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Mens det meste av Meløy har slitt etter 
REC-kollapsen, har omsetning og stab 
økt i Meløy Elektro.  
– Og vi stoler på at omstillingsarbeidet 

skal skape ny aktivitet! smiler saksbehandler 
Ronny Andersen (f.v.), daglig leder Roger 
Stormo og montør Ken Roar Sandberg. 
Vi presenterer Meløy Elektro på SIDE 4
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Industrifolk    

Forsikringsoppgjøret er uavklart, men 
den omfattende vannskaden i oktober blir 
utvilsomt kostbar for Yara. Ni ansatte måtte 
omplasseres til andre kontorplasser, og i alt 
må 14 kontorer, konferanserom og korridorer 
delvis renoveres.
- Selvsagt gikk det med noen dager i utflyt-
ting fra kontorer, men vi har funnet midlerti-
dige løsninger for alle. Og vi kan bare takke 
BIS for å rykke inn på kort varsel og hjelpe 
oss med rivingen, forteller Leif Kristiansen. 
- Vi hadde en del kontorer stående ledig, og 
i tillegg har vi omdisponert en del pauserom 
slik at vi fant midlertidig plass til alle.

avløp gikk TeTT
Det var altså mandag 22. oktober ved arbeids-
start at det meget utrivelige synet møtte Leif 
og de andre med base i kontorbygget til Yara 
på Øvre. I kontorene i fabrikksjefens fløy fløt 
vannet i strie strømmer.
- Det var avløpet fra toalettrommet i andre 
etasje som var tett, og rommet hadde ikke 
sluk i gulvet. Dette hadde stått og lekket i hel-
gen. Dermed ble det en del «armer og bein» 
den mandagen, med utflytting av kontorer 
med hjelp fra MBS. Selv om det ikke gikk ut 
over produksjonen vår i den forstand, tapte 
vi en del dagsverk med arbeid, og vi skulle 
jo gjerne brukt tiden vår på helt andre ting 
akkurat nå, innrømmer Leif.

kosTnad uavklarT
Skadene er omfattende. På kontorene oppe 

De ansatte i Yara-administrasjo-
nen fikk en svært utrivelig over-
raskelse da de møtte på jobb en 
mandag sent i oktober. Vannet 
fløt i alle kontorer i fabrikksje-
fens fløy.

gulvet er revet opp på i alt sju kontorer, og avløpslekkasjen betyr også renovering av pause-
rom, korridor, konferanserom og himling i 1. etasje.

måtte gulvene rives opp,  der det fra før var 
en helt spesiell patent fra byggeåret 1947, 
med 8 centimeter sand til avretting og isola-
sjon i bunnen, så et bjelkelag med gulvplater 
og belegg øverst. I kontorene i første etasje, 
samme fløy, er himlingen skadet på grunn av 
lekkasje ned.
- Foreløpig er det uavklart hvordan dette dek-
kes av forsikringen vi har, men jeg vet vi har 

nokså høy egenandel, så dette blir selvsagt 
kostbart for oss uansett.
- I samarbeid med BIS har vi nå skaffet oss 
oversikt over skadene, og det skal lages en 
kostnadskalkyle. Deretter skal vi beslutte 
om vi skal hente inn anbud på arbeidet, eller 
om vi skal engasjere en leverandør direkte, 
forklarer Leif Kristiansen.

Tommy Olsen (43) fra Ørnes har før 
denne høsten jobbet som blikkenslager, 
prosessoperatør, skiftleder og driftsleder 
i hjemkommunen. Og nå, etter en høstlig 
mulighet til fast jobb i Nordsjøen, har 
han funnet roen i Fullgjødselfabrikken 
til Yara.

...men deT var prosess, da…
- Ja, jeg hadde en snartur innom BIS 
Industrier. Det ble i alt tre turer ut i 
Nordsjøen, til Skarv-skipet og arbeid 
som teknisk isolatør, forklarer Tommy.
- Og det er jo gode ordninger der, og det 
var det jeg skulle satse på. Men så hadde 
jeg søkt jobb her hos Yara samtidig, og 
da tilbudet etter hvert kom om jobb, 
takket jeg ja. Det var prosessarbeid jeg 
hadde lyst til å gå videre med, så jeg 
angrer ikke på dét valget. Her trives jeg 
veldig godt, smiler han.

korTvarig evenTyr
Så kan roen på et vis senke seg. For 

tommy til yara
Fikk jobb som teknisk isola-
tør i Nordsjøen. Men valgte 
Glomfjord, Yara og proses-
sarbeid.

Tommy olsen – tidligere ørnes Blikk, reC Wafer multi og siC processing. så via 
nordsjøen til yara i glomfjord.

kanskje ble ikke disse siste årene slik han 
egentlig kunne tenke seg? Etter ni år hos 
REC Wafer Multi og videreutdanning som 
prosessoperatør, tok han nemlig utfordringen 
som skiftleder i splitter nye SiC Processing i 
2009. Et eventyr som ble kortvarig både for 
ham og resten av staben, siden slurryfabrik-
ken tidligere i år stengte dørene for godt 
etter kollapsen hos sin eneste kunde, nettopp 
REC. Så var han altså tidligere i høst én av 
mange meløyfjæringer som fikk jobb-napp 
utenfor kommunen, nærmere bestemt hos BIS 
Industrier, som har hovedbase i Stavanger og 
blant annet leverer overflatebehandling og 
isolasjonsarbeid til olje- og gassindustrien.

Tidligere Blikkenslager
- Hehe, pr dags dato har jeg ingen planer 
om å gå tilbake til blikkenslager-yrket, nei, 
humrer Tommy.
For det var slik det begynte, sånn helt i starten 
av yrkeskarrieren. Først mekaniske fag ved 
Meløy videregående skole, og påbygging med 
overflate og korrosjon i Bodø. Deretter i jobb 
for blikkenslageren i slekta, Audun Olsen og 
Ørnes Blikk. Så var det altså etter 11 år der 
at det åpnet seg en mulighet i waferproduk-
sjonen i Glomfjord. Og resten har vi allerede 
ramset opp – nå har Tommy altså funnet sin 
plass i den lokale gjødselproduksjonen.

20 år
Tina Elisabeth Olsen, Yara, 3. november 
Simen Wolden, EWOS, 21. november 
Stian Hanssen, EWOS, 1. desember

25 år
Georg Hermannsen, EWOS, 11. november 
Joakim Myrvang, EWOS, 23. desember 
Anne-Mette Danielsen, Yara, 29. desember

40 år
Dagfinn Hagen, Terje Halsan AS, 30. november

50 år
Tor-Kåre Jacobsen, Yara, 31. desember

55 år
Wiggo Risvik, Yara, 7. desember

60 år
Stein Henriksen, Yara, 7. november

Industrifolk ønsker å gratulere 
disse med rund-dager i november 
og desember!

dagfinn Hagen
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kostbar lEkkasjE

industrifolk-omstilling
2012 har vært et aldri så lite omstillingsår 
også for bladet Industrifolk. Fire viktige ak-
tører har sagt opp samarbeidet, ikke på grunn 
av misnøye, men fordi de måtte. Vi snakker 
selvsagt om REC Wafer Mono, REC Wafer 
Multi, SiC Processing og Si Pro. Industrifolk 
har i grove trekk hatt 12 aktører knyttet til 
seg siden oppstarten i 2004, men med REC-
kollapsen er 12 blitt til 8. Meløy videregående 
skole har i tillegg meldt seg ut av økonomiske 
årsaker, og siden Meløy Næringsutvikling 

«legges ned» fra årsskiftet, er også denne 
aktøren ute. Etter avtale med gjenværende 
aktører inviterer vi nye bedrifter med for å 
kunne videreføre bladet. I denne utgaven 
har vi derfor gleden av å presentere Meløy 
Elektro, på samme måte som vi møtte INVIS 
i forrige utgave. Og Yara, Marine Harvest, 
BIS, MBS, Terje Halsan AS og EWOS, de 
er fortsatt hjertelig tilstede i Industrifolk-
familien. Med en del justeringer videreføres 
bladet med andre ord også neste år. 
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voksEr i tungE tidEr
Mens mange bedrifter i kommunen har slitt hardt etter 
nedbyggingen i Glomfjord Industripark, har Meløy Elektro 
ansatt flere folk.

staben har vokst: Bakerst f.v. marius maniken sagen, Jens Hermann ditlevsen, ken roar sandberg, anita sannes, Tommy Barvik Bergli, leif ole 
Torrissen, Werner nilsen, dan robert Johansen og Jan arthur nilsen. midterste rekke: per Helge svendsen, John-olav aune, roger stormo, 
Torbjørn gjerseth, ronny andersen, kim arne grøneng. foran f.v.: lærlingene kristian kolberg, maiken Hansen, Joakim danielsen og ove kildal.

