
ikke til å kjenne igjen etter re-
åpningen i januar. Meløy Be-
driftsService har investert om 
lag 1,2 millioner kroner i ny og 
bedre disk-løsning, oppfris-
king av lokalet og forbedring 
av arbeidsforholdene for de 
ansatte. Det vanket mange og 
hyggelige tilbakemeldinger på 
re-åpningsdagen 20. januar. 

Bedre for alle
- Jeg synes diskløsningen 
er veldig god, vi ansatte får 
jobbe i fred bak disken iste-
denfor å måtte springe rundt 
mellom folk, mener kantinesjef 
Kai Nymo. 
- og det er både mer arbeids-
plass for oss og mer oppbe-
varingsplass, supplerer Line 
Svartis.

Ikke minst viktig for arbeidsfor-
holdene er den økte tilgangen 
til kjølerom, og at vareinntaket 
med vareheis nå er plassert 
der det tidligere ”glassburet” 
var. For brukerne gir den ”nye” 
kantina utvilsomt et bedre 
tilbud, med nye bord, lysere 
og triveligere omgivelser. og 
brukere, det er det flere av 
enn før…

Håper å fortsette
- Ja, de utenlandske arbei-
derne på slurryfabrikken 
spiser frokost, lunsj og middag 
her, og det gir mer trøkk enn 
tidligere, pluss at dette er 
grunnen til at vi har utvidet 
åpningstidene våre kraftig, 
forteller Kai.
Som også, naturlig nok, opple-
ver generelt mer besøk og økt 

etterspørsel på bespisnings-
feltet i en tid der anleggsakti-
viteten i industriparken fortsatt 
er voldsom.
- Bakgrunnen for at vi utvidet 
åpningstidene, var serverin-
gen for de som bygger slur-
ryfabrikken. Men vi håper at vi 
også i fortsettelsen skal kunne 
ha helt andre åpningstider enn 
det vi før har hatt.

Varmt som gjelder
og mens man i gamle dager 
gledet seg til enkeltdagene 
der det stod varm mat på 
menyen, er varm mat nå en 
selvfølge, hele tiden.
- Ja, det er varm mat folk vil 
ha. På re-åpningsdagen, for 
eksempel, da fylte vi nesten 
ikke på med mer pålegg un-
derveis, selv om det var stor 

trafikk – det var varmretter alle 
skulle ha.
Andre viktige endringer som 
nå er blitt hverdagskost for 
kantinestaben, er den store 
etterspørselen etter catering, 
altså mat-levering til grupper, 
og produksjon av marsipan- 
og bløtkaker. 
- Nå ser jeg egentlig ingen 
begrensninger i fortsettelsen. 
Vi skal satse mer på både 
catering, kakeleveranser og 
ikke minst middagsservering 
og middagselskaper, forteller 
Kai. 
- og ikke minst er det viktig 
å fortelle at vi ønsker alle 
ansatte i parken velkommen. 
Våre tilbud gjelder for alle, 
ikke bare for BIS og Yara! 
Understreker Kai.

Mer kantine, bedre kantine
Bedre brukertilbud, bedre arbeidsforhold og 
langt større stab i en re-åpnet MBS-kantine. 
Og nå er det varmretter det går i… 

Aktiviteten og åpningstidene i kantina er betydelig utvidet, og 
staben er nå langt større enn tydeligere. Fra venstre på bildet 
ser vi Ole Martin Elvegård, Karin Johansen, Linda Jørgensen, 
Kai Nymo, Else Marie Bergli, Line Svartis, Lani Baardsen og 
Sasithon Phengphajhon.

 – og dette blir mye hyg-
geligere for de ansatte her 
ved REC Wafer Multi, mener 
administrasjonssjef Bjørn 
Pedersen.Etter flere år på teg-
nebrettet er nemlig planene 
for ny kantine hos waferprodu-
senten realisert. 

- Hensikten var i all hovedsak 
å få til ordentlige arbeidsfor-
hold for Hanne, som jobber i 
kantina, forklarer Bjørn. 

For trangt
I disse dager er byggearbei-
dene ferdig, og ny kantine 
kan tas i bruk – til stor glede 
for bedriftens øvrige ansatte, 
ja, men ikke minst for Hanne, 
som jobber der til daglig. 
Kantineløsningen man nå 
har levd med i mange år, har 

Ny hverdag for Hanne
Hun hadde 2 rom – nå skal hun disponere 
hele 10! Med ombygget kantine får nemlig 
Hanne Valen Hillestad endelig gode arbeids-
forhold.

- Det aller beste er at det blir mindre løfting, forklarer 
Hanne, som nå disponerer 10 rom, mot tidligere 2. 

- Velkommen til vår nye 
kantine! jubler 
kantinemedarbeider Hanne 
Valen Hillestad ved REC 
Wafer Multi.

nemlig vært sørgelig dårlig på 
arbeidsforhold og logistikk.

- Nei, det var ikke bra slik 
det var. Varetransporten var 
ikke hensiktsmessig, det var 
vanskelig å kvitte seg med 
søppel, alle måtte stå i kø og 
det var rett og slett for trangt, 
mener Bjørn.
- Nå får jeg egen garderobe, 
toalett, bøttekott, tørrlager, 
større kjølerom, vaskerom, 
kjøkken, vareheis, to søp-
pelrom og vareinntak nede, i 
tillegg til selve kantinerommet, 
smiler Hanne bredt.

