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Bytter vannkilde
Flere storforbrukere av vann på Øvre gir 
vanntemperatur-trøbbel for Marine Harvest 
på Nedre. Det ferske kjølevannet blir ikke 
kaldt nok for optimal smolt-produksjon.

Nå vil verdens største havbruksselskap 
investere 100 mill. kroner for å legge vann-
rørgate fra kraftstasjonen på Fykan.

SIDE 18-19

Rørgate på 4,2 kilometer til 
utløpet fra turbinen på Fykan. 

Det kan løse Marine Harvest sitt 
økende behov for kaldt fersk-

vann.

FRA BANKEN: 
Sissel Myrvang 
(50) fra Halsa 
slutter i Nordlands-
banken for å bli 
administrasjonsse-
kretær i Si Pro.

             SIde 3

BLIR PENSJONIST: 
14 ansatte ved PQ 
Norge Silicates har 
tatt farvel og går hver 
sine veier. Tom eikild 
blir pensjonist.
              

              SIde 15

SKAL SAMARBeIde: 
- Skal ReC Wafer over-
leve på sikt i Glomfjord, 
må Multi og Mono få 
til et tettere samarbeid 
enn i dag, sier Tore 
Matre.

              SIde 22-23
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Vi gratulerer…..
Stadig flere parkansatte betyr flere runddager å markere. Industri-
folk har lista for perioden mai og juni…

60 år
Torill Bergli, Yara Glomfjord, 13. mai

55 år
Willy Berglund, ReC Wafer Multi, 2. mai

50 år
Geir Solberg, BIS Production Partner, 5. mai
Levi Sakariassen, Yara Glomfjord, 15. mai
Jan Bertheussen, BIS Production Partner, 27. mai
Kirsten Olsen, Meløy vgs., 8. juni
Bjørn Terje Selstad, Yara Glomfjord, 9. juni
Greta Solfall, ReC Wafer Multi, 25. juni

45 år
Frode Pedersen, Yara Glomfjord, 4. mai
Per Harald eriksen, Yara Glomfjord, 8. mai

40 år
Ådne Helmersen, Yara Glomfjord, 25. mai
Jan erik Magnussen, ReC Wafer Mono, 27. juni
Kai Nordahl, ReC Wafer Mono, 30. juni

35 år
Jostein Solheim, ReC Wafer Multi, 2. mai
Per Aksel Myrvoll, ReC Wafer Multi, 7. mai
Torleif Rommetveit, BIS Prod. Partner, 21. mai

20 år
Martin Haugberg, Yara Glomfjord, 23. mai
Magnus Kristensen, Yara Glomfjord, 8. juni
Aleksander Aag, BIS Production Partner, 22. mai
Børge Johnsen, ReC Wafer Mono, 13. juni

50 år: Greta Solfall

45 år: Per Harald Eriksen

40 år: Jan Erik Magnussen

35 år: Jostein Solheim

20 år: Børge Johnsen

 

Industrifolk    
Utgiver:
Mediehuset Meløy AS
Ansvarlig redaktør: 
edmund Ulsnæs
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Mediehuset Meløy AS
Trykk: 
Forretningstrykk AS

Kontaktinformasjon:
Mediehuset Meløy AS
Spilderneset 12
8150 Ørnes

Telefon:  75 75 06 00
Mobil:  99 29 99 08
e-post: edmundul@online.no

- Joda, det går stort sett på 
skinner med det meste. I 
disse dager gjør vi nye anset-
telser etter utlysningene rett 
før påske, opplyser Wenche 
Olsen.
Vi håper å få på plass tre nye 
skiftledere, vedlikeholdsleder, 
prosessingeniør, driftskoordi-
nator og operatører. 

Over 300 har søkt
- Søkningen i denne an-
dre runden var også veldig 
god, om lag 60 nye leverte 
søknad. det er vi selvfølgelig 
veldig godt fornøyd med, sier 
Wenche.
de 60 kommer i tillegg til dem 
som er med videre siden for-
rige ansettelsesrunde. dette 
betyr igjen at SiC Processing 
på to utlysningsrunder har fått 
inn godt over 300 søknader 
siden man i samarbeid med 
Adecco innledet personell-
letingen sent i fjor høst. På 
toppen av dette kommer de 
15 som snart avslutter NAV-
kurset i produksjonsteknikk.
- Så når de har gjennomført 
eksamen, blir det en ny inter-
vjurunde, bekrefter hun.

Flere utenfra
Fabrikksjefen og samarbeids-
partner Adecco har altså rike-
lig å velge i når arbeidet nå 
fortsetter med å oppbemanne 
slurryfabrikken med godt 
kvalifiserte folk.
- denne gangen var det ikke 
så mange lokale søkere. 
derimot mange fra indus-

trimiljøene i Narvik og Mo i 
Rana, og ikke minst Sverige. 
dette er folk fra bedrifter som 
har permittert ansatte, eller 
faktisk er nedlagt. 
- Vi tar inn folk hver måned 
nå, og i grupper, for det 
passer bra i opplegget der 
folk sendes på opplæring til 
fabrikken vår i Porsgrunn. 
en del kan tiltre umiddelbart, 
mens andre må gå oppsi-
gelsestid der de er, forteller 
fabrikksjefen, som ennå en 
stund har sin base i Schalt-
huset.

Innflytting i ferien
- entreprenør Gunvald Jo-
hansen leverer ferdig bygg til 
fellesferien, og da er det også 
innflytting for administrasjo-
nen.
- Og hva foregår nå fram-
over?
- Vi er i henhold til planen 
både med bygget og selve 
fabrikken. Strøm, vann og 
damp er sattt på bygget, 
og nå er det test-kjøring av 
vann, luft, tankfarm og den 
første produksjonslinja som 
skal starte. denne måneden 
kommer det også utstyr for 
å få laboratoriet opp og gå, 
pluss at dampanlegget skal 
ferdigstilles.
- I tillegg foregår det anset-
telser og kursing. de ansatte 
skal jo ikke bare ha opplæring 
i Porsgrunn, men også ulike 
andre kurs, som for eksempel 
på krankjøring, varmtarbeid, 
opplyser Wenche Olsen.

Flytter inn i ferien
Både bygg, fabrikkanlegg og oppbemanning 
er i rute ved slurryfabrikken. Den nye utlys-
ningsrunden resulterte i 60 nye søknader – 
mange av dem fra Narvik, Mo i Rana og ikke 
minst Sverige. Over 300 har dermed søkt seg 
til SiC Processing. 

Entreprenør Gunvald Johansen skal overlevere hele bygget 
og uteområder til SiC Processing til fellesferien. Her ser 
vi bygget knipset henholdsvis 16. april (t.v.) og 1. mai - fra 
fjellet.
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 MBS-leder Mary-Ann Selfors og de 
kantineansatte har svært positive 
erfaringer etter oppussingen og der-
etter re-åpningen av kantina på Øvre 
den 20. januar i år.
- Den faste trafikken fra arbeiderne 
på slurryfabrikken har selvsagt vært 
veldig viktig for økningen, men vi ser 
generelt at besøket øker. Kantina 

brukes også mye i helgene, av skifto-
peratørene på ReC.
- Så utvidet åpningstid og helgeåpent 
er kommet for å bli?
- Ja, det er målet vårt. Om ikke åpent 
fra 6 på morgenen, så i hvert fall 
nokså tidlig, og kanskje kveldsåpent 
til 18, pluss i et tidsrom i helgene 
som passer best for de som går skift i 

Kantinesuksess

- Her er det kjempetrivelig, og 
utrolig artig å møte folk av alle 
kategorier og nasjonaliteter! 
Forteller Helene Kvande, som 
vi fra januar i år er blitt kjent 
med i resepsjonen.