- Rekruttering av kompetente medarbei-
dere og vekst er en del av vår strategi. Vi 
samarbeider tett med Elektro Bodø AS, 
som også er en datterbedrift i Elektrogrup-
pen, når det er naturlig, sier daglig leder 
Roger Stormo og fortsetter:
- Dette samarbeidet gir oss mulighet til å 
påta oss oppdrag vi ellers ville vært for 
små til.

men deT finnes skJær i sJøen
For første gang på flere år har han merket 
en liten nedgang i pågangen på telefon, så 
han merker at Meløy er i omstilling.
- Vi er optimister og prøver å være of-
fensive, men må selvsagt erkjenne at 
nedleggelsen av REC kan berøre også vår 
arbeidssituasjon utover i 2013. Vi setter 
imidlertid vår lit til at omstillingsarbeidet 
skal skape ny aktivitet og arbeid til de som 
går arbeidsledig.
Han forteller videre at konkurransen i mar-
kedet i alle år har vært sunn og god. 
- Stort sett konkurrerer vi mot elektrobe-
drifter lokalisert i Meløy, men også mot 
Bodø-firma og landsdekkende kjeder.  
Bravidas oppkjøp av El-Team forteller 
oss at store bedrifter posisjonerer seg for 
satsing i Meløy. 

Roger Stormo leder en bedrift med 19 
ansatte, inkludert fire lærlinger. 
- Selv om vi er en datterbedrift i 
Elektro-gruppen, har vi forretningsa-
dresse på Ørnes og skatter dermed til 
Meløy kommune.

ikke fri for uTfordringer
Det har vært travle tider ved Meløy 
Elektro de siste årene. Antall ansatte 
har etter en nedgang i 2001 økt, og 
omsetningen har fulgt med. Fra nesten 
syv millioner kroner i 2000 til et gjen-
nomsnitt på 14 millioner de siste fem 
årene. Topp-året 2010 var omsetningen 
på nesten 16 millioner.
- Det går greit, og vi når måltallene 
våre. Men med mange arbeidsledige 
og en kommune som innskrenker litt 
merkes det også for oss. Vi har en 
del større prosjekter – både på Ørnes 
skole, for Statkraft og på bygging av 
eneboliger, sier Roger og fortsetter:
- Utbygging på fyllinga, SFO-bygg 
i Glomfjord og litt andre ting skal 
jo snart igangsettes, og der har vi en 
ambisjon om å være med.

liten administrasjon: - i en liten bedrift som meløy elektro må alle gjøre alle slags 

oppgaver, sier daglig leder roger stormo.
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- 1. februar begynner jeg som tilrettelegger 
hos Halsa Bygg. Det blir spennende, sier 
John-Åge.

økT produksJon
- Jeg har trivdes godt i EWOS hele tiden. Det 
har vært en interessant tid og jeg har fått vært 
med på veldig mye. Men nå følte jeg tiden var 
inne for å gjøre noe annet, sier han.
Produksjonen av fiskefôr på Halsa-fabrikken 
har økt formidabelt i løpet av den tiden Birke-
lund har vært der.
- For 14 år siden, i november, husker jeg at 
volumet rundet 50.000 tonn. Det var en mi-
lepæl den gangen. I 2009 passerte vi 200.000 
tonn i årsproduksjon, så det har vært en 
formidabel utvikling, forteller han.
Han har hatt ansvaret for mangt et prosjekt 
gjennom årene som vedlikeholdsleder.
- Vi er en liten organisasjon, og det har vært 
mange krevende prosjekter. Bulkprosjektet og 
baseline var store investeringer som medførte 
mye jobbing. Kjerringa sier det, i hvert fall, 
fleiper han.

søker ny
Mekanikeren har de siste 7-8 årene hatt ved-
likeholdsansvaret ved fôrfabrikken på Halsa. 

fra fôr til bygg
Etter 14 år i EWOS har John-Åge 
Birkelund bestemt seg for å 
prøve nye utfordringer.

fin tid: - Jeg har trivdes veldig godt og kommer til å savne kollegene, sier John-Åge 
Birkelund, som søker nye utfordringer.

Mekaniker- og kjemisk teknisk fagbrev har 
han, og har sittet i prøvenemnda på fylket i 
åtte år.
- Jeg blir å savne kollegene mine, spesielt de 
på vedlikeholdsteamet, innrømmer John-Åge 
Birkelund.
Fôrprodusenten på Halsa søker nå etter ny 
vedlikeholdsleder for å erstatte Birkelund. 
- Det er store sko å skulle fylle. Vedlikeholds-

lederen har en viktig funksjon på fabrikken. 
Med sin lange erfaring og store arbeidskapa-
sitet blir John-Åge vanskelig å erstatte. Han 
har fabrikken i hodet, sier Steffen Kildal, 
fabrikksjefen på EWOS.
Søknadsfristen er gått ut og responsen har 
vært bra. 
- Vi gjennomfører samtaler med søkere til 
stillingen i disse dager, forteller han.

- Det har gått bra. Våre 52 medarbeidere er 
både flinke og rutinerte. Vi har hatt gode tall 
når det gjelder sykefraværet, og har passert 
1.200 dager uten fraværsskade. Det er vi 
stolte av! forteller fabrikksjefen. 

ikke Tall
EWOS er én av de tre store laksefôrselska-
pene globalt, og har en markedsandel på rundt 
36 %. Selskapet er heleid av Cermaq ASA, 
som er et børsnotert selskap. Når vi spør 
etter resultater for 3. kvartal for fabrikken på 
Halsa får vi følgende svar fra hovedkontoret 
i Bergen:
- EWOS har som policy ikke å offentliggjøre 

tall vedrørende volumer eller verdier på fabrik-
knivå. Men generelt sett opplever fôrbransjen 
kraftig volumvekst, og EWOS Halsa er sentral 
i vår evne til å kunne levere dette volumet til 
våre kunder, sier kommunikasjonssjef Peter 
Hagen til Industrifolk.
- Vi har hatt lite utfordringer rundt dette med 
logistikken. Så synes jeg at de ansatte er veldig 
ærekjære og står på. Vi har erfarne operatører 
som gjør en god jobb i fabrikken, sier Kildal 
fornøyd.
Baseline-prosjektet, som jo ble ferdig tett før 
årets sesong startet, har gitt ønsket effekt både 
med tanke på kapasitet og kvalitet, i følge 
fabrikksjefen.

forlenger
Sesongen er altså over, men sesongarbeiderne 
som har vært midlertidig ansatt siden mai/juni 
får fortsette litt til. 