Godt tilbud
Bjørn ønsker ikke å oppgi hvor 
mye ombyggingen koster, 
men bekrefter at satsingen er 
betydelig.
- Ja, det går med ganske mye 
penger, men så inneholder jo 
prosjektet også mer enn bare 
ombygging av kantina. Møte-
rom Bjørseth er flyttet, likeså 
arkivet, som nå ligger nært 
resepsjonen og er en bedre 
løsning enn før.
Moldjord Bygg og Anlegg har 
hatt hovedentreprisen der 
Nordia har levert vegger og 
himling, Elektro det elektriske, 
Nilsson rørarbeidet, Engen 

gulvbelegg, Norrøna kjøk-
kenutstyret og Prosjektpartner 
selve planløsningen.
- Vi har tatt ned utvalget på 
kantina litt – for eksempel er 
vaflene og yoghurten borte. 
Dette har å gjøre med at REC 
generelt er i en fase der vi må 

spare på alle områder, og da 
ville det være feil om dette 
ikke også skulle gjelde for 
kantina. Men fortsatt har vi et 
veldig godt kantinetilbud, og 
undersøkelser viser da også 
at kantina er veldig viktig sosi-
alt for de ansatte, sier Bjørn.
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Finn-Åge Pettersen
Bente Christensen
Lill Andersen
Evelyn Nygård
Mona olsen
Linda Jørgensen
Kjell Åge Hagland
Else Marie Bergli
Line Svartis
May-Helen Sørsandmo
Kai Nymo
Svetlana Antonsen
Øyvind T. Haukland
Linda Myrvang

Mette Dahl
Anita Engen
Mary-Ann Selfors
Lars Jacob Angelsen
Erlend Søreng
Silje Horsberg Hagen
Jan Robert Skaland
Rune Sætherskar

(midlertidig MBS)
Sirada Ruud
Bjørn Egil K. Mikalsen
Stina Kristensen
ole Jørgen Engan

Jens Bernhard Tindvik
Jon Anders Dyrkorn
Frode Lyngstad
Tryge Åsvang
Terje Mostad
Bjørn Thore Simonsen
Bente Risvik
Håkon Myhre
Cristie Baardsen
Dan Åsjord
ole Christoffer Skotheimsvik
Sasithon Phengphajohn
Karin Kilvik Johansen
Kjetil Aag Bårdsen

Gunvor Dahle
Wenche Hoff
Helene Kvande
Karsten Egil Sleipnes
Anette Røyrvik Johnsen
Rudi Eliassen
Edvin Ragnvaldsen
Geir Lunde
ole-Martin Elvegaard

Industriområdet i Glomfjord har på om lag 15 år • 
utviklet seg sterkt fra nokså ensidig virksomhet, altså 
produksjon av mineralgjødsel, til et stort mangfold. 

Med utgangspunkt i de internasjonalt satsende kon-• 
sernbedriftene, produseres det varer og tjenester for 
anslagsvis 3 milliarder kroner i år. Dette skaper om 
lag 800 arbeidsplasser i de fast etablerte bedriftene, 
samt mange titalls hos en lang rekke viktige leveran-
dører til industribedriftene. 

Nå presenterer Industrifolk navnene på alle som har • 
sin faste arbeidsplass i parken i 2009. Ansatt-listene 

er innhentet fra bedriftene nå i februar, og vi tar forbe-
hold om feil og endringer siden listene ble levert. 

Listene inkluderer i all hovedsak fast ansatte og • 
lærlinger. I forbindelse med oppbemanningen av slur-
ryfabrikken til SiC Processing, vil enkelte navn kunne 
forkomme på to lister.

I denne utgaven gir vi deg oversikt over de ansatte • 
i Marine Harvest, Meløy BedriftsService og Yara 
Glomfjord.

Dette bildet av Glomfjord Industripark er ikke gammelt, det er 
tatt i fjor sommer, men allerede er det lite oppdatert, siden REC 

og SiC Processing er kommet langt med sine nybygg. Vi gleder 
oss til snøen blir borte, slik at nytt bilde fra fjellet skal tas.

Bedrift: Meløy BedriftsService
Produserer: Hovedsakelig ulike tjenester for øvrige 
parkbedrifter
Ansatte: 22 faste, 27 på engasjement 

Meløy BedriftsService

André Spigseth
Hans Rune Kroknes 
Eileen Kristiansen 
Jostein Kaspersen
Rudi Nordli
Bjørn-Magne Johansen
Jan Tore Falk
Andrè Vatne
John-Erik Solbakken
Siv Bloch
Svante Brun
Frank Meløysund
Wenche Kristiansen 
Alf Helmer Nilsen
Lise Wallmann

Bedrift: Marine Harvest
Produserer: settefisk
Ansatte: 15

Marine Harvest

Ansatt i MBS: 
Line Svartis

Ansatt i MBS: 
Linda Myrvang

Ansatt i Marine Harvest: 
Hans Rune Kroknes

Industriparkfamilien
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Kenneth Mathisen
Martin Røberg
Mathias Leonhardsen
Rudi Zahl
Børre Nystad
Morten Høvset
Bernt Ulriksen
Øyvind Pettersen
Fredrik Hansen
Roy Thomas Ødegård
Christian Johansen
Martin Haugberg
Ørjan Solbakken
Mikael Sandvær
Petter H. olsen
Mads olsen
Magnus Kristensen
Kristian Torissen ovesen
Jostein Løveid Hansen
Espen Myrvang
Ellen Lisell Andersen
Lene Marie Jørgensen
Anne-Mette Danielsen
Ørger Heen Nilsen
Kenneth Mehlum
Lotte K. Johansen