Hotell og kontor
Helene er det kommende året 
vikar for Silje Horsberg, som 
nylig nedkom med barn.
- det er mye å bryne seg på 
her, så jeg er glad jeg har 
Linda (Myrvang) sammen med 
meg, sier Helene.
I jobben som resepsjonist tar 
hun blant annet i mot besø-
kende og administrerer ad-
gangskort og adgangskontroll.
- Jeg har jo faktisk hatt jobb 
som resepsjonist tidligere, 
smiler hun.
- da han Natås åpnet hotell 
på Ørnes på 1980-tallet, var 
jeg resepsjonist der en kort 
periode, husker hun.
Før dette igjen hadde Helene 

Helene ønsker velkommen
Etter et variert yr-
kesliv i kontorarbeid, 
bank og handel, er 
Helene Kvande (51) 
fra Ørnes blitt resep-
sjonist i Glomfjord 
Industripark.

Helene Kvande har jobbet på 
kontor, i bank og ikke minst i 
dagligvarehandelen på Ørnes. 
Nå er hun blitt resepsjonist i 
Glomfjord Industripark.

arbeidet som kontormedarbei-
der både ved Meløy kom-
munes formannskapskontor, 
kommunekassen og ved kjøre-
skolen til Tor S. Lekanger.

Handel og bank
De fleste forbinder nok imid-
lertid Helene med dagligvare-
handel i kommunesenteret. Og 
ikke uten grunn. Først var hun 
fast fjes i kolonialforretningen 
B. Lamark fra 1984 og i en 

årrekke. Så kjøpte hun denne 
kolonialdelen sammen med 
ektemannen Johan Jensen i 
1996, og drev selskapet Ørnes 
dagligvare under Rimi-fanen.
- etter denne perioden var 
jeg helt utbrent. I 2004 sa det 
stopp, og i to år. Men så be-
gynte jeg å studere regnskap 
og økonomi gjennom Næ-
ringsakademiet, og da ble det 
først 10 uker sommervikariat i 
Sparebank1 Nord-Norge, før 

jeg fortsatte der i 1 ½ år.
- Så var det sist nyttårsaften at 
jeg ringte Meløy BedriftsSer-
vice – jeg hadde lyst til å prøve 
meg her inne. Og her er jeg! 
Sier Helene, som nå er en del 
av parkens ansikt utad.

- Ja, både omsetningen og besøket har økt. Nå er må-
let at de utvidede åpningstidene skal bli permanente.

For når Sissel fra 4. mai går 
gjennom grinda ved Vakta, 
har hun kuttet kjøreturen til 
jobb med 36 kilometer hver 
dag. I tre år har hun dag-
pendlet fra Halsa til Ørnes, og 
jobben som finansrådgiver i 
Nordlandsbanken. Nå er hun 
nyansatt som administrasjons-
sekretær i Si Pro, som til nå 
har kjøpt det nødvendigste av 
slike tjenester fra MBS.

Uten betenkning
- Jeg hadde lyst på noe annet 
nå, og takket ja uten beten-
kningstid da jeg fikk tilbudet! 
Industriparken er kjempespen-
nende, og innholdet i denne 
jobben var fristende – det 
er ting jeg har vært borti før. 
dessuten betyr jo dette mye 
kortere vei på jobb, pluss 
at jeg tross alt er blitt 50 år. 
Skulle jeg forsøke meg på 
noe annet, syntes jeg ikke jeg 
kunne vente lengre, forteller 
Sissel.
Hun blir bedriftens første fas-
te, administrativt ansatte, om 
man ser bort fra fabrikksjefen. 
dermed er hun forespeilet et 
nokså vidt spekter av oppga-
ver hos den raskt voksende 
bedriften som nå også skal 
etablere seg med produk-
sjonsanlegg i Singapore.

Mange bank-år
Sissel Myrvang er gift med 
Tormod, som til daglig er 
driftsleder ved Nordtun 
HelseRehab, og sammen har 
de sønnene espen (25) og 

Joakim (21), som er ansatt i 
henholdsvis Yara og ReC i 
Glomfjord Industripark.
- Jeg har jobbet som finans-
rådgiver for Nordlandsbanken 
på Ørnes siden 2004, og fram 
til da hadde jeg bestyrt ban-
kens filial på Halsa, opplyser 
hun.
det var nemlig til den jobben 
Sissel kom da hun gjorde mel-
øyværing av seg i 1986, og 
deltidsstillingen i banken kom-
binerte hun med henholdsvis 
administrativ jobb ved Halsa 
Auto, og senere Sørheims 
Selvåg Senior.

Kjenner parken
Opprinnelig er den nyansatte 
administrasjonssekretæren 
fra lenger nord i landet – født 
i Tromsø, barndom på ulike 
steder i Troms og senere Kjøl-
lefjord i Finnmark. etter vide-
regående skole med allmenne 
fag i Alta flyttet hun etter hvert 
til Vadsø og gjennomførte 
treårig handelsskole.
- I forbindelse med at jeg kom 
til Bodø for å ta sertifikat, fikk 
jeg jobb der, først hos Bygg-
mester Rognan, deretter ved 
Nordland Betongindustri. Så 
bestemte vi oss for å flytte til 
Halsa og bygge hus der, opp-
summerer Sissel Myrvang.
- I banken har jeg hatt en stor 
kundemasse som jobber i 
parken, så jeg kjenner relativt 
godt til hva de ulike bedriftene 
driver med, selv om jeg ikke 
sånn sett er så godt kjent 
innenfor portene.

Fra bank til park
Hun hadde lyst på industripark-jobb, og 
nå blir veien til jobb adskillig kortere. 
Sissel Myrvang (50) fra Halsa er Si Pro’s 
nyansatte administrasjonssekretær.

Sissel Myrvang fra Halsa er Si Pro’s nyansatte administra-
sjonssekretær.
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Silje Horsberg Hagen (MBS) og Hans Ove Hagen (ReC 
Wafer Mono) fikk en gutt 16. april. Poden var 48 centimeter 
lang og veide 3.070 gram ved fødselen. Vi gratulerer.