- Vi har forlenget kontrakten med samt-
lige av de 10 vi har hatt inne til i midten av 
desember. Det har sine årsaker i at det kjøres 
diverse prosjekter. Og så er det ferieavvikling 
i den faste staben, og vi har bruk for folk i 
produksjonen. Vi synes det er positivt å kunne 
forlenge kontrakten deres med noen uker, sier 
Steffen.
Han forteller videre at bedriften nå er i gang 
med planleggingen av neste års sesong.
- Det er full fart her, og vi er i gang med å 
planlegge frem mot mai/juni 2013, når ny 
sesong braker løs, avslutter Steffen Kildal.

god sEsong på EWos
Fabrikksjef Steffen Kildal har 
hatt sin første sesong på EWOS. 
Selv om han ikke har noen tall å 
gi oss, har han en god følelse.

fabrikksjef steffen kildal.

liTT HisTorikk

Meløy Elektro har sitt 
utspring fra Meløy 
kommunale elverk sin 
installasjonsavdeling - 
senere Meløy Energi.
- Bodøfirmaet Elektro 
AS hadde en egen 
installasjonsavdeling 
i Glomfjord. I 1999 
ble Meløy Energi og 
Elektro enige om å 
slå sammen disse til 
ett selskap – og da 
så Meløy Elektro AS 
dagens lys, forteller 
Roger.
Han har vært i be-
driften siden 1997, 
og daglig leder siden 
november 2001. Den 
opprinnelige telemon-
tøren var før det ansatt 
i Televerket. 
I dag eies Meløy Elek-
tro av Elektro i Bodø 
(75 %), Meløy Energi 
(15) og Roger Stormo 
(10).

sTorT konsern
Elektro AS i Bodø ble etablert i 1946, og 
fremstår i dag som en av landets største 
privateide tekniske entreprenører med 420 
medarbeidere innen alle fagområder i elektro- 
og VVS-faget. Konsernets produkter og 
tjenester omfatter elektroinstallasjon, alarm- 
og sikkerhetsanlegg, automasjon, telecom og 
maritim elektro/elektronikk og VVS-installa-

sjoner. I tillegg selges hvitevarer, brunevarer, 
forbrukselektronikk og VVS. Konsernet har 
11 datterselskaper, der Meløy Elektro AS er 
ett av dem. 
- Greit å være en del av et større konsern. Vi 
har felles systemer, blant annet for innkjøp, 
regnskap og lønn, og kan dra veksler på flere 
områder hvor vi pr. i dag ikke har vår kjerne-
kompetanse. Det gjør oss bedre i stand til å ta 
større oppdrag, slik som automasjonsanlegget 
på det ny-renoverte aktivitetsbygget til Ørnes 
skole, sier Roger. 

liTen adminisTrasJon
Sammen med daglig leder Stormo finner vi 
tre andre medarbeidere i administrasjonen. 
Installatør Torbjørn Gjerseth, saksbehandler 
Ronny Andersen og formann John-Olav 
Aune. Resten av staben  er ute og produserer. 
- Vi er nok ingen administrasjonstung bedrift, 
nei. Å være leder i en liten bedrift betyr at 
man ikke kan sitte på et kontor og legge 
planer og strategier, levere dem til noen andre 
for å innføre, og bare følge opp at det blir 
gjennomført. Her må man gjøre alle slags 
oppgaver.
Mens vi er innom ringer det i ett sett – både 
på mobilen og fastapparatet. Og det kommer 
folk innom med spørsmål om alt mulig. 
- Blir du stressa? undrer vi.
- Ja, det er klart. Men man må bare under-
trykke det og puste litt innimellom. Selv om 
arbeidsdagen sjelden er ferdig halv fire er det 
viktig å sette klare grenser mellom arbeid og 

god tone: staben i meløy elektro har en lett og humoristisk tone seg imellom – og trives godt. f.v. ronny 
andersen, roger stormo og ken roar sandberg.

fritid. Arne Norin Selstad lærte meg at det 
som ligger på skrivebordet når du går hjem, 
det skal du glemme til du kommer på jobb 
igjen neste dag. Det var et godt råd, og det har 
jeg levd etter, sier Roger.

Trivsel
Null fraværsskader og et sykefravær på 4,1 % 
viser at bedriften gjør mye riktig.
- Skaderapporteringen kunne vært bedre, men 
det er svært få skader. Trygghet i alle ledd 
er vårt slagord. Veldig viktig i vår bransje, 
presiserer Roger.
Sertifisering som Miljøfyrtårn viser at bedrif-
ten har systemer for blant annet avfallshånd-
tering, transport, bestilling og mye annet.
- Vi har ikke som mål å redusere avfalls-
mengden, for dét ville bety mindre aktivitet. 
Men vi ønsker å bli bedre på sortering for å 
få mindre restavfall. Og så er vi bevisst på å 
unngå tomgangskjøring, forteller Roger.
De ansatte trives. Det kommer frem av spør-
reundersøkelse gjennomført av bedriftshelse-
tjenesten. 
- Jeg ønsker at hver ansatt skal føle de har fri-
het og kan ta ansvar for seg selv. Å ikke møte 
på oppdrag til avtalt tid er noe håndverkere 
ofte kritiseres for. Det ønsker vi sterkt å jobbe 
med.  
I staben på 19 er det kun to kvinner.
- Det er få jenter som velger å gå elektro, 
og vi skulle ønske det var flere, sier Roger 
Stormo avslutningsvis.

6

vElkommEn 
til vErdEn!
Kristian Haukalid ved BIS og hans Ida 
Henriette Tostrup fikk ei prinsesse 7. 
november. Elvine Haukalid Tostrup veide 
3550 gram og målte 51 cm. ved fødselen. 
Vi gratulerer!
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- Vi skulle gjerne sett at jubiléet var på en 
tid med full rulle og høy aktivitet i selskapet, 
men slik ble det nå ikke. Likevel tar vi oss 
tid til å feire oss selv, sier Mary-Ann Selfors, 
daglig leder.
Fredag 23. november inviterer hun til 10-års-
jubileumsfeiring i kantina på øvre område, 
der det blir servert kaffe og kaker. Dagen etter 
blir det fest for ansatte, styre og eiere.

mye Har skJedd
Det var på sommeren for 10 år siden at spin 
off-bedriften MBS så dagens lys. Eierne som 
den gangen gikk inn med kapital er omtrent 
de samme som i dag: Yara, REC Wafer, Mel-
øy Næringsutvikling (MNU), Marine Harvest, 
Bodø Industri og PQ Norge Silicates. Kun PQ 
har forlatt eiersiden. 
- Idéen bak MBS var å ta vare på sekun-
dære oppgaver på vegne av hver bedrift. Vi 
skulle ta oss av oppgaver som ikke tilhørte de 
enkelte bedriftenes primæroppgave. Tjenes-
ter som post, kantine, transport, arbeidstøy, 
opplæring, snømåking, vaktmestertjenester, 
bemanningspool etc. skulle vi ta oss av, for-
teller Finn-Åge Pettersen, som sammen med 
Bente Christensen, Jan Robert Skaland og 
Stein Kvalnes ble ansatt fra første dag. 

nyTT selskap
Vi har tatt en prat med tre i dagens MBS-stab: 
Finn-Åge, Mary-Ann og Lill Andersen. Mary-
Ann ble daglig leder 1. september 2007, mens 
Lill ble med på laget 1. januar 2004. 
- Jeg var skeptisk til å starte i et nytt sel-
skap etter 30 år hos Hydro. Men jeg har ikke 
angret én dag! sier Finn-Åge og mimrer om 
oppstarten av MBS.
Mary-Ann forteller om hvordan det var for 
henne å dra adgangskortet første gang, da hun 
forlot Nordtrafikk til fordel for MBS for fem 
år siden.
- Industriparken var jo helt lukket for oss 
utenfor parken, så jeg følte jeg gjorde noe 
ulovlig. Vi ante jo ikke hvordan det var her 
inne. Det nærmeste jeg hadde vært var å selge 
busskort i vakta rundt lønningsdag. Tenk – en 
gang kom han Einar Buvik med kake til meg 
fra kantina! forteller hun.

fEirEr sinE førstE 10 år
Meløy BedriftsService (MBS) ble 
stiftet på oppfordring fra flere 
bedrifter i Glomfjord Industri-
park. I juni fylte de 10 år, og i 
slutten av november skal det 
feires.

kanTinedrifT
Og kantina – den er nå åpen for alle! 
- Vi ønsker flere velkommen i kantina. Her går 
det an å kjøpe seg kaffe, kaker, lunsj og middag 
hver dag. I tillegg selger vi brød, gomme og 
hjemmelagd kalkunfilét, frister hun.
Kantina til MBS på øvre område var spesielt 
godt besøkt da det var store prosjekter på gang i 
industriparken. 
- Men vi har jo hele tiden visst at dét var kun for 
en kort periode. Uansett hvordan det går i parken 
ville jo disse ha vært borte, forteller Mary Ann. 
Faste middagsgjester har kantina hver dag, og 
enkelte dager flere enn andre.
- Når det er komler og saltkjøtt til middag, er det 
over 50 spisegjester innom, forteller Lill.