Katrine Pettersen
Stine M. Edvardsen
Børge Aalstad
Geir Dagfinsen
Bernt Magnussen
Ronny Solberg
Stig olsen
Vidar Selstad
Terje Krogh
Roald Nilsen
Svein H Westgård
Arne Bogen
Magne Johansen
Dag Gisle Johansen
Svein K Jørgensen
Svein A Bakken
Frank Andersen
Robert Wollbakk
Viktor olsen
Arve olsen
Magnar Fagerli
Einar Gjersvik
Terje Rindal
Arnfinn Skogli
Kolbjørn Solbakken
Wiggo Risvik

Yara Glomfjord Bedrift: Yara Glomfjord
Produserer: mineralgjødsel
Ansatte: om lag 16 pluss 
lærlinger

Geir Hansen
Kjell Antonsen
Roger Anders Midthun
Herold Atle Jensen
Terje Hagevik
Åge Bunes
Erling K Wollbakk
Geir Mesøy
Åge Jenssen
John Are Dahl
Levi Sakariassen
Paul Egil Kvarsnes
Hallvar Andersen
Yngve Krogh
Ellinor Bergli
Jonny Pedersen
Stein Henriksen
Tor-Kåre Jacobsen
Magne Bergli
Per Harald Eriksen
Frode Pedersen
Hermann Andersen
Rune Andersen
Verner Elstad
Geir Øistein Karlsen
Kenneth Myrvang

odd-Roar olsen
Almar Vågan
Ansgar Karlsen
Steve Bergli
Toril Svendsen
Nils Runar Myhre
Torstein Ødegård
Gunnar Midthun
Lisa Vigdis Jensen
Tommy Tangstad
odd Ketil Larsen
Frank Isaksen
Geir Risvik
Kurt I Johansen
Gry-Heidi Jakobsen
Per H Frøskeland
Bård Hillestad
Torill Bergli
Leif Rambjørg
Jonny Larsen
Svein Åge Korsnes
Jarle-Kato Sivertsen
Line Rasmussen
Eirik Solbakken
Tony Benjaminsen
Finn Åge Andersen

Siw Jensen
Åge Mentzoni
Kjetil Rendal
Bjørn Erik Tinnan
Stig Are Remmen
Lill Wenche Larsen
Per Myrvang
Ådne Helmersen
Bjørn Terje Selstad
Charles Hanssen
Martin Knutsen
Morten Amundsen
Bent Einar Lundholm
Elin Beate Torset
Knut Breivik
Bengt Sandberg
Frode Johansen
Siv Marit olsen
Hilde Helgesen
ole Berg
Jørgen Heen Andersen
Ørjan Johansen
Vigleik Heimdal
Andrè Ludvigsen
Bjarne G Flaat
Helge Bjarne Johannessen

oddmund Storaker
Gunnar Nilsen
Kjell Åge Pedersen
Tormod Bjerkeli
Kristine Haukalid
Arve William Brun
Håkon N Taraldsen
Steinar Bergli
Alf Harry Lillelund
Bjørn Halvdan Abel
Åse Flaat
Svein Magne Lindgård
Nina Sandvik Hansen
Leif Kristiansen
Raina Sivertsen
Reidun Villa
Finn-Martin Nystadnes
May-Liss olsen
Leif Mesøy
Inger Nystadnes
May-Eli Nygård Johnsen
Magnus Sigfred Selstad
Wenche Andreassen
Herulf olsen
Ann Helen Solbakken
Dagfinn Kolberg

Knut Griegel
Hilmar Sjøteig
Stein Frøskeland
Geir Daniel Brun
Bjørn Pedersen
Egil Kolvik
Trond Fjærem
Arnt Jørgensen
Werner Vatne
Svein Knudsen
Torunn-Aina Bjørklund
Frank-Robert Eriksen
Pål Hestad
Jon Roger Pedersen
Erik Knutssøn
Lilianna Bye
Gunnar Estensen 
Trond Antonsen
Svein Brennesvik
Arve Jordal
Eva Aspvik
Espen Johansen
Finn-Eirik Heitmann
Bente Hellervik
Terje Isaksen
Michael Sagen

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Geir Dagfinsen

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Leif Rambjørg

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Geir Brun

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Kolbjørn Solbakken

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Wenche Andreassen

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Morten Høvset

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Torstein Ødegård

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Ellinor Bergli

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Siw Jensen

Ansatt i Yara Glomfjord: 
Ellen  Lisell Andersen

Eskil Storjord
ove Simonsen
Geir olsen
Frode Jørgensen
Alexander V Johansen
Henrik Johnsen Haukalid

Industriparkfamilien
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Selve produksjonshallen – 
giganten med om lag 5.500 
kvadratmeter i grunnflate 
og 25 meter i høyden – ble 
overlevert fra bygger og eier 
Bodø Gruppen allerede 1. 
desember. Nå er utbyggeren 
i full gang med tekniske rom 
og kontordelen av bygget, 
samt at et eget lagerbygg på 
om lag 1.000 kvadratmeter er 
under oppføring på fjordsiden 
av hovedbygget. Når som-
meren kommer er også dette 
overlevert.