Fødsel

4. mai var den i gang, den 
årlige vedlikeholdsstansen 
som ordinært gjennomføres 
på noe i nærheten av 1 uke. 
I år skal den altså vare helt 
til 13. juli – 10 uker. Glom-
fjord-fabrikken har riktignok 
også tidligere hatt utvidede 
revisjonsstanser, men aldri i 
nærheten av dette, og aldri 
av samme årsak som i 2009.
- Nå skal det riktignok sies at 
Yara også har et ønske om 
å tømme lagrene sine før et 
nytt gjødselår er i gang 1. juli, 
pluss at vi sparer en god del 
penger på å kjøre vedlike-
holdsstansen over så lang tid. 
Men, en så lang stans ville jo 
aldri blitt aktuelt dersom det 
ikke var for at markedet for 
NPK-gjødsel er veldig tregt 
nå, forklarer fabrikksjef Pål 
Hestad til Industrifolk.

Sparer på lang stans
Som vi vet, har han og 
staben kjørt bare om lag halv 
produksjon siden 1. april. Noe 
som ikke er unikt i gjødselfa-
brikkens historie siden slutten 
av 1940-tallet.
- Nei, vi hadde en periode 
på starten av 1990-tallet der 
vi kjørte redusert i ca. ½ år. 
Men den situasjonen vi nå 
er inne i, har vi ikke opplevd 

Rekord -stansen er i gang
…men permitteringer fortsatt uaktuelt

…men permitteringer er 
foreløpig ikke aktuelt, fortel-
ler fabrikksjef Pål Hestad.

med redusert produksjon, og 
ikke minst lang-stansen, er 
historisk i gjødselfabrikken 
frykter fabrikksjefen altså ikke 
det som også vil kunne bli 
historisk. Permitteringer.
- Jeg synes også at de an-
satte har tacklet dette veldig 
bra. Folk forstår alvoret, men 
er kamplystne og innstilt på at 
fabrikken skal være i tipp-topp 
stand til oppstart 13. juli.

Prosjekter uberørt
- Leverandørene deres merker 
situasjonen?
- Ja, vi har gjort grep overfor 
alle våre leverandører – dette 
er ikke mer dramatisk enn at 
når produksjonen blir mindre, 
ønsker vi å få ned kostna-
dene tilsvarende. Men ja, det 
er leverandører som mister 
oppdrag på grunn av denne 

Yara Glomfjord har 
innledet sin rekord-
lange vedlikeholds-
stans på hele 10 uker. 
– Men alt legges opp 
til at vi starter opp 
igjen 13. juli, og per-
mitteringer er forelø-
pig ikke aktuelt, sier 
fabrikksjefen.

Yara-fabrikken i Glomfjord har kjørt for halv maskin siden 1. april, og nå er historiens leng-
ste revisjonsstans – 10 uker – innledet.

tidligere, bekrefter han.
Og denne situasjonen er 
altså at en periode med redu-
sert produksjon går over i en 
vedlikeholdsstans som skal 
vare i hele 10 uker.
- Fordelen dette gir oss, er 
at vi kan få gjennomført et 
veldig grundig vedlikehold. 
Vi sparer også en god del på 
å gjøre dette over en lengre 
periode, både fordi vi unngår 
skiftarbeid med stansen, og 
at vi i større grad bruker lo-
kale folk enn å drive intensiv 
innleie av eksterne krefter. 
I tillegg tar vi ikke inn 20-30 
sommervikarer i år, slik vi 
pleier. Alt dette i sum sparer 
oss nok for 3-4 millioner kro-
ner, mener Pål.

Tror på bedring 1. juli
I forbindelse med stansen av-

vikler også bedriften fellesfe-
rie, altså i de to siste ukene av 
juni og de to første i juli.
- det er ikke slik at vi bare 
stenger døra og går, da. en 
god del folk må være på jobb 
for å ivareta anleggene, og 
vi har forpliktelser i driften av 
industriparken.
- Hva skjer 13. juli, da?
- Alt er lagt opp til at vi starter 
opp igjen produksjonen da. 
Skal dette bli endret, er det 
fordi det har skjedd noe ufor-
utsett. Vi tror på at markedet 
skal bedre seg etter 1. juli, og 
at de grepene vi gjør nå skal 
virke positivt, for eksempel at 
vi har mulighet til å nullstille 
lagrene våre.
- Og ikke permitteringer?
- Foreløpig er det ikke aktuelt 
med permitteringer. Hva som 
kan skje i framtida, vil jeg ikke 

spekulere i.

Kan bli tøffere
- Tror du denne våren er et 
forvarsel om tyngre tider for 
å drive gjødselproduksjon i 
Glomfjord?
- Nei, det tror jeg ikke. Men 
jeg tror nok vi kan oppleve 
flere perioder der produksjo-
nen må justeres, altså at det 
ikke kjøres for full kapasitet, 
til ting normaliserer seg igjen. 
egentlig vet vi jo ingenting om 
hvordan markedet vil utvikle 
seg, og justeringene er noe 
som skjer på konsernnivå, der 
Yara optimaliserer sine fire 
store og to små NPK-fabrik-
ker. Men vi innstiller oss på at 
det kan bli enda tøffere enn i 
dag, og gjør de grepene som 
vi kan, lokalt, sier Pål.
Til tross for at vårens periode 

situasjonen, og som sånn sett 
merker det veldig godt.
- Hva med de store prosjek-
tene dere skal gjennomføre 
i år, for eksempel prosjekt 
superren KS og ombygging 
for større råstoff-fleksibilitet?
- de går som planlagt, og 
det er noe av det som er bra 
i denne situasjonen – at vi 
har såpass stor aktivitet på 
prosjektsiden og nok å sys-

selsette folk med. Slik situa-
sjonen er nå, kan vi kanskje 
også ferdigstille prosjektene 
på en litt ”roligere” måte uten 
det store produksjonstrøkket 
i tillegg. Kanskje kan vi også 
spare litt penger på dette.
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Roar Jensen

Glomfjord bra, offshore best

To karer som tidligere var en del av ReC Wafer Mono-staben, 
har sluttet og søkt nye erfaringer. det er operatørene eivind 
Kildal (sluttet 3. februar) og Stian Johansen (6. mars).

Slutter i REC

Lars-Kåre Nystadnes og Sofie 
Antonsen fra Glomfjord, Trine 
Rokkan og Michelle Martinus-
sen fra Bodø. Fire avgangse-
lever fra Meløy videregående 
skole i Glomfjord møter mai i 
spenning.

Offshore er målet
- Jeg fikk faktisk læreplass i 
dag! Smiler Trine, som nett-
opp har fått napp på Melkøya 
ved Hammerfest.
Helst vil hun ut Nordsjøen, 
men:
- Siden jeg er født etter 1. 
september på året, får jeg ikke 
lov – jeg må begynne på land.
Starten på sin karriere innen-
for kjemiprosessfaget har hun 
altså skaffet seg ved å flytte 
til Glomfjord, og blitt klas-
sekamerat med for eksempel 
Lars-Kåre, som tenker litt 
annerledes enn henne:
- Jeg ønsker meg til industri-
parken, til Syrefabrikken i 
Yara. Tror det kan være greit 
å bli her hjemme til jeg har på 
plass et fagbrev.

To fra Glomfjord, to 
fra Bodø – alle vil off-
shore. Meløy videre-
gående-elever venter 
spent på læreplass.