Høy akTiviTeT
Meløy BedriftsService drev i starten med resirk-
behandling for ScanWafer. Denne virksomheten 
ble skilt ut i et eget selskap - Si Pro. I 2006 flyttet 
de inn i nytt bygg hvor den tidligere kompres-
sorhallen sto, og Jan Robert Skaland ble daglig 
leder. MBS var på topp i bemanning og omset-
ning rundt 2008 og 2009. Med bortfallet av 
REC-bedriftene ble antall ansatte redusert fra 
noen og 70 til 16. 
- Dramatisk å måtte si opp så mange, ja. Men 
en bedrift som dette vil alltid være en som går i 
bølger og i takt med aktiviteten og prosjektene 
i industriparken. Vi kunne nok ikke levd lenge 
med all den aktiviteten vi hadde da det var på 
topp. Da hadde vi måtte gjøre noe med orga-
nisasjonen vår.  Selv om vi har klart å tilpasse 
bemanningen til dagens aktivitet, ser vi på dette 
som en overgangsperiode, et hvileskjær. Vi 
forventer at aktiviteten i parken tar seg opp igjen, 
sier Mary-Ann Selfors optimistisk.

TilByr mye
MBS har ennå mange forskjellige oppdrag – bare 
i litt mindre skala: Fagopplæring og kurs, post, 
kantine og catering, resepsjon, leiebil, arbeids-
tøysentralen, utleie og drift av Schalthuset og 
leiligheter, vaktmesteroppdrag, snømåking og litt 
renhold. 
- Akkurat nå er det rolig, men kanskje skal vi til-
late oss å ha det litt rolig. Det å gjennomgå våre 
egne systemer, se på forbedringsmuligheter og 
slikt – det har vi jo aldri fått tid til. Det har vært 
en rivende utvikling og en hektisk aktivitet. Opp-
dragene bare datt i fanget vårt, sier Mary-Ann.
- Forskjellen nå er at det er mer jobb med hvert 
oppdrag, forklarer Lill, som har fått bra respons 
på kursene som MBS arrangerer i høst.
Industrifolk gratulerer med 10-årsjubiléet og 
ønsker MBS lykke til med de neste 10 årene!
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Jubilerer: finn-Åge pettersen 
(t.v) har vært med på mBs-
laget i alle 10 årene. mary- 
ann selfors og lill andersen 
har litt kortere fartstid.

Bak f.v. kai nymo, 
Jan rune Johansen, 
rudi eliassen, edvin 
ragnvaldsen, line 
svartis og evelyn 
nygård. 
foran f.v. Bente 
Christensen, mary-
ann selfors, lani 
Baardsen, saw p 
maruhn og lill 
andersen
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Det er den største kai-renoveringen noen 
gang i Yara Glomfjord. Og ikke nok med at 
prosjektet er omfattende og kostbart – det er 
også svært komplisert.
- Ja, det første er at det er trangt på kaia, og 
utfordrende å drive riving og ombygging 
samtidig med driften vår. Og, det er utfor-
drende å drive arbeid med kaifronten når det 
hele tiden er båtanløp, forklarer prosjektleder 
Jon Roger Pedersen.

- Men alt dette visste vi jo på forhånd. Det er 
flere årsaker til at vi nå er om lag fem uker 
forsinket med prosjektet.

Teknisk kompliserT
Yaras stor-renovering er i grove trekk ny Kai 
71, totalrenovering av Kai 63, ny kaifront 
med spuntvegg og mudring til 9 meters dyp, 
samt ny hovedavløpsledning fra Fullgjødsel-
fabrikken.
- Et eksempel på at dette er teknisk kom-
plisert, er arbeidet med spuntveggen ved 
kaifronten. På deler av kaifronten er det harde 
morenemasser med mye stein og blokker 
i. Entreprenøren har problemer med å sette 

spunten ned til riktig nivå.
- Derfor har vi jobbet tett sammen for å finne 
en løsning, men ja, dette har skapt forsinkel-
ser, slik at vi også er langt etter skjema med 
for eksempel rivingen av Kai 71, opplyser 
Jon Roger Pedersen og Leif Kristiansen, som 
møter Industrifolk til statusprat.

kairesTer mÅTTe BorT
Kai 71, ja. En «overraskelse» under kaia har 
gitt nye utfordringer.
- Da entreprenøren skulle bore ned stålrør-
pelene for den nye kaia traff de på armerte 
betongkonstruksjoner og stålrester. Dette er 
rett og slett restene av kaia som lå der før, den 

må ha vært bygget på 1920-tallet og ble 
revet i 1970, opplyser Jon Roger. 
Deler av disse gamle konstruksjonene 
måtte ryddes bort før arbeidet med de 
nye pelene tok til. Dette ble svært kost-
bart og tok selvsagt en del tid.

Blir lønnsomT
Komplisert så det holder, altså. Men, 
belønningen ved vel gjennomførte pro-
sjekter neste sommer er stor.
- Det kunne blitt tøft for oss å konkur-
rere på pris framover, uten dette veldig 
viktige prosjektet. Nå vil vi kunne ta 
inn langt større båter, som betyr lavere 

fraktkostnader. Det blir også slutt på 
at vi må dytte råstoffbåter ut fra kaia 
når vi ikke rekker å tømme dem før 
fjære sjø kommer, sa driftssjef Herulf 
Olsen i PKL til oss i vår.
Båtaktiviteten har vært stor ved kaia 
i sommer og høst, og når kontrakts-
arbeidet skal gjennomføres samtidig, 
gir det naturlig nok mange utfordrin-
ger. For råvare inn og ferdigvare ut 
har førsteprioritet.
- Det som er helt avgjørende, er at 
kaia er noenlunde ferdig til hovedtra-
fikken vår til våren starter, understre-
ker Leif.

godT samarBeid
Så har da også entreprenøren satt inn tiltak for å klare 
nettopp dét. Det jobbes lengre skift, det jobbes stort 
sett alle dager, og bemanningen er toppet. Hver fredag 
gjennomføres det koordineringsmøter mellom Yara og 
hovedentreprenøren, og hver dag et raskt morramøte. 
Fin flyt, godt samarbeid, men altså mange utfordringer.
- For eksempel arbeidene langs kaifronten. Målet er å få 
gjort så mye som mulig av anleggsarbeidet selv om det 
ligger båt ved kaia, men det er strenge sikkerhetskrav, 
blant annet må man ivareta sikkerhetsavstand til bore-
rigg og pelerigg, forklarer Jon Roger og Leif.
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forsinkEt EttEr «ovErraskElsE»
Yaras kai-renovering er om lag 
fem uker forsinket. Komplisert 
prosjekt – mange utfordringer. 
Og noen overraskelser…

fortsetter side 12

renoveringen av yara-kaia for nær 100 millioner kroner i år og neste år er den største noensinne. men riving og bygging gir betydelige utfor-
dringer for driften av pakkeri, kai og lager.

prosjektleder Jon roger pedersen og yaras parksjef leif kristiansen, her avbildet ved en 
tidligere anledning.