Nøkkelferdig
- Nå er stål og hovedutstyr 
på plass til linje 1 og 2, og 
linje 3 er påbegynt. Arbeidene 
med rør og elektro starter om 
kort tid, opplyser fabrikksjef 
Wenche olsen, som tar oss 

med på en første omvisning i 
kolossen som fyller tomta som 
er sprengt ut av Setvikhaugen.
SiC processing skal etter hvert 
overta nøkkelferdig fabrikk fra 
entreprenøren, og den tyske 
entreprenøren AKV er svært 
sentral i installasjon og opp-
start. om lag 35 utenlandske 
arbeidere er for tiden opptatt 
med dette – de er jo også 
synlig til stede i parken ved at 
de spiser sine faste måltider 
på MBS-kantina. Senere skal 
35 bli til hele 80 som hentes 
nordover til Glomfjord og 
installasjonen av slurryfabrik-
ken. Lokale entreprenører 
er i liten grad involvert i den 
tekniske installasjonen av 
fabrikken.

Testing i april

- Våre første ansatte skal rett 
til Porsgrunn-fabrikken til SiC 
Processing for opplæring. 
Så begynner vi med pre-
comissioning, altså testing av 
tusenvis av ventiler og andre 
komponenter, på linje 1 i april.
- Hvilke andre viktige milepæ-
ler kommer dette året?
- I slutten av september 
tester vi linje 1 med slurry, 
og i januar neste år skal den 
linjen være i drift og på full 
kapasitet. Så kommer linje 2 
opp i februar, og linje 3 i mai, 
opplyser Wenche.
Dette er selvsagt ”taima og 
tilrettelagt” i forhold til RECs 
storutbygging og produksjons-
økning, og ditto etterspørsel 
etter slurry, sagevæske til 
wafersagene. Slyrryfabrikken 
bygges ut fra en total etter-

spørsel fra REC på 30-40.000 
tonn årlig, og er dimensjonert 
for en eventuell fjerde linje i 
framtiden.

Altmulig-kvinne
Fabrikksjef olsen har vært i 
full sving siden oktober i fjor. 
Nåja, fabrikksjef?
- Hehe, jeg har nok vært mer 
altmulig-person til nå, og det 
skal bli godt å få med seg 
flere å dele oppgaver med. 
Rekrutteringsarbeidet og 
intervjuene har tatt mye tid til 
nå, men jeg har også måttet 
ta alt av stort og smått, som 
å betale regninger, hente folk 
her og der og hjelpe AKV med 
forskjellig.
Og flere skal det altså bli – 16 
er så langt ansatt og tiltrer på 
ulike tidspunkter i vår og som-

Stø kurs i slurryfabrikken 

i SiC Processing-fabrikken er byggear-
beidet i skarp rute mot full produksjon 
av slurry fra januar neste år. Nå drar 
de første ansatte til Porsgrunn for å 
få opplæring, og i april skal den første 
produksjonslinja testes.

- I disse første månedene har jeg vært altmulig-person, så det blir godt å få flere ansatte å 
fordele oppgavene på, mener fabrikksjef Wenche Olsen.

Tankene der ferdig slurry 
skal lages.

Dette bildet viser linje 1, der stål 
og hovedutstyr er på plass.

Slurryfabrikken er betydelig høyere enn REC-fabrikkene, 
og man valgte derfor “heldigvis” å sprenge ut tomt i Setvi-
khaugen til fabrikken.

Stort lagerbygg er under oppføring ved siden av fabrikken.

mer. SiC skal ha 75 ansatte 
ved utgangen av året. De om 
lag 60 i produksjonen skal gå 
6-skiftordning, mens vedlike-
holdsavdelingen skal telle 6 
medarbeidere.

Mye avfall
Avfallshåndtering blir et 
betydelig innsatsområde. 
Avfallsmengdene fra knyttet til 
produksjon og gjenvinning av 
slurry er nemlig betydelige.

- Ja, dette får et stort omfang, 
og løsninger for dette skal vi 
se på nå. Trolig blir det snakk 
om så mye som 1-2 trailere 
ut av fabrikken daglig med 
avfall. Dette er spesialavfall 
som skal fraktes bort og må 
håndteres på forskriftsmessig 
måte, sier fabrikksjefen.
- Dette er slam, spylevann og 
ulikt prosessavfall som vi ikke 
har lov til å slippe ut, og som 
må lagres på tanker.

Kristian Klette, opprinnelig 
fra Bodø, har fått napp hos 
REC Wafer Mono. Før jul 
tok vi bilde av ham da han 
fikk tildelt fagbrev – denne 
måneden tiltrådte han i et 
vikariat som prosessopera-
tør på ovnsområdet hos wa-
ferprodusenten. Ny i samme 
bedrift er Bjarni Snær dag-
bjartsson – han er fra 13. 
januar bedriftens controller. 
Prosessoperatørene Ronny 
Nordnes og Eivind Kildal 
sluttet i bedriften i forrige 
månedsskifte. REC Wafer 
Mono (tidligere REC SiTech) 
har nå 164 ansatte.