- I Bodø, der vi kommer fra, 
skal de fleste satse på hel-
searbeiderfag eller frisør og 
sånn. Her i Glomfjord er det 
helt andre valg som gjelder, 
forteller Trine Rokkan (t.v.) 
og Michelle Martinussen 
(t.h.). Sammen med Lars-
Kåre Nystadnes og Sofie 
Antonsen fra Glomfjord skal 
de snart ut i læretid.

Når han nå noterer 43 primær-
søkere til 30 elevplasser på 
vg1 (tidl. grunnkurs) i fagene 
innen teknikk og industriell 
produksjon (TIP), bekrefter 
det en veldig god utvikling i 
søkningen til industrifagene.
- dette er en høy andel av 
årets lave søkerkull. I ned-
slagsområdet Meløy, Gilde-
skål og Rødøy er antallet 
16-åringer vanligvis mellom 
145 og 160. I år er det bare 
115, forteller Roar.
- Fullt så hyggelig er ikke 
søkertallene til studiespesia-
lisering (tidl. allmennfag), der 
det ville vært naturlig at mer 
enn 15 prosent av søkerne 
vil. Søkningen til helsearbei-
derfag og design og håndverk 
er også inne i en ugunstig 
trend. Her har skolen en jobb 
å gjøre. Ikke minst må vi 
jobbe sammen med kom-
munen f.eks innenfor Meløy 
2020, for å øke andelen som 
velger skoletilbud i Meløy. I 
dag velger ¼-del av ungdom-
mene å reise til byen for å gå 
videregående skole.  

Godt renommé
Slik altså ikke for industrifage-
ne. Som i fjor er søkningen til 
de to TIP-klassene stor nok til 
å kunne fylle en ekstra klasse.
- Det skyldes nok flere ting. 
Vi har dyktige folk som driver 
denne linjen, og den har der-
for et godt renommé. dessu-
ten er det ingen tvil om at 
muligheten for jobb offshore er 
fristende for mange. de vet at 
sjansene for en god læreplass 
er stor etter å ha gått her, og 
at mulighetene deretter også 
er gode for en godt betalt jobb 
i Nordsjøen. eller i Glomfjord 
Industripark, for den del, for-
klarer Roar.
Men, man var historieløs 
dersom man tok den gode 
søkningen som en selvfølge. 
den som har fulgt med i timen 
vet at det ikke er mange år 
siden situasjonen var en helt 
annen.

Sterk økning
- Skoleavdelingen her stod i 
fare for å bli nedlagt for ca. 15 
år siden – det var stor usikker-

het i forbindelse med nedbyg-
ging ved Hydro. Men, vi gjorde 
en del valg, og hadde troen på 
at dette skulle gå bra. 
Tro ble til handling. Sammen 
med industribedriftene 
klarte skolen å overbevise 
fylkeskommunen: Glomfjord 
trengte yrkesfaglig utdanning! 
Spesielle løsninger, som halve 
klasser, ble akseptert. ”Indus-
triskolen” ble en realitet.
- Spesielt har vi fått blest om 
prosessutdanningen fått øket 
statusen til dette tilbudet. 
Mens vi i starten så vidt klarte 
å fylle ½ klasse i kjemi og 
prosess, har vi nå søkere til 
to klasser! forteller en fornøyd 
studieinspektør.

Sterk søkning dobbelt gledelig
Hvor vil 33 prosent av alle 16-åringene i 
nedslagsfeltet til Meløy videregående skole? 
Til Glomfjord og ”industriskolen”. - Dette er 
en høy andel av årets lave søkerkull, mener 
studieinspektør Roar Jensen.

- Men det er klart det er 
fristende med jobb offshore. 
Betalingen er god, det er mye 
fri og en annen jobbsituasjon 
enn her, innrømmer han.

Ulikt Bodø
dermed er han enig med 
sambygding Sofie, som har en 
far med lang fartstid i oljein-
dustrien.
- Ja, jeg forsøker å få plass 

hos StatoilHydro, og blir ikke 
dét aktuelt, havner jeg trolig 
på Mongstad eller Kårstø, 
altså i Hordaland eller Roga-
land.
- Jeg vil også ut i Nordsjøen, 
det høres ut som et fint liv. 
Men nå i læretiden håper jeg 
å komme til Fullgjødselfabrik-
ken i Yara, forteller Michelle.
Hun og Trine kan som bodø-
jenter fortelle at stemningen 

i ungdomskullet er nokså an-
nerledes i Meløy enn de selv 
er vant til.
- der opp er det liksom helse-
arbeider og frisør det meste 
dreier seg om, mens flertal-
let av ungdommer her vil gå 
helt andre veier. dette passer 
meg utmerket, jeg kunne ikke 
tenke meg noe annet enn 
kjemiprosessfag, fastslår Trine 
Rokkan.

Lavt elevkull, men svært 
god søkning til industrifage-
ne ved Meløy videregående 
skole. – Avdelingen har et 
godt renommé, mener stu-
dieinspektør Roar Jensen.
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Fabrikkdirektør Øyvind Tvedt 
svarer på vårt spørsmål om 
hvilke konsekvenser den kraf-
tige forsinkelsen får.
- Midt i denne vanskelige 
situasjonen var vi jo litt ”hel-
dig”, da, med finanskrisen, 
for kundene står ikke på døra 
og river og sliter etter ferdige 
wafere, akkurat.
Øyvind og resten av staben 
er kommet til hektene etter at 
ReC måtte svelge nyheten 
om at utbyggingen av ReC 
Wafer Mono i Glomfjord blir 
4-6 måneder forsinket. Kost-
nadssprekken er på om lag 35 
prosent – altså blir sluttregnin-
gen på godt over 1,8 milliarder 
kroner, mer enn 470 millioner 
kroner høyere enn det som 
var utgangspunktet.
- Siden vi har femårskontrak-
ter på produksjonen, og bank-
garantier på dette, gir ikke 
forsinkelsen oss problemer, 
sånn sett. Men her er det jo 
et volum vi ikke får produsert, 
så det er riktig å si at overskri-
delsen i prosjektet bare er en 
del av tapet for ReC sin del, 
medgir han.

REC leder selv
Vinteren er altså blitt svært 
preget av at utbyggingen kom 
helt ut av kurs. Med følgende 
konsekvenser: voldsom forsin-
kelse, kostnadsoverskridelse 
og permitteringer i ReC Wafer 
Mono-staben.

- Hele prosjektledelsen er 
byttet ut, det er de kalde fakta. 
Mer vil jeg ikke si om den 
saken.  Nå ledes utbyggingen 
av en egen prosjektavdeling 
som ReC har bygget opp de 
siste to årene, og som skal ha 
ansvaret for alle store utbyg-
ginger i konsernet.

Hjelp hos Multi
Nå benytter Mono kompetan-
se fra nabo ReC Wafer Multi, 
som nylig selv har bygget ut, 
om enn i mindre skala. derfra 
er for eksempel teknisk sjef 
Øyvind Jenssen nå innleid på 
heltid for å representere pro-
sjekteier ReC i oppfølgingen 
mellom prosjekt og drift.
- Burde slike ting vært gjort 
langt tidligere?
- Måten prosjektet har vært 
organisert på har fulgt opp 
modellen som ReC har for 
slike utbygginger, og med stort 
sett samme styringsgruppa 
som under Multi-utbyggingen. 
Vi tar selvsagt selvkritikk i den 
forstand at vi burde sett hvor 
galt det bar av sted, men dette 
kunne vært håndtert på en 
helt annen måte dersom ting 
hadde blitt signalisert til oss 
underveis.  Så hadde vi hatt 
tettere oppfølgning av pro-
sjektet ville vi nok sett tidligere 
hvilken vei det bar.