spuntveggen, som utgjør den nye kaifronten, er krevende byggearbeid, og er én av årsa-
kene til om lag fem ukers forsinkelse i kairenoveringen.
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Da REC Wafer ble besluttet nedlagt i vår ble 
noen arbeidstakere stilt i en litt vanskeligere 
situasjon enn andre. De oppsagte som hadde 
fylt 59 år fikk derfor tilbud om en avtale om å 
stå videre i jobb – i BIS Production Partner i 
Glomfjord.

senioravTale
De fire tidligere REC-ansatte som nå er ansatt 
i BIS er Arnt Sørgård, Arnulf Marken, Johnny 
Kristensen og Ida Drevland. 
- De er såkalt eldre arbeidstakerne og ville 
pga. høy alder i prinsippet ha vanskeligst med 
å skaffe seg nytt arbeid etter nedleggelsen. 
Spesielt i en kommune hvor flere hundre 
mistet jobben på samme tid, enten fra jobben 
hos REC Wafer eller hos underleverandører, 
forklarer May Venke Vangen i BIS Production 
Partner.  

sEniorEr til bis
Fire tidligere REC-ansatte 
avslutter sine yrkeskarrierer 
hos BIS.

Dette var altså bakgrunnen for at avtalen 59+ 
ble inngått mellom REC Wafer Norge AS og 
BIS PP IFS AS (BIS IFS). Sistnevnte er et 
bemanningsselskap i Porsgrunn som leverer 
flere typer støttetjenester til industrirelatert 
virksomhet, inklusiv industribemanning. 

slipper Å pendle
BIS PP IFS i Porsgrunn kontaktet deretter 
BIS Production Partner i Glomfjord for om 
mulig å få overført personell hjemmehørende 
i Meløy kommune til avdelingen i Glomfjord. 
Dette for å unngå at den enkelte måtte flytte 
ut av kommunen i forbindelse med tilsettelsen 
i BIS PP AS.
Så inngikk man altså en avtale om å ansette 
de fire lokalt i Glomfjord. 
- Dersom de hadde blitt ansatt i BIS sentralt, 
kunne de ha blitt sendt landet rundt og måttet 
reise en god del i jobben. Vi har funnet jobb 
til dem. De er alle en ressurs på sin måte og 
brukes der vi har behov for dem, sier May 
Venke Vangen.

- Vi ønsker at det skal skje noe også på Halsa. 
Der er det ikke noe tilbud om matservering 
pr. i dag, og vi ser jo etter nye markeder hele 
tiden, sier Kai Nymo. 

ledig lokale
Meløy BedriftsService (MBS) har leid puben 
på Halsa hos Halsa Eiendom. Der har det 
vært pubdrift ved flere anledninger, og sist 
het stedet Mammas Vertshus. I månedsskif-
tet november/desember, samt helgen 7. - 8. 
desember, har MBS-gjengen planene klare:
- Vi lager mat her på kantina i Glomfjord og 
kjører utover til Halsa. Vi har prøvd dette 
tidligere, men da som lukket arrangement. 
Siden det for tiden ikke er drivere i puben på 
Halsa, synes vi det kan være positivt med et 
slikt tilbud, sier Kai.
Første helgen blir det tilbud om 30 tapas-
retter på fredag, og fullt julebord på lørdag. 
Helgen etter blir det thai-aften fredag, og 

innbyr til julEbord
To helger før jul tar kjøkkensjef 
Kai Nymo med seg den øvrige 
MBS-staben og åpner dørene til 
puben på Halsa.

- vi kommer til Halsa og arrangerer julebord, thai-buffet og tapas-aften, 
sier line svartis og kai nymo ved mBs-kantina.

julebord igjen 
på lørdag. 
- Etter matser-
veringen blir 
det pub-kveld 
med trubadur. 
Tilbudet er 
åpent for alle, 
og de som 
ønsker å melde 
seg på, tar 
kontakt med 
MBS. Først til 
mølla-prinsip-
pet gjelder her, 
sier han.

JuleBord

Hos Bis: fire seniorer fra reC er nå i staben 
til may venke vangen & co.

- Vi har hatt en god del forespørsler om arran-
gement på Halsa, hvor det er plass til 30-40 til 
bords. Men når vi har tapas og thai-buffet er 
det plass til flere.
- På lørdagene når vi har julebord-mat blir det 
to bordsetninger. Først et familiejulebord på 
ettermiddagen, og deretter ett på kvelden hvor 
det blir trubadur og pub med skjenkebevil-

ling, legger Line Svartis til.
- Vi ser etter nye markeder, og det å leie 
puben på Halsa blir spennende. Vi gjør 
dette fordi vi har lyst til å finne på noe nytt. 
Samtlige ansatte her på kantina er positive 
til å stille opp. Det er sosialt og artig å være 
sammen om dette, og hele staben ved MBS er 
engasjert, avslutter Kai Nymo. 

- Dette er svært krevende i det 
daglige, men samarbeidet går 
godt og vi gleder oss til ny kai! 
Smiler PKL-veteranene Egil Kol-
vik og Roger Midthun.

krEvEndE balansEgang
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- renoveringen gjør driften svært krevende for tiden, men samarbeidet med entreprenøren går veldig godt! fastslår driftsleder egil kolvik 
(t.v.) i pkl og roger midthun, som er Hms-koordinator i kaiprosjektet.

kai-renoveringen består i hovedtrekk av ny kai 71, 
totalrenovering av kai 63, ny kaifront med spunt-
vegg og mudring til 9 meters dyp, samt ny hoved-
avløpsledning fra fullgjødselfabrikken.

Midt i byggeområdet møter vi PKL-driftsle-
der Egil Kolvik og Yaras HMS-koordinator i 
prosjektet, Roger Midthun.
- Det er en veldig krevende balansegang å få 
den daglige driften gjennomført uten at ver-
ken den eller byggeprosjektet blir forsinket. 
For forsinkelser koster dyrt - hvis båtene må 
vente vanker det demurrage, og hvis entre-
prenøren må vente for mye, fordyrer det byg-
geprosjektet for Yara, forklarer Egil Kolvik.

vikTige møTer
Når det skal skipes inn og ut 40.000 tonn 
råvarer og ferdig gjødsel hver uke,  men en 
stor del av kaia er stengt som byggeplass og 
de fleste porter og dører er stengt…ja, da sier 
det seg selv at det kreves is i magen.
- Hver morgen klokka 8 møter vi entreprenø-
ren til gjennomgang av dagen. Der rapporte-
rer vi om dagens drift og båter som skal inn 
og ut. Hver tirsdag klokka 9.30 er det møte og 
HMS-runde, og hver fredag setter vi oss ned 
for å gå gjennom kommende uke, forklarer 
Egil.

- Men med båter og hav inne i bildet 
endrer ting seg absolutt hele tiden, også 
i løpet av helgen. Derfor er vi absolutt 
nødt til å ha «ferskvare»-møter hver 
dag.

sværT krevende
Både han og Roger berømmer det gode 
samarbeidet med entreprenør AF og 
deres arbeidere. Mange av dem har 
erfaring fra prosjekter på Melkøya, og 
vet litt om å ta hensyn til driften som 
må prioriteres.
- De har også god erfaring med HMS-
tenking, og til nå er det bare småtterier 
som har oppstått – ingen skader. Men 
som du ser er det nå glatt og humpete 
på kaia, det er veldig trangt overalt og 
både persontrafikken og vareleveringen 
er nokså annerledes siden det er stengt 
nesten overalt. Så det er viktig at vi er 
maksimalt oppmerksomme hele tiden, 
slik at det ikke skjer noe, forklarer 
Roger, som er engasjert som HMS-
rådgiver nettopp på grunn av sin lange 
erfaring.
- Og nå gleder vi oss stort til ny kai, 
ikke minst til 9 meters dybde utenfor, 
slik at vi slipper stresset med lavvann 
og høyvann når vi skal laste og losse, 
smiler karene.
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PeWe Entreprenør AS i Porsgrunn. Dette er 
spesialisten på riving som er engasjert når 
Yara Glomfjord nå har fått det endelige klar-
signalet til å rive Viadukten.
- Dette vil koste oss om lag 1 million kroner, 
og foreløpig er det dette vi har fått midler til, 
opplyser vedlikeholdsleder bygg, Jon Roger 
Pedersen. 
- Så har vi en intensjonsavtale med PeWe 
om at de også river Omformeren neste år, 
forutsatt at vi får midler fra konsernet. Dette 
regner vi som nokså sannsynlig, og dét betyr 
en kostnad på nye 6-7 millioner, forklarer 
parksjef Leif Kristiansen.