Endringer i REC

Kristian Klette til 
REC Wafer Mono.
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Ikke minst var gjennomsnitts-
alderen høy i en pulje på 12 
som i fjor bestod fagprøve i 
materialadministrasjonsfaget. 
En av disse var Roald Nilsen 
(57):

Større forståelse
- Det var formannen min som 
oppfordret meg til å søke meg 
inn på kurset, selv om jeg jo 
kanskje ikke har så mange år 
igjen før jeg skal bli pensjo-
nist. Men det er veldig greit 
å ha dette gjennomført – jeg 
får enda mer forståelse av 
dette med lager-prosesser og 
logistikk-systemer, sier Roald.
Som 16-åring seilte han 
utenriks, og rakk deretter et 
opphold i PKL før militærtje-
nesten. Etter ett år i Svalbard-
gruvene var han så tilbake 
samme sted i Glomfjord som 
22-åring, og har blitt ved sin 
lest i de påfølgende 35 år. 
Underveis har han fått det 
interne fagbrevet som trans-
portoperatør.
- Dette var et flott kurs - Stein 
Henriksen er en kjempeflink 

Voksen satsing på fagbrev

- Jeg har hatt veldig 
godt utbytte av å ta 
fagbrev, selv om 
det kanskje ikke 
er så mange år 
til jeg skal gå av 
med pensjon, sier 
Roald Nilsen (57), 
som etter 35 år 
i Yara bestemte 
seg for å ta 
fagbrev i mate-
rialadministra-
sjonsfaget.

Fagbrev er for ungdommer? På ingen måte! Svært mange av de 60 
fagbrevene og fire svennebrevene som Opplæringskontoret, MBS 
delte ut i fjor, var til industripark-ansatte som har stått i jobbene 
sine i til dels mange år. 

Mette Kolberg (41) med 
ferskt fagbrev i materialad-
ministrasjonsfaget.

Vigleik Heimdal (50) med 
ferskt fagbrev i materialad-
ministrasjonsfaget.

Benedicte Dahl (20) med 
fagbrev i kjemiprosessfaget.

Chris Holter (20) med fag-
brev i platearbeiderfaget.

Gry Uhrenfeldt (21) med 
fagbrev i fagoperatørfaget, 
kjemisk-teknisk industri. 

Mathias Leonhardsen (20) 
med fagbrev i kjemiprosess-
faget.

lærer i dette. Det var en del 
arbeid, men det var nyttig. 
Tidene har forandret seg mye 
på de årene jeg har vært her – 
i dag er det for eksempel mer 
fokus på sikkerhet og miljø, 
sier Roald. 

Mange godt voksne
Som altså er et fagbrev rikere. 
og han er ikke alene. Flere 
andre og godt voksne parkar-
beidere mottok også fagbrev 
på samme fagområde, altså 
materialadministrasjonsfaget, 
under den årlige fagbrevut-
delingen rett før jul: Ragnar 
Fagervik (45 år, REC Wafer 
Multi), Geir Hansen (48, Yara), 
Finn Åge Andersen (43, Yara), 
Linda Westgård (35, REC 
Wafer Multi), Heidi Nymo 
(39, REC Wafer Mono), Ken 
Johansen (42, REC Wafer 
Multi), Laila Freding (37, REC 
Wafer Mono) og Geir Selstad 
(48, Semek).

Roser bedriften
- Man har jo alltid lyst til å lære 
mer, og det er artig å sette 

seg på skolebenken og se om 
det fungerer, forteller Vigleik 
Heimdal (50), som også er 
med i denne gruppen.
- Mye av dette har vært en del 
av hverdagen min i mange år, 
men nå har jeg fått på plass 
mer av det teoretiske.
Han roser bedriften han er 
ansatt i, Yara Glomfjord, som 
har tilrettelagt og gjort det lett 
å kombinere skolegang med 
jobben som transportoperatør 
i pakkeri/kai/lager hos gjødsel-
produsenten.

Lokalt var viktig
- Jo, jeg ventet en del år før 
jeg tok fagbrevet, men nå var 
det en lur ting å gjøre. Det er 
greit med en formell bekref-
telse på det jeg etter hvert 
har av kompetanse på mitt 
fagområde. og det var helt 
avgjørende at jeg kunne gjøre 
dette lokalt, forteller Mette 
Kolberg (41) ved REC Wafer 
Glomfjord Multi (tidl. ScanWa-
fer). Hun har også tatt fagbrev 
i moden alder, og i samme fag 
som Vigleik.

- Jeg har jo samlet en del 
kunnskap gjennom årene – nå 
var det greit å få et bevis på 
det jeg faktisk har av kompe-
tanse på dette området, sier 
mener hun.

…og mange unge
Men vår fokus på de godt 
voksne betyr ikke at alders-
spredningen ikke var god 
blant de over 60 som fikk 
fag- og svennebrev. Bruken av 
læreplasser i rekruttering har 
nemlig fungert god i industri-
parken, og etterveksten av 
industriarbeidere er upåklage-
lig. Industrifolk gratulerer for 
eksempel Chris H. Holter (20, 
BIS), Gry Uhrenfeldt (21, REC 
Wafer Mono), Mathias Leon-
hardsen (20, Yara), Benedicte 
Dahl (20, Yara) og Bjørn Brei-
vik (21, SiC Processing).