Mangler tegninger
- Hva skjer nå, da?

Hjelp fra finanskrisen
Forsinkelse på 4-6 måneder gjør at slutt-
regningen for REC Wafer Mono-utbyg-
gingen blir på over 1,820 milliarder – ikke 
1,350, slik det var budsjettert. – Men for-
sinkelser får ikke konsekvenser for kon-
traktene vi har med våre waferkunder. Og 
”heldigvis” skjedde dette midt oppe i den 
internasjonale finanskrisen.

Forsinkelsen i utbyggingen av REC Wafer Mono påfører 
solcellekonsernet merkostnader på over 470 millioner 
kroner, og i tillegg tapt produksjon. – Men forsinkelsen får 
ikke konsekvenser for kontraktene vi har med våre kunder, 
forteller fabrikkdirektør Øyvind Tvedt.

16. april så det slik ut på den siden av Mono-bygget som 
vender mot innkjørselen til Glomfjord.

Og slik så det ut 11. mai på samme sted.

Dette oversiktsbildet fra fjellet er knipset 1. mai.

- den siste tiden er det trappet 
ned på entreprenørvirksomhet 
fordi tegningsgrunnlaget ikke 
har vært godt nok. Og trappet 
opp på prosjekteringssiden, 
med ingeniører i forskjellige 
disipliner, slik at vi kan få fer-
dig tegninger for videre byg-
ging. ReC står nå for selve 
prosjektledelsen, og har under 
seg ulike innleide byggeledere 
for de ulike felter.
- er det fare for ytterligere 
overskridelser?
- Nei, det er ikke aktuelt. det 
blir ikke bevilget mer penger 
nå. da vil det heller bli kuttet i 
prosjektet.

Produksjonsrekord
- Hva med produksjonen nå?
- Av de 50 nye ovnene som 

skal inn, er 42 fysisk på plass 
allerede, og produksjonen fra 
dem vil øke gradvis i slut-
ten av denne måneden og 
juni. Så når vi nok en grense 
der vi må trappe opp salget 
av ingoter for å unngå store 
lagere ettersom produksjonen 
av ferdige wafere ikke er fullt 
oppe og går, forklarer Øyvind.
- For øvrig kan jeg jo nevne at 
vi presterte produksjonsrekord 
fra de ”gamle” ovnene så sent 
som i april, så den delen går 
veldig bra. 
ReC Wafer Norway, Glomfjord 
Mono har i dag 165 ansatte, 
men skal ferdig utbygget ha 
en stab på om lag 180, samt 
en årsomsetning på om lag 2 
milliarder kroner.

- Nei, hvilke som helst av 
firmaer kan bestille turer i 
skjærgården med ”Yarajenta”. 
Og vi har litt ledig kapasitet 
nå framover, opplyser skipper 
Arnt Jørgensen.
Den flotte skuta har vært et 
fast og elegant syn i Meløy-
skjærgården i mange årtier. 
Først under navnet ”Hy-
drogutten”, og nå ”Yarajenta”, 
har båten vært hyppig brukt 
til ikke minst representasjons-
turer og kundepleie. ”det er 
ikke få paller med gjødsel 
som er blitt bestilt levert etter 
båtturer med seifiske i mid-
nattssol”, uttalte tidligere Hy-

dro Agri-direktør Finn Nordmo 
for mange år siden.
- Nå er vi ledig for bestilling 
av turer for bedrifter som vil 
ta med seg gjester på turer 
i området, forteller Arnt Jør-
gensen.
- Kveldsturer til Rødøya med 
bespisning der, er fullt mulig. 
eller turer der måltidene 
serveres om bord, eller rene 
fisketurer, det meste er mulig! 
det er bare å ta kontakt for 
mer informasjon! Sier Jørgen-
sen, som har telefonnummer 
95 77 30 85. du kan også 
ringe Ann-Helen Solbakken 
på tlf. 91 17 99 26.

Klar for 
oppdrag
”Yarajenta” kan ta gjøre din bedriftstur 
uforglemmelig. Og base i industriparken 
er ikke et krav.

”Yarajenta” – garantist for uforglemmelig bedriftstur.
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Torstein Svendsgård
espen C. Nilsen
Wiktor Karlsen
Pål Frøskeland
Thomas Hind Wassvik
Stian Kristensen
espen A. Selstad
Benjamin Rasmussen
Sten Ivar Johansen
Svein-Magne Solheim

Kåre Pedersen
Christoffer Leonhardsen
Iver-Andrè Marken
Tore H. Lynghaug
Peter W. Solbakken
Håvard W. Henriksen
Martin Krogh Hansen
Raymond Andersen
Anette Pedersen
Marita Jensen

Stein Kvalnes
Oddvar Aronsen
Susanne Vettin
Ziad Saleh
Steffen Sandvik (lærling)
Fredrik T Krogh (lærling)
Torgeir Birkelund (midlertidig)
denis Topilskiy (midlertidig)
Ann-Kristin ertsås (midlertidig)
Øyvind Stenersen (midlertidig)

• 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 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 
Scan Crucible, Si Pro og ReC Wafer Norway Glom-
fjord Mono.

Bedrift: Si Pro
Produserer: behandler 
resirkulert silisium for ReC
Ansatte: omlag 30

Si Pro

Bedrift: Scan Crucible
Produserer: kvartsdigler 
(krukker) til solcelleindustrien.
Ansatte: 9

Scan Crucible

Ansatt i Si Pro: 
Pål Frøskeland

Ansatt i Si Pro:
Susanne Vettin

Ansatt i Scan Crucible:
Bård Wiik Henriksen

Stein evensen
Villy Sørsandmo
espen Maruhn

Bård Wiik Henriksen
Aleksander Myrvang
Line Marlen Krogh

Ulf Nicolaisen
Ronny Johnson
Hilde Korsnes

Industriparkfamilien

Dette bildet av Glomfjord Industripark viser hvordan an-
leggsvirksomhet og nybygging fortsatt pågår i høyt tempo. 
Stadig flere av Meløys befolkning har sitt daglige virke 

innenfor portene eller i virksomheter som har sine fleste og 
største kunder i industriparken. Dette bildet fra fjellet over 
Vakta er knipset 1. mai i år.
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Øyvind Tvedt
Vivian Storøy Johansen
Ørjan Johannessen
Tor Arne Fagerli
Cato Olsen
Tore eilertsen 
Fred Ove Brendmo 
Thomas Knutsen 
Steffen Mikalsen 
Roald Magne Jensen
Terry Whittall 
espen Strand 
Anita Seljeseth 
Hilde Magnussen 
Åge Lyng 
Harald Berg 
Ivan Løvik 
Guri Gjelseth 
david Whittall 
Anne Johansen 
Jørn Thorstad 
Linn Mikalsen 
Rasim Øzdemir 
Olav Andre Martinussen 
Hilde Neverdal 
Jan erik Magnussen 
Ingrid S. Whittall 
Heidi Nymo 