Todeling fordyrer
De er mye omtalt og omskrevet, og har vært 
gjenstand for mye irritasjon. Industriparkens 
to mest forfalne og i dag åpenbart overflødige 
bygg, nemlig Viadukten og Omformeren.  
For Yara-ledelsens del er dette året brukt til 
utredning i samarbeid med Norconsult, og 
dernest innhenting av anbud. Totalkostnaden 
ble imidlertid langt høyere enn budsjettert, 
dermed må prosjektet deles i to.
- Dette fordyrer nok en del, for de må jo 
frakte opp til Glomfjord en del kostbart spe-
sialutstyr som nå må inn og ut to ganger, men 
slik må det bli, fastslår Leif.

en slags Julegave
Taubanetårnet Viadukten ble reist i 1920 på 
toppen av banen som fraktet aluminium ned 
til kaia for utskiping. I Hydro-systemet ble 
banen brukt noen år fra 1947 til frakt av varer 
og personell opp og ned. Og sist til transport 
under byggingen av den nyeste syrefabrikken 
i 1971. I dag er betongtårnet med bru bare 
en ruin, og både Yara og naboene har lenge 
fryktet at deler skal falle ned og i verste fall 

rivEr i to 
rundEr
Riving av industribygg er dyrt, 
og Yara Glomfjord har bare fått 
bare penger til Viadukten i år. 
Men håper på Omformeren 
neste år, slik at parkens to mest 
slitne bygg kan falle. Kostnad: 
om lag 7 millioner kroner.

sette liv i fare.
- Aller først skal det gjøres miljøsanering av 
asbest inne i tårnet. Så rives brua, og deretter 
tårnet. Rivingen vil pågå i 3-4 uker, og vi kan 
i hvert fall si at arbeidet er gjort til jul. Så blir 
det pynting og innsåing av området til våren, 
forklarer Jon Roger.
I høst har Meløy Energi tatt ut trafostasjonen 
og flyttet en oppgradert versjon til andre siden 
av rørgata. En del signalkabler for Yara er 
også flyttet, og bygget tømt.

kaTasTrofe-poTensiale
- Å rive Viadukten er en risikabel jobb. På 
grunn av nærheten til bolighus og ferdselsvei, 
ja, men ikke minst fordi den står kloss inntil 
rørgata, som er hovedåren for både damp, 
ammoniakk og salpetersyre mellom Øvre og 
Nedre. Slås det hull på en ammoniakkledning, 
vil det være en katastrofe, understreker Jon 
Roger.
Sikkerhetskravene til anbyderne har derfor 
vært strenge. Nå skal Yara invitere naboene 
til møte for å orientere om stenging av veien, 
omkjøring og parkering i anleggsperioden. 
- Vi føler en moralsk forpliktelse til å rive 
Viadukten først, og det skal bli en lettelse når 
det er gjennomført, mener Leif.

kosTBar riving
Mens Viadukten er mest komplisert å rive, er 
det Omformeren fra 1947 som for alvor gjør 
prosjektet kostbart. Som eksempel: den noe 
større Kompressorhallen, som ble revet høs-
ten 2006, kostet 4-5 millioner kroner å sanere.
- Vi har funnet bly og sink i malinga på 
Omformeren. Dette er tungmetaller, og 
miljøsaneringen er dyr. I verste fall vil det 
koste 3-4 millioner kroner, men vi skal gå en 
runde med myndighetene på hvilke krav som 
stilles. Armering og annet spesialavfall sendes 
til godkjente deponier, mens den knuste 
betongen, den skal vi bruke i selve tomta et-
terpå. Det som blir til overs plasseres på Syre 
C-tomta, forklarer Jon Roger.
Tomta, ja: en del av riveoppdraget er å ferdig-
stille tomta etterpå, med nytt avløp og sluker, 
planering og asfaltering. 
- Så kan dette bli en tomt for andre etablerin-
ger, men i første omgang regner jeg med den 
vil bli benyttet til parkering.

kostnaden ble for stor, dermed river yara 
sine to mest slitne bygg i to runder. via-
dukten i år, omformeren forhåpentligvis 
neste år.
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Rose er altså nyansatt daglig leder ved Ma-
rine Harvest sitt gigantanlegg i Glomfjord. I 
en nyopprettet stilling, med to driftsledere å 
lene seg på, er det mye å sette seg inn i. 
- Men det er kjempespennende! sier hun.

verdens sTørsTe
Det er ikke småtteri hun skal ha daglig kon-
troll på: Årlig produksjonskapasitet er 10-12 
millioner smolt.  Klekkeriet er på øvre, mens 
smoltanlegget er på nedre industriområde. 
20 ansatte har sitt daglige virke ved anlegget.  
Omsetningen i 2011 var på 6 millioner fisk, 
eller ca. 41 mill. kroner. Hittil i 2012 er det 
solgt 7,3 millioner fisk til en verdi av ca. 62 
mill. kroner.  Akkurat nå er det i overkant av 
2,1 millioner fisk i anlegget. Lavere tilgang 
på varmt vann har ført til at kapasiteten i 
anlegget ikke er blitt testet ennå, men prosjekt 
på dette er satt i gang.
- Det er mye å sette seg inn i, men produksjo-
nen er relativt forståelig. Fôr, vaksine, lønn, 
oksygen og strøm er de dyreste innsatsfakto-
rene, og vannproblemer og sykdommer er de 
største farene. Til nå har jeg konsentrert meg 
om å lære om anlegget, systemene, rutinene, 
organisasjonen og de som jobber her. Jeg har 
to dyktige driftsledere i Frank Meløysund og 
Anders Danielsen Torrissen, så jeg trenger 
ikke å vite alt, sier hun.
- Men nok til at jeg kan stille kritiske spørs-
mål, legger hun til.

laksenæringen
- Er oppdrettsnæringen en belastet næring, 
Rose?
- Det hadde jeg ikke tenkt på før jeg begynte 
her. Men det finnes faktisk de som mener vi 
ikke skal ha oppdrett her i landet, til tross for 
at det produseres tre ganger så mye laks som 
kjøtt i Norge. Marine Harvest produserer like 
store mengder som Gilde og Prior til sammen, 
og leverer mye laks på det norske markedet. 
Hun forteller om at Marine Harvest opererer 
med en fôrfaktor på 1,1.
- Det vil si at 1,1 kg. fôr gir 1 kg. fisk. Det er 
helt fantastisk, sier hun.
Det svinger i denne næringen, men dét ikke 
noe nytt for Rose, som jo kommer rett fra 
solcelleindustrien.
- Det gjør det sannelig i andre markeder også! 

Etter halvannen måned i sjefs-
stolen har Rose Olsen (50) lært 
mye. Men skulle likt å kunne alt 
med én gang!

Det har jeg absolutt fått erfart det siste året, 
slår hun fast. 