Sterk økning
For opplæringskontoret, Mel-
øy BedriftsService, fortsatte 
altså den sterke aktivitets-
veksten i 2008. Nå adminis-
trerer kontoret 130 løpende 

lærekontrakter, og av disse 
ble 76 nytegnet i fjor. Dette er 
soleklar rekord, og antallet har 
økt jevnt og kraftig de siste 
årene. opplæringskontoret 
har om lag 30 medlemsbedrif-
ter i Meløy og Rødøy, derav 
svært mange i Glomfjord 
Industripark.
- Bakgrunnen for at det er 
mange godt voksne som tar 
fagbrev, er vel fokus på kom-
petansebeviset fra NAV når 
det gjelder muligheter for jobb. 
Dessuten dreier dette seg om 
bedriftenes ønske om å tilby 
sine ansatte en kvalitetsplatt-
form, som styrker den ansatte 
og bedriftens status utad, me-
ner Finn-Åge Pettersen ved 
opplæringskontoret, MBS.
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For nå er han kommet hjem 
fra oslo, den opprinnelige 
Ørnes-gutten som har bosatt 
seg i Glomfjord. For der er 
Yara, og der er 29-åringens 
drømmejobb. Ronny Solberg 
har nemlig siden 5. januar 
bekledd den nye stillingen 
som controller i gjødselprodu-
sentens administrasjon.

Mange venner
- At dette var drømmejobben, 
var jeg ikke i tvil om – jeg var 
mer usikker på overgangen 
det var å skulle flytte fra Oslo 
og hit. Men det har gått veldig 
bra, forteller Ronny, som er 
sønn av Geir Solberg (BIS).
- Det viser seg nemlig at 
mange av mine venner og 
tidligere studiekamerater også 
er flyttet hjem igjen, ikke minst 
på grunn av alt som nå skjer 
i industriparken. Dermed har 
jeg etablert nettverk allerede, 
og i tillegg driver jeg jo med 
fotball og annen idrett, så flyt-
tingen har vært helt uproble-
matisk.

Oppdatert på alt
Jobben hans som controller 
kan, litt forenklet, sammen-
liknes med en økonomisjefs 
funksjon. Underlagt fabrikk-
sjef Pål Hestads ledelse skal 
Ronny jevnlig rapportere fra 
driften i forhold til budsjett, 
og med tett kontakt mot oslo, 
Herøya og Yara-hovedstaden 
Brüssel.
- Forskjellen fra min tidligere 

jobb er jo at jeg må være opp-
datert på virksomheten i alle 
avdelingene i bedriften, fra 
innkjøp og logistikk til produk-
sjon og vedlikehold.
Hans forhåndskunnskaper 
om Yara og industriparken 
begrenset seg før hjem-
komsten til sommerjobber i 
bygningsavdelingen (HPP) i 
ungdomsårene.

Fra Oslo Kemnerkontor
Ronny forlot Meløy etter vide-
regående skole med allmenne 
fag for om lag 10 år siden. 
Først to år med økonomisk-
administrative fag ved Høg-
skolen i Bodø, deretter fire år 
på Siviløkonomutdanninga 
samme sted.
- Etter dette fikk jeg jobb 
som kunderådgiver i Nord-
landsbanken, men aldri fast. 
Samtidig fortalte tidligere stu-
diekamerater meg at det ville 
bli lett å få fast jobb sørpå, så 
i mars 2006 reiste jeg, og fikk 
jobb på under en måned. Så 
da jobbet jeg som kontrollør 
ved oslo Kemnerkontor fram 
til jeg nå vendte hjem.
- og nå er du kommet hjem 
for godt?
- Man skal vel aldri si aldri, 
men slik det ser ut nå så ja, 
jeg er kommet for å bli!
Som også er gode nyheter for 
de fotballinteresserte i Meløy. 
Ronny er fortsatt en solid 
fotballspiller, og trener i vinter 
sammen med Meløy Fotball-
klubb.

Hjem som controller
- Jeg visste jo straks at dette ville være 
drømmejobben for meg. Mer usikker var jeg 
på overgangen fra Youngstorget til Solliv-
eien! Men det har vært helt uproblematisk, 
forteller Ronny Solberg.

- Jeg har fått drømmejobben, og overgangen med å bo i 
Glomfjord istedenfor Oslo, har vært helt uproblematisk, sier 
Ronny Solberg.

- Det har vært et voldsomt 
trykk, og også vi i ledelsen har 
vært utfakturert på ulike pro-
sjekter her i parken. Så mens 
vi stadig er blitt flere hoder i 
bedriften, har vi hatt mindre 
ressurs til å lede, innrømmer 
BIS-sjef Arnstein Jensen.

Flere nye
Stadig flere står nemlig på 
lønningslistene til BIS Pro-
duction Partner, som liker å 
kalle seg verktøykassa til pro-
duksjonsbedriftene i parken. 
Antallet ansatte i Glomfjord er 
nå 95 i selskapet som Hydro 
solgte til tyske Bilfinger Berger 
Industrial Services (BIS) for 
ganske nøyaktig ett år siden. 
- Nå i vinter gjør vi en del 
trekk for å styrke administra-
sjonen vår – blant annet er 
Anne Lundegård flyttet opp til 
plansenteret for å gi oss enda 
bedre kontroll på forespørsler 
og ordrebekreftelser. Så er 

Halvard Amundsen på plass 
som verneleder slik at vi skal 
få til flyt i flere HMS-prosjekter 
som har stoppet opp på grunn 
av manglende kapasitet. I 
tillegg ansetter vi Gerd Wall-
mann som personalkonsulent 
- hun tiltrer nå i mars, forteller 
Arnstein.