Anders Tindvik 
Tom erik Olsen
Sissel Norum 
Christian Hegglund 
Lise Brun Hegglund 
Richard Ragnvaldsen
Mladen Jovic
Tine Merete Rindal
Ragnar Bekkvik
Vidar Breivik
Raymond Jensen
Chris Andre Paulsen
Rainer Halvorsen
Rose-Lill Olsen
Richard Krogh
Lasse Johansen
Thobias Grytvik
Tomas Bringe 
Stein-Tore Norbye
Thomas Grude
Cato Norum
Mikael Antonsen
dan Ove Simonsen
Bjørnar Solbakken
Geir Helge Ludviksen
Rune Norum
Jan Ivar Bjørnstad
Gry Tove Uhrenfeldt

Bent Norheim
Øyvind Mjøs
dan Børge Riis Lakså
Markus Sletteng
Knut erik Fygle
Sten erik Forsmo
Sten dahl
Andre Andersen Asp
Christoffer Seljeseth
Laila Freding
Tord Olsen Bjerkeli
Jim erlend Steindal
Bjørn Olav Gudbrandsen
Mats Johansen
Børge Johnsen
Niclas Neverdal
Hans Christian T. Gjelseth
Charlotte Høvring
Arnt Håvard Pettersen
Anette Lorentsen
Bjørn Cato Hansen
Mads Kristensen
Silje eidissen
Reidar A. Heitmann Wenberg
Kenneth Solbakken
Christine Jonassen
eva Rasmussen 
Jan-Roar Jørgensen

Wenche Kilvik
Janita Kristin Mikkelborg
Werner Klausen
Sandra Roksøy
Jonny Hansen
Bente Johnsen
Aloysius Blama Soete 
Kenneth Pettersen
Joakim Myrvang 
elise Karlsen
Venche-Susann Skoglund
Bård Buttingsrud
endre Neverdal
Thomas Karlsen
Ivan dahl
Øyvind Neverdal
Stina Brattøy
Sandra elisabeth Jensen
Sindre Johansen
Mads-Andre Karlsen
Tom Hamsund
elin Ovesen Gåsvær
Linda Veronika Jensen
Stian Arve Johansen
Bente Sørgård
Ståle Pedersen
Torstein Berghei Gårdvik
Frode Olsen

REC Wafer Norway, Glomfjord Mono
Bedrift: ReC Wafer Norway, 
Glomfjord Mono
Produserer: silisiumingoter 
(wafere fra 2010) for 
solcelleindustrien
Ansatte: om lag 165

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono:
Espen Strand

Renate Nygård Bogen
Roy erik Ankjell
Frank Holter
Bjørn espen Kristensen
Jon-Morten Stenvik
evgenia Lynum
Bente Traa
Lars-Petter Traa
Arild Hollum
Liviu Holt
Kirsten Garske
Øyvind Jacobsen
Anette engvoll
Steffen Rikhard Hautala
Lars Gjøran Øhlund
Terje Kilvik
Camilla Solø Laastad
Rita Blix Mevik
Per Morten Fagerdal
Karl Ivar Iversen
Aleksander Skaugvoll
dag Vetting
Hege Terum Kvitberg
Ørjan Norum
Lisbeth Hansen
Torstein Pedersen
Hans Ove Horsberg Hagen
Åse Sørgård

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono: 
Bente Johnsen

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono:
Rose-Lill Olsen

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono: 
Thomas Grude

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono:
Lise Brun Hegglund

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono: 
Rasim Øzdemir

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono:
Hilde Neverdal

Stein Stenersen
Kjell Petter Bang
Torbjørn Johansen
Mikael dahl
eldrid Skjold
Monika Gjærde
Ivan Ringøy
Joakim dahl

John Temeh Freeman
Ståle Strøm Robertsen
Anny Myrvang
Kai Nordahl
Anne Line Bruvold
Simen Andre Rohde
Jesper Aunet Hestdahl
Lars Martin Ingebrigtsen

Tor- Uhrenfeldt Petter
Marie Nordal Mikkelborg
Juhn-Rune Wiik
Benedicte dahl
Sigurd Wolden
Ann Gunvor Andersen
eirik Svenning
Bjarni dagbjartsson

Ansatt i REC Wafer 
Norway, Glomfjord Mono:
Raymond Jensen

Industriparkfamilien
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Industrifolk er på sitt siste besøk på det 
hyggelige samlingsrommet for de ansatte. 
Mange av staben på 14 er over i andre 
jobber eller tar ut ferie. Vi møter fabrikksjef 
Trond Fagerli og operatørene Villy Sleip-
nes, Tom eikild og Arild Olsen. 

På fyllinga
- Nå tømmer vi produksjonshallen. Ovnen, 
transportbåndene og mikseren skal demon-
teres og kjøres på fyllinga, forteller Tom, 62 
år og PQ-operatør siden 1995.
Opprinnelig fra Sørlandet, med noen år i 
arbeid som sjømann og mekaniker, kom 
han til Meløy i 1974. Første jobben var som 
utkjører av varer for B. Lamark på Ørnes, 
deretter som operatør i Ammoniakkfabrik-
ken til Hydro. da denne ble nedlagt, ble 
Tom stasjonert i om lag to år i Syrefabrik-
ken, før han ble utleid til selskapet som nå 
hadde begynt produksjon av råglass nede 
ved fjorden.
- Jeg jobber oppsigelsestiden min nå, og 
til høsten går jeg av med avtalefestet pen-
sjon, forteller han.
I likhet med Villy forlater han arbeidslivet 
når råglassfabrikken nå legges ned. 

Leter dagtidjobb
det kan ikke Arild Olsen gjøre. 60-åringen 

Disse PQ-karene har spist mange måltider sammen – men nå nærmer det seg 
slutten. Trond Fagerli (f.v.) skal ha en lang sommerferie før jobbjakt, Villy Sleip-
nes og Tom Eikild blir pensjonister, mens Arild Olsen også må finne seg ny jobb.

22. april 2009 ble den aller siste lasten med råglass lastet og skipet ut fra Glomfjord. T. Halsan AS var på plass med anleggs-
maskin for å tømme lagrene for de siste 3-400 tonnene.

Farvel med gjengen
Lageret med råglass er tømt, 
og smelteovnen og trans-
portbåndene skal demonte-
res og bli til avfall. Nå tar 14 
ansatte ved PQ Norge Sili-
cates farvel og går hver sine 
veier. - de som nå har andre oppgaver ser 

selvsagt frem til å komme tilbake til sine 
opprinnelige jobber i Produksjonen, men 
de fleste har gitt tilbakemelding på at 
de synes det er godt å være sysselsatt. 
Både fra bedriftens og de ansattes side, 
mener jeg vi må kunne si at dette har 
gått langt bedre enn vi kunne fryktet.