JoBBskifTer
Det var hos Hydro i Glomfjord Rose startet 
sin jobb-karriere, i 1984. 
- Jeg ble ansatt som bokholderi-assistent, 
og sluttet som regnskapssjef/økonomi-
ansvarlig i 2006, etter 22 år i bedriften. 
Underveis tok jeg diplomøkonom-studiet 
og spesialisering innenfor prosjektstyring.  
I 2006 ble hun med på REC-eventyret, 
som økonomisjef.
- Min beste tid i arbeidslivet! sier Rose og 
fortsetter: 
- Der var det muligheter for å få ting til. 
Lite prestisje og ingen tung administrasjon. 
Det var rom for å si at ting ble feil – vi 
prøver noe annet i stedet. 
To år før fabrikken ble historie begynte 
Rose å føle at REC Wafer ikke helt klarte 
å henge med i markedet. Men hun er stolt 
over å ha vært med i en organisasjon som 
klarte å redusere kostnadene med 54 % på 
ett år. 
- Det skal de få prøve å gjøre etter oss – de 
som vil. At markedet falt med 70 % kunne 
vi ikke gjøre så mye med, dessverre.

ungT milJø
Rose har satt seg inn i HMS-arbeidet hos Ma-
rine Harvest, og har nylig gått vernerunde.
- Snuble- og fallulykker er nok den største 
faren her på anlegget. Jeg ønsker at det skal bli 
enda mer fokus på å få verneombudene mer 
frem. Vi gikk gjennom rapporten fra vernerun-
den her om dagen, og det virket veldig bra. Her 
er mye bra å bygge videre på! 
Rose sier hun er blitt godt mottatt i Marine 
Harvest.
- Det er mye unge folk her. Ikke mange er eldre 
enn meg. Arbeidsstokken er relativt stabil, og 
mange har vært her lenge. 
De fleste ansatte er driftsteknikere som går 
formiddags- og ettermiddagsskift, samt vakter 
i helgene. 
- Det sover folk inne på anlegget, og fisken 
passes på hele døgnet. Temperatur, oksygen, 
saltinnhold overvåkes nøye, sier Rose.

poTensiale 
Forbedringsarbeid er Rose vant til, og har 
lyst til å ta med seg noe av det hun har lært på 
området.
- Alle har et potensiale til forbedring, og 
oppdrett kan nok lære strukturer og rutiner fra 
prosessindustrien. Jeg har litt lyst til å indus-

trialisere bedriften, sier hun.
Innføring av prosedyrer, rutiner, synlige 
måltall og Toyota-prinsippene for å innføre 
industritenking i anleggene er noe hun ivrer 
for.
- Ja, alle skal vite hvor vi er hen, hva vi gjør 
og hva vi oppnår. Å ta det beste fra industrien 
må jo gå an, tenker jeg. 
Hun sier at staben virker åpen og positiv til å 
lære nye ting. 
- Men det må være fornuftig, og jeg er ikke 
kommet så langt at jeg har sett noen KPI’er 
ennå, tilføyer Rose.

ryddig person
Rose besitter både erfaring og kunnskap fra 
tidligere jobber.
- Jeg kan bidra med økonomistyring, orga-
nisasjonsutvikling og driftsoptimalisering så 
snart jeg blir bedre kjent. Jeg er god i øko-
nomistyring og på struktur, og har klare mål, 
sier hun og legger til:
- De som har ledet bedriften før har vært 
gode, de har jo fått bygget ut for mange mil-
lioner kroner her, så de har gjort mye riktig.
Rose har det svært ryddig på kontoret sitt, og 
er en person som ikke liker å ha rot rundt seg.
- Jeg er nok litt utålmodig. Jeg må lære meg å 
ta tiden til hjelp, og ikke forvente å kunne alt 
med én gang, avslutter Rose Olsen.
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ny-sjefen: - Jeg skulle gjerne likt å kunne alt med én gang, sier rose olsen. den nylig tiltrådte 
daglige lederen for marine Harvest i glomfjord er litt utålmodig.

gode minner: etter flere tiår med hard jobbing i fullgjødselfabrikken nyter de pensjo-
nisttilværelsen, svein Harry Westgård (t.v.) og robert vollbakk.

Summen av mer pålagt papirarbeid, virknin-
gen av 40 års skiftarbeid og gode økono-
miske utsikter som AFP-pensjonist gjorde 
beslutningen om å gå av på 62 år relativt 
enkel for Svein Harry Westgård.

lang karriere
Det ble nesten 42 år ved samme bedrift for 
den spreke karen fra Spildra på Ørnes. De 
siste fire årene som skiftleder, de foregående 
13 årene som operatør med utvidet ansvar.
- Det er viktig å ha folk med seg når man 
skal være skiftleder. Uten dem blir det 
vanskelig.
Han skryter av arbeidsplassen. Dersom 
han kunne velge om igjen, hadde det blitt 
samme plass.
- Kanskje jeg hadde gått litt mer skole. Men 
jeg hadde nok valgt fullgjødsla, ja.
I sommer hadde han sitt siste skift. I fabrik-
ken som ikke er helt den samme som da han 
begynte, tidlig på 70-tallet.    

ny Hverdag
Etter fire tiår med skiftgåing har Svein helsa 
i behold. Likevel innrømmer han at skiftpla-
nen var tøff på slutten. 
- Det nok er enklere for de som er rundt 
40 år, innrømmer Svein, og forteller om 
enkelte nattskift med påfølgende tre-fire 
timer søvn. 
Med en ny hverdag får Svein dagene til å 
gå. 
- Jeg har jo hus og hage, båt og naust, og 
i tillegg litt husarbeid å ta meg av. Kona 
er fremdeles i arbeid, så jeg hjelper jo til 
hjemme.
Hobbyer som laksefiske og rypejakt kom-
mer han nok til å ta opp igjen, og i tillegg 
liker han å gå turer.
- Jeg har god helse og det håper jeg fortset-
ter, sier Svein.

Har deT godT
Robert Vollbakk (62) har vært AFP-pensjo-
nist siden mai måned. Som Svein har han 
gått skift i fullgjødselfabrikken. I mange, 
mange år. 
- Jeg begynte vel på Hydro, på bygging av 
syrefabrikken, i 1972. Etter hvert ble det 
fullgjødsla og skiftgåing der - stort sett på 
tørrdelen, forteller Robert.
Etter 40 år hos Hydro/Yara er han pensjonist 
og kan styre dagene helt selv. 
- Nå har jeg det godt, og jeg føler meg 
piggere. Har fått en annen døgnrytme, og 
dét merkes godt, sier han og forteller at han 
hjelper til med litt snekring på Selstad. 
- Og så har jeg jo kone, hus og hjem på 
Neverdal. I morges våknet jeg klokka seks, 
forteller han.
- Jeg sov til halv åtte. Hva i svarten skal 
man stå opp for? kommenterer Svein.

TøfT og Trivelig
De ferske pensjonistene er begge enige i at 
fullgjødsla var en tøff arbeidsplass før.
- Meisling, måkking og tunge løft! Røyk og 
nitrosegass. Tandemfilter som lekket. Det 
har ofte vært et slit, selv om mye er blitt 
modernisert. På slutten var det bare skift-
ordningen som tok på. 12-timersskiftene var 
aller verst, synes Robert.
- De som ikke har gått skift i fullgjødsla 
over mange år kan ikke forestille seg hvor 
tungt det er, hevder Svein og får støtte fra 
Robert.
- Men for et flott arbeidsmiljø. Helt unikt! 
Men nå overlater vi det til ungdommen, sier 
de begge.
De mimrer og forteller om mang en artig 
episode. For eksempel om da kvinnfolkene 
gjorde sitt inntog i vannstoffen og PKL – på 
tilsigelse.
- Kvinnfolk var bannlyst i fullgjødsla – spe-
sielt av én skiftleder. De ble ikke så fint be-
handlet i begynnelsen, heller. Men nå er de 
jo over alt, og damer er sunt for arbeidsmil-
jøet, mener begge, som har tenkt å komme 
innom på besøk til tidligere skiftkolleger.