Rekrutteringsfirma
Med 95 ansatte forblir BIS den 
største bedriften i industripar-
ken etter ”de tre store”, altså 
REC-bedriftene og Yara. Ja, 
faktisk skal veksten fortsette:
- Vi har engasjert Bedrifts-
kompetanse i Bodø i rekrut-
teringen av personer til flere 
nøkkelposisjoner i selskapet, 
sier Arnstein.
- Vi trenger ny verkstedleder, 
for Lindor Lorentzen tok den 
jobben under forutsetning av 
at letingen etter en slik person 
fortsetter. Vi trenger også 
leder for vedlikeholdssenteret, 

samt tre ingeniører, opplyser 
han.

Kommende pensjonister
Stillingene som ønsket besatt 
innebærer at bedriften, der-
som god uttelling, passerer 
100 ansatte dette året. og 
rekruttering trenges, fordi:
- Vi har flere personer i nøk-
kelposisjoner, for eksempel 
ingeniører, som i løpet av de 
neste årene trolig vil gå av 
med pensjon. 
Arnstein vet at for eksempel 
Kolbjørn Johansen (61 år i 
år), Hermod Nordbakken (60), 
Gunnar Holter (62), Lindor 
Lorentzen (62), Claus Berg 
(67) og Vidar Høgseth (62) må 
forventes å ville ta ut pensjon 
de neste få årene.
- Nå må vi sørge for en over-
føring av den kompetansen de 
har, og finne deres erstattere 
så snart som mulig, mener 
BIS-lederen.

Styrker administrasjonen

Fjoråret ble så travelt for BiS-ledelsen at 
det ikke ble tid nok til å lede. Nå styrkes 
administrasjonen, og i år passeres trolig 
100 ansatte.

Fjorårets voldsomme 
oppdragsmengde har skapt 
behov for å styrke admi-
nistrasjonen hos vedlike-
holdsleverandøren BIS. 95 
ansatte skal bli til 100 i år, 
og nå letes det etter blant 
annet etter verkstedleder, 
leder for vedlikeholdssenter 
og ingeniører, opplyser dag-
lig leder Arnstein Jensen.
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- Nå blir det å hjelpe til en del 
med dugnad i Neverdal, litt 
arbeid heime, og så kommer 
vi nok til å reise en del, siden 
jeg har begge ungene mine 
sørpå, forteller Hjalmar om sitt 
”nye” liv som afp-pensjonist 
fra 1. februar i år.

Jobbet som prosjektin-
geniør
23 år i Glomfjord Industripark 
er det altså blitt, siden han 
vendte hjem til Meløy i 1986. 
Først som prosjektingeniør i 
instrumentavdelinga i gode, 
gamle Hydro, deretter vedli-
keholdsingeniør og prosjek-
tingeniør på nytt i det nye 
selskapet HG Service. Ved 
etableringen av Yara i 2003 
fikk Hjalmar vedlikeholdsan-
svaret i instrumentavdelingen, 
og siden dette ble overtatt av 
Stig Are Remmen for to år si-
den, har han selv igjen jobbet 
som prosjektingeniør.

ingeniørutdanning
Hjalmar Dalheim gjorde opp-
rinnelig ”søring” av seg, etter 
et gjestebesøk ved Hydro og 
militærtjeneste i ungdommen. 
Etter ulike småjobber tok han 
ingeniørutdanning, fra 1973 
jobbet han først som servi-
cetekniker på VVS-anlegg, 
før veien gikk til daværende 
Elektrisk Bureau (i dag ABB).
- Det var en spennende tid. 
Jeg var med på automatiserin-
gen av telefonsentraler i hele 
landet fra 1974 til -86. Blant 
annet la vi ned ”damene på 
sentralen” på Ørnes, i Bodø, 
Mosjøen og Sandnessjøen. I 
Lødingen tror jeg det var opp 
mot 50 ansatte på sentralen, 
faktisk. Jeg hadde Nord-
Norge-ansvar for automatise-
ringen, og hadde 70 montø-
rer som jobbet med dette i 
landsdelen. Selv bodde jeg 
på Hurum og jobbet i Asker, 
forteller Hjalmar.

Karrièreslutt for Hjalmar
Så er Hjalmar dalheim (62) blitt pensjonist, 
etter lang karrière nordpå. Og sørpå

Yara-ingeniør Hjalmar Dal-
heim er blitt pensjonist.

- Ja, nå har vi levert et anbud 
på å bygge opp produksjon 
av resirk for REC, som jo skal 
bygge waferfabrikk i Singa-
pore. Vi venter svar på dette i 
nær framtid, og dersom vi får 
kontrakten, har den en verdi 
for oss på 100 millioner kroner 
over en femårsperiode, opply-
ser fabrikksjef Lothar Maruhn.

Vil bli internasjonale
Det er god grunn til å være 
spent, altså, for både eiere 
og ansatte i den tre år gamle 
bedriften som behandler 
resirkulert materiale i produk-
sjonen av silisiumingoter hos 
REC-bedriftene i Glomfjord.
- Vi har satset mye for å få til 
en internasjonal satsing, og 
dersom vi får denne kontrak-
ten, er det en bekreftelse på 
at vi har lyktes, sier Lothar.
- Byggingen av en fabrikk i 
Singapore vil bety en investe-
ring på 30 millioner kroner. Vi 

vet at finansieringen vil falle 
på plass, opplyser han.