Alle i jobb
Personalsjef Vivian S. Johansen 
oppsummerer utviklingen siden i alt 19 
ansatte i REC Wafer Mono fikk permitte-
ringsvarsel i vinter. Fra midten av forrige 
måned var ikke lenger noen av dem uten 
arbeid – de er inne i andre bedrifter, hos 
ReC-nabo Multi, som vikarer i ulike Mo-
no-avdelinger ved fravær, og ikke minst i 
extension-prosjektet i ulike oppgaver.

Håper på behov
- Når det gjelder fortsettelsen, vet vi jo 

Hele folket i arbeid
19 fikk permitteringsvarsel 
fra REC Wafer Mono. Ingen 
er uten arbeid.

Alle de permitterte fra produksjonen ved REC Wafer Mono står for tiden i ulike 
jobber, i og utenfor egen bedrift. Noen av dem skal imidlertid fortsatt være 
permittert i om lag fem måneder. Dette bildet viser RECs nye renseanlegg ved 
Viadukten.

det er i månedsskiftet juli/august at 
prosessingeniør Høvset tiltrer i ny stil-
ling sentralt i selskapet. Han har i de tre 
årene ved Glomfjord-fabrikken arbeidet 
med våt del og KS fabrikk samt energis-
paringstiltak.
- det skal jeg fortsatt gjøre. Og når jeg 
skal jobbe med energisparing sentralt i 
Yara, betyr det også jobbing internasjo-
nalt – altså ved fabrikkene både i Norge 
og utlandet.
dermed er det altså farvel til Glomfjord 

Morten til hovedkontoret
- Jeg skal fortsatt jobbe 
med energisparing, forteller 
Yara’s Morten Høvset, som 
forlater Glomfjord til fordel 
for hovedkontoret i Oslo.

for han, kona og de tre barna, der det 
yngste er født i perioden i Meløy.
- Det har vært en fin tid med mange 
spennende oppgaver. Og mange flotte 
fjellturer! Slår han fast.
Hvilket ikke akkurat er en overdrivelse. 
Siden han flyttet til Glomfjord i august 
2006, er det trolig blitt 60-70 turer, og det 
bare til Sfinxen!
- det er oss i sykkelgruppa som har gjort 
dette som en annerledes form for trening 
i vinterhalvåret. Hver søndag klokka 
20.00, uansett vær og føre, har vi gått 
opp. I fjor vinter ble jeg slått av Fredrik 
Hansen – han gikk 24 turer, jeg 22. Men i 
år tror jeg at jeg vant! humrer Morten.
Tur/retur Meløy fritidsbad-Sfinxen på 1 
time og 10 minutter i dypsnøen – det er 
bare å forsøke, kjære leser…. Morten Høvset. Foto: privat

må finne annen jobb i årene som gjenstår, 
for å sikre sine økonomiske rettigheter som 
pensjonist.
- Jeg forstår det slik at jeg minst på jobbe 
20 prosent stilling i den perioden. Og helst 
vil jeg finne en dagtid-jobb, sier han. 
- Foreløpig vet jeg ikke hva det skal bli, 
men jeg får ta sjansen på at jeg finner noe, 
sier han.
Arild begynte også karrieren i industripar-
ken i Ammoniakkfabrikken, etter tidligere 
å ha jobbet ved eSSO på Ørnes og med 
filetering i ”Fiskagn”-bygget.
- Ja, dette blir den andre fabrikken jeg er 
med på å legge ned. det er litt rart, mener 
Arild.

Veien videre
Mange av de andre som har hatt PQ som 
sin arbeidsgiver de siste årene, er allerede 
sikret andre jobber i industriparken. Ole 
Kristian Pedersen, Nina Wiland, Roald 
Johnsen, Lars Kåre Øijord, Nils Arve Aag, 
Frode Hansen og Helene Killi Tvenning har 
alle fått jobb hos SiC Processing. Lærling 
Christer Olsen får fullføre sin læretid hos 
Yara. Hugo Lorentsen har foreløpig ikke 
fått nytt jobb-napp. Mens Trond Fagerli 
og Mari-Ann Solhaug ser fram til en lang 
sommerferie før de håper å komme videre 
i nye jobber.

at de som fikk lengst permittering – 30 
uker for en del waferpersonell – er ute 
av produksjonen til 1. oktober, siden 
utstyret ikke kommer før til høsten. Så 
selv om disse for en stor del er tilbake i 
forbindelse med ferieavvikling i sommer, 
vil permitteringen gjelde for noen av dem 
også etter sommeren, opplyser Vivian.

- Men vi håper på samme situasjon som 
i vår, altså at det er en god del behov 
for folk som må dekkes inn i extension. 
det er ingen til nå som har ønsket seg 
bort på grunn av denne situasjonen, og 
vi håper at det fortsatt er slik at alle er 
motivert til å være her, selv om de nå er 
over i andre jobber i en periode.
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- Avtalen med Statkraft er 
gjort, mens vi mangler noen 
avklaringer fra Fylkesmannen 
i Nordland. det vi venter spent 
på nå, er hva styret vårt skal 
vedta i løpet av de neste må-
nedene, forteller daglig leder 
André Spigseth ved smolt-
anlegget til Marine Harvest i 
Glomfjord.

Rørgate fra Fykan
Og at spenningen er stor er 
lett å forstå. det dreier seg 
nemlig om en investering på 
100 millioner kroner, en helt 

annen tilførsel av ferskvann, 
og legging av hele 8,4 kilome-
ter rørledning av typen stor 
dimensjon…
- Prosjektet består rett og slett  
i at vi legger to rør, hver på 
90 centimeters diameter, fra 
en pumpestasjon ved Fykan 
kraftstasjon og til anlegget 
vårt. dette er en strekning på 
4,2 kilometer, og på det meste 
er det 175 meter dypt, forkla-
rer André.
- Altså: dere skal slutte å hen-
te kaldt ferskvann fra Øvre, og 
hente det fra Statkrafts turbin 

Vil hente vann f ra Fykan
Flere storforbrukere av kjølevann i parken 
gir temperaturtrøbbel for Marine Harvest. 
Ferskvannet er fra neste år nemlig for varmt 
når det kommer ned til smoltanlegget. Nå vil 
bedriften hente ferskvann gjennom rørgate 
fra Fykan kraftstasjon.

på Fykan isteden?
- det stemmer, vi oppretthol-
der kaldtvanntilførselen til 
øvre avdeling som veksles 
mot varmt vann fra Yara, 
mens forholdet til Statkraft nå 
er delvis avklart både på det 
praktiske og på kostnader.
For det å hente vann fra Øvre 
begynner å bli problematisk, 
kan han opplyse.

For varmt vann
Saken er denne: Marine Har-
vest er storforbruker av vann 
fra parkeier Yara – både varmt 
spillvann fra gjødselproduk-
sjonen, og av kaldt ferskvann. 
Ferskvannet kjøler spillvan-
net til 14 grader, som er den 
optimale temperaturen for 
smolten. Så langt, alt vel.
- Men, med den økte aktivite-
ten på Øvre, skal kjølevannet 
innom både SiC Processing 
og ReC Wafer Mono. Når det 
da kommer ned til oss, er det 
rett og slett for varmt – vi kla-
rer ikke å kjøle spillvannet ned 
til 14 grader, forklarer André.
- Så sterk og positiv utvikling i 

parken slår faktisk negativt ut 
for dere?
- På en måte gjør det jo dèt. 
Men den løsningen vi nå går 
for, er framtidsrettet og god for 
oss. Alternativet er faktisk at 
dette anlegget må redusere 
produksjonen og bli langt 
mindre enn i dag, og det liker 
vi ikke tanken på.