rosE styrEr smoltEn
svEin og robErt takkEt av
- Jeg har hatt en kjempegod 
arbeidsplass. Men nå slipper 
jeg å jobbe på julaften mer, 
og dét skal bli godt! 
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guri gjelsethgaute kjørstad

endre neverdal

mads-andré karlsen silje eidissen

- Etter at REC-eventyret var over, hadde 
jeg ikke lyst til å flytte. Derfor var det 
perfekt med denne jobben akkurat nå, sier 
han.
Hans Ove er bosatt i Glomfjord, er gift og 
har tre barn. Han var av de tidligst ansatte 
i ScanWafer – i 1997. Etter 5 ½ års pause 
for ingeniørstudier i materialteknologi 
ved NTNU i Trondheim, returnerte han til 
REC Mono i 2008. Nå er han altså ansatt 
som prosjektingeniør
- Mye nytt å sette seg inn i. Absolutt vel-

fra mnu til toCirClE
Etter kun én måned i MNU-
staben er Hans Ove Horsberg 
Hagen fra 1. oktober én av 
foreløpig syv i Tocircle-staben i 
Glomfjord.

dig spennende, men vi venter på lokaler 
og fasiliteter så vi får begynne for alvor, 
sier han.
For tiden holder Tocircle til i andre etasje 
hos BIS ingeniørservice.

Hans ove Horsberg 
Hagen

Sammen på laget er 
også:
Einar Sandaa 
(leder), Andre 
Neverdal, Tore 
Eilertsen, Bjørn 
Espen Kristensen, 
Kjell Peter Bang 
og Frode Hansen. 
Etter hvert kommer 
teknisk sjef Nikolai 
Slettebø flyttende 
fra Oslo med fami-
lien.

 

profilen: Hilde Helgesen
- Hvordan går det, Hilde?
- Jo takk, nå går det mye bedre. Det har tatt lang tid, og 
ennå er det nok en stund til jeg blir helt i orden igjen. 
Men framgangen er stor, og jeg er kjempeglad. Jeg var 
på ettermiddagsskift den 18. september og merka at det 
var noe med ryggen. I kveldinga var det blitt så galt at 
jeg nesten ikke kunne gå. Siden har det vært en langvarig 
prosess for å bli bra igjen. Jeg savner jobben masse, og 
det hele er i grunnen en stor tålmodighetsprøve.

- Hva gjør du da, når du har en vanlig dag på jobben?
- Jeg er multioperatør og det innebærer at jeg jobber både 
i syrefabrikken og i fullgjødsla. Basen min er i syrefa-
brikken, og der rullerer vi mellom å sitte på kontrollrom-
met og jobbe ute i fabrikken. Når jeg er i fullgjødsel-
fabrikken har jeg ansvar for skiftlabben. På en vanlig 
dag når det ikke er uregelmessigheter, så består dagen 
i å overvåke produksjonsprosessene og følge med på 
instrumenter at alt er som det skal være. I tillegg tas det 
ut prøver som analyseres for ulike kvalitetsparametere. 

- Hvorfor valgte du industrijobb?
-  Jeg er egentlig utdannet apotektekniker, men jeg fikk 
ikke noe fast stilling på apotek. Dermed ble det jobb i 
SFO i noen år. Innimellom kom det tre unger også. I 
2002 kom jeg inn på laboratoriefag i Glomfjord og gjorde 
ferdig grunnkurs og VK1 på ett år. Det ble vanskelig 

Alder:  42 år
Bosted:  Spilderdalen, Ørnes
Stilling:  Multioperatør hos Yara

med læreplass, og jeg fikk tilbud om å bytte til læreplass i 
prosessfag hos Yara. Tok underveis tverrfaglig eksamen, og 
fikk fagbrev i 2005. Det var veldig flinke lærere, og et flott 
og godt tilrettelagt opplegg som jeg gjerne vil skryte av.

- Hva synes du er det beste med jobben din?
- Jeg trives med alt. Det er godt arbeidsmiljø, og prosess-
faget er spennende. Ekstra spennende blir det når det skjer 
unormaliteter. Da jobber vi i team og prøver å finne løsnin-
ger. Det utfordrer prosessforståelsen og er veldig interessant 
å jobbe med. Arbeidsdagen er variert, og jeg har bare godt 
å si om Yara som arbeidsgiver. Bedriften har veldig bra 
personalpolitikk og tar vare på folk. God tone med ledelsen, 
trygg og god arbeidsplass.

- Fritidssysler, Hilde?
- Som trebarnsmor har jeg ikke fritidsproblemer. Jeg prio-
riterer å være til stede for ungene og være med på det de 
holder på med. I tillegg kommer gjerne kjæresten min med 
sine to barn på besøk i helgene. Da har vi det svært livlig i 
huset og det er nok å henge fingrene i.
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Linas Solhaug (47) er en av 12 meløyfjæring-
er som flyttet til Hammerfest og begynte i 
jobb på Melkøya 1. september. 

rekruTTerTe
Da det ble arrangert jobbmesse i Glomfjord 
i juni deltok oljeselskapet Statoil med egen 
stand. Der fikk de mange henvendelser fra 
arbeidsledige meløyfjæringer.
- Det var på jobbmessa jeg fikk vite at de 
trengte folk, så da sendte jeg søknad. Fire 
stykker fra Statoil kom nedover til Meløy og 
hadde intervjuer i sommer, og i august fikk 
jeg tilbud om fast jobb, sier Linas.
Halsaværingen er gift, har tre barn og et 
barnebarn. Å ta avgjørelsen om å flytte var 
vanskelig, innrømmer han.
- Ja, det var mange ting som surret i hodet 
mitt. Men jeg måtte bestemme meg fort. Jeg 
hadde støtte fra familien og fant ut at det å 
flytte for en periode var greit.  

familiemann
Linas Solhaug var prosessoperatør ved REC 
Wafer Multi da beslutningen om nedleggelse 
kom.
- Det var tøft. Jeg hadde sett for meg å bli 
pensjonist i REC, sier han.
Kona Hilde jobber ved sykehjemmet på Vall, 
men har fått tilbud om jobb i Rypefjord, ikke 
langt fra Hammerfest. Hvis hun vil.
- Vi er i tenkeboksen om hvordan vi gjør det 
med hensyn til Hilde og barna, sier Linas. 
Han skulle gjerne hatt dem sammen med seg i 
Hammerfest. 
- Her oppe er det ingen hustomter, og få hus 
selges. Skal man ha en viss standard blir det 
veldig dyrt, sier Solhaug.
Det første året leier de Statoil-ansatte hus 
eller leilighet gjennom bedriften til en rimelig 
penge.

uTfordrende JoBB
Melkøya-anlegget produserer flytende metan-
gass av gass fra gassfeltene i Barentshavet. 
- Statoil er flinke til å ta imot nye folk. Vi er 
12 fra Meløy som nå kombinerer et tre-måne-
ders kurs og jobbing. Om en måneds tid skal 
vi over på skift, og da har vi fri i 2 ½ uke. 
Linas forteller at jobben på Melkøya er utfor-
drende og helt annerledes enn REC-jobben. 
Utejobbing gjør det tøft i all slags vær og 
vind.
- Men dét må vi bare venne oss til, avslutter 
Linas Solhaug i Hammerfest.

statoil forsyntE sEg
- Man takker ikke nei til fast jobb 
i Statoil. Å bo her i Hammerfest 
for en periode går helt fint.

De meløyfjæringene som har gjort 
finnmarkinger av seg er:
Guri Gjelseth, Endre Neverdal, Mads-André Karlsen, 
Marie Mikkelborg, Torstein B. Gårdvik, Silje Eidissen, 
Ørjan Solbakken, Jostein Myrvang, Mads André 
Wilmann, Ståle Robertsen og Gaute Kjørstad. 

Til statoil: - Bedre å ha fast jobb i Hammerfest enn å gå arbeidsledig i meløy, sier linas 
solhaug.
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