Kopi av Glomfjord
Resirk-behandlingen, med 
for eksempel sandblåsing 
og gjennomlysing, foregikk 
opprinnelig under paraplyen 
til Meløy BedriftsService 
(MBS), men ble altså skilt ut i 
selskapet Si Pro i 2005. Etter 
dette er det også bygget nye 
og moderne produksjonsloka-
ler på tomta etter Kompres-
sorhallen. Si Pro var den 
første, rene ”spin-off-bedriften” 
knyttet til RECs produksjon 
av silisiumwafere og –ingoter, 
og eies, i likhet med Meløy 
BedriftsService, hovedsakelig 
av øvrige industriparkbedrifter. 
Produksjonen består i å rense 
og bearbeide resirk, altså 
avkapp fra silisium-ingotene 
hos REC, slik at denne kan 
tilbakeføres til produksjonen 
av nye wafere.

- Kapasitetsmessig vil en 
eventuell Sigapore-etablering 
bli en blåkopi av Glomfjord-
anlegget, forteller han.

Langt fremme
Det var i oktober at REC 
inviterte Si Pro til å levere 
et anbud på å bygge opp 
resirk-produksjon for dem i 
Singapore. Anbudsfristen var 
8. desember, og en avklaring 
er rett rundt hjørnet. Så vidt 
vi skjønner er det 2-3 andre 
aktører som også har levert 
anbud, opplyser Maruhn, som 
er optimist i påvente av RECs 
avgjørelse.
- Vi er blant de fremste i 
verden på behandling av 
resirk. Både på teknologi og 
utbytte i produksjonen er vi 
langt framme, og tilfredsstil-
ler kravene for å gjøre en slik 
internasjonal satsing.

Si Pro vil til Singapore
På få år har Si Pro vokst til en bedrift med rundt 30 ansatte som i 
fjor prosesserte om lag 680 tonn resirk. Nå vil bedriften bygge seg 
opp sammen med REC i Singapore.

Tre år etter etableringen av 
egen resirk-fabrikk i Glom-
fjord, venter Si Pro på mu-
ligheten for å bygge tilsva-
rende fabrikk i Singapore.

- Vi er langt framme både 
på teknologi og produk-
sjonsutbytte, forteller daglig 
leder Lothar Maruhn, som 
nå håper på etablering i 
Singapore.

Det er tirsdager og torsdager i 
vinter at de lærevillige parkan-
satte inntar studierommene 
i Schalthuset. De samler 
kompetansen som skal til for 
å kunne skaffe seg fagbrev i 
produksjonsteknikk.
- Vi begynte med grunnleg-
gende matematikk, og etter 
hvert blir det grunnleggende 

fysikk og kjemi, forteller fag-
lærer Anita Karlsson fra Meløy 
videregående skole.
Når vi er innom, oppfrisker de 
tilstedeværende 11 studen-
tene fra Yara og REC kunn-
skaper om masse og volum. 
omregning fra gram til kilo og 
tonn er elementært, men viktig 
å ha på plass.

16 industriarbeidere, hovedsakelig fra Yara og 
REC, sitter på skolebenken to dager i uken.  
Målet er fagbrev i produksjonsteknikk.

På skolebenken: fagbrev i produksjonsteknikk er neste 
for Cate Antonsen (REC) og de andre som nå sitter på 
skolebenken to dager i uka.

Fagbrev i produksjonsteknikk
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siden sist siste sidensiden sist siste siden

Det har foregått noenlunde i det stille, men nå har Scan 
Crucible nådd en viktig milepæl. De så langt 9 ansatte har 
nemlig fått god karakter for sine kvartskrukker, som produ-
seres i pilotlinjen i Likeretteren. Viktige kunder som har fått 
tilsendt vareprøver er REC Wafer og Norsun, og nå jobber 

Entusiastene bak Glomfjord Alpinsenter fikk en oppmunt-
ring, og Meløy flott markedsføring. Nylig satte nemlig 
Dagbladets søndagsbilag av hele 6 sider til presentasjon av 
Glomfjord som vintersportsted. ”Noe av den bedre skikjørin-

Meløy Næringsutvikling ble stiftet i 1992, og har medvirket 
i en rekke prosjekter, ikke minst i omstillingen i Glomfjord 
Industripark. Her er styret i 2009: bak f.v. Bjørn Sleipnes 
(representerer Nordlandsbanken), Odd Strøm (Sparebank1 
Nord-Norge) og daglig leder Lothar Maruhn. Foran f.v.: Per 
Frøskeland (Meløy kommune), Arild Kjerpeseth (Meløy kom-
mune) og Leif Kristiansen (Yara).

Neida, det kom ikke til håndgemeng, men meningsytrin-
gene var sterke da Nordlandssykehusets seksjonsoverlege 
Jonne Kalstad besøkte Glomfjord for å møte sentrale park-
aktører denne måneden. Temaet var den foreslåtte flyttin-
gen av Glomfjord-ambulansen til Ørnes, og beredskapsle-
der Per Frøskeland mente at økt utrykningstid i gitte tilfeller 
kan bli skjebnesvanger.

Stein Evensen, Villy Sørsandmo og de andre for å få på plass 
de første, kommersielle leveringsavtalene. Dette er gode 
nyheter for Meløy, for i løpet av noen år skal denne fabrikken 
ha 50-60 ansatte. Kan vi slå fast at tiden er kommet for å gi 
Likeretteren et nytt og bedre navn?

gen du kan finne i Norge”, skrev avisen. Fotograf på turen var 
for øvrig Thomas Kleiven, som opprinnelig er fra Ørnes og er 
spesielt erfaren på bilder fra utøvelsen av snowboard.