 Skal doble
- Kan dere ikke gjøre instal-
lasjoner i anlegget deres for å 
kjøle ned spillvannet?
- Vi har tenkt på den løs-
ningen, altså å kjøle med 
sjøvann. Men en slik investe-
ring vil ikke gi oss tilgang til 
mer kaldt ferskvann, og skal 
vi først investere, ønsker vi 
selvsagt at det skal gi rom for 
også å øke produksjonen i 
forhold til i dag. det oppnår vi 
med et slikt prosjekt.
- Som betyr?
- At dagens årsproduksjon på 
5-6 millioner smolt øker til 12 
millioner, som vil gjøre vårt 
anlegg til det største i sitt slag 
i Norge.

Rørledning i høst
- Hva blir framdriften nå, da?
- Saken skal opp i et møte 
sentralt i Marine Harvest 
denne måneden, så dét 
venter vi på med spenning. 
det er viktig å komme raskt i 
gang med arbeidet, siden en 
ny generasjon smolt er på tur 
ut i havet i disse tider. Alle-
rede i høst bør vi få etablert 
pumpestasjonen med rør til 
utløpet fra Statkraft-turbinen, 
og lagt rørledningen. det er 
gunstig å unngå vinterstor-
mene på nyåret. I slutten 
av april neste år skal en ny 
generasjon yngel inn i anleg-
get, så til da må vi være 
oppe og gå. Så er planen at 
anlegget skal produsere 12 
millioner smolt fra 2012.

Enorm mulighet
- Men dette blir dyrt?
- det kommer nok til å havne 

på 100 millioner kroner, ja. 
Rørledningene alene utgjør 
52 millioner – det skal blant 
annet etableres betonglodd 
for hver femte meter.
- Og verdensøkonomien på-
virker viljen til å investere?
- Ja, det er en kamp om 
investeringsmidlene, og det 
påvirker konsernet at satsin-
gene våre i Chile sliter nokså 
tungt for tiden. Men, denne 
satsingen er en enorm mulig-
het for Marine Harvest, og 
vi vet at Glomfjord-anlegget 
ses på som veldig viktig, sier 
André.
dersom Fykan-prosjektet 
blir gjennomført, ser han 
for seg en økning i staben 
fra dagens 15 til 17. Marine 
Harvest sin virksomhet i 
Glomfjord omsetter i dag for 
60 millioner kroner – et beløp 
som kan bli nær 100 etter et 
slikt prosjekt.

- Den økte aktiviteten i industriparken gjør at det kalde 
ferskvannet holder for høy temperatur til at vi kan bruke 
det, sier André Spigseth.

- Foreløpig går produksjo-
nen vår for fullt, og etter 
kontrakter som strekker 
seg to år fram i tid. det er 
heller ingen signaler om 
eller planer om å redusere 
produksjonen.
- Så dere merker ingenting?
- Jo, vi merker det på 
kundene. de er blitt litt mer 
forsiktige enn før, enda mer 
opptatt av kvalitet. Mens vi 
tidligere fikk nesten samme 
pris for wafere av B-kvalitet 
som A-kvalitet, er det nå 
litt vanskeligere å få solgt 
B-wafere.
- Hvilke konsekvenser får 
det?
- det får vel ingen konse-
kvenser ut over at det er litt 
jojo på lagrene våre – de 
bygger seg opp, og så ned 
igjen, mer enn før. Ideelt sett 
bør jo lagrene våre være 
mest mulig tomme.
- Hva med tiden som kom-
mer?
- April var en vanskelig 

måned, men nå ser vi lys-
ning i markedet. Men det er 
litt uforutsigbart for tiden, vi 
vet ikke helt hva neste uke 
eller måned vil bringe. den 
voldsomme positiviteten i 
markedet er dempet litt av 
finanskrisen.
- Hva med investeringer og 
prosjekter, da?
- en del investeringer som 
skulle gjøres i år, er utsatt. 
Men de forventer vi skal 
bli gjort neste år og i 2011, 
og på starten av 2010 skal 
bevillingssøknader på dette 
være klare.
- energieffekten av produk-
sjonen deres i Glomfjord 
skal ligge på 550-600 MW 
når Mono-fabrikken (tilsvarer 
forbruket til 80-90.000 ene-
boliger) er ferdig. Hva med 
framtiden?
- det stemmer. Men skal vi 
produsere mer, trenger vi 
flere ovner. Foreløpig har 
vi ingen planer om å gjøre 
slike investeringer.

Wafer merker 
markedsendring
- Kverner waferproduksjonen bare videre, 
helt upåvirket av finanskrisen, Tore Matre?

REC Wafer merker større forsiktighet i markedet.Det er her, ved utløpet fra turbinen ved Fykan kraftstasjon, 
at Marine Harvest planlegger å hente kaldt ferskvann fra 
neste år



20 21

ReC-sjef Tore Matre er altså for tiden ikke 
bare sjef for ReC Wafer Multi i Glomfjord, 
men også for to av waferfabrikkene på 
Herøya ved Porsgrunn. Annenhver uke 
hvert sted.

Takker Glomfjord
- dette ser jeg på som en anerkjennelse 
for Glomfjord-miljøet. At jeg ble bedt om å 
lede fabrikker på Herøya, henger sammen 
med at vi har lyktes så bra i Glomfjord – vi 
har gjennomført en utbygging i henhold til 
budsjett og vi har prestert resultater som 
er bedre enn budsjett.
dermed er Tore Matre denne våren fa-
brikkdirektør både i Glomfjord og Pors-
grunn. Hans stedfortreder i Glomfjord er 
administrasjonssjef Bjørn Magne Peder-
sen.
- Over tid er ikke dette en løsning, jeg får 

for lite tid begge steder. Så dette er å be-
trakte som midlertidig, understreker han.

Lærer av Glomfjord
- er det ikke litt betent i organisasjonen å 
sammenlikne Porsgrunn og Glomfjord?
- en periode var det dét, men nå er vi tvert 
i mot opptatt av å sammenlikne, for å lære 
av hverandre. der de sliter, kan vi bidra. 
Og andre veien.
- ReC er opptatt av å utnytte kompetansen 
i Glomfjord på tvers av våre fabrikker. det 
er bygget opp en kultur her over tid – det 
er laget wafere i over 10 år. det betyr at 
operatørene her kan produksjonsutstyret 
bedre enn dem i Porsgrunn. de som får 
opplæring for å betjene fabrikkene i Singa-
pore forteller også at de lærer mer i Glom-
fjord enn i Porsgrunn. Og vi er flinkere til å 
kjøre prosesser, sier Tore.

Tore er sjef to steder
- REC mener Glomfjord kan waferproduksjon bedre enn 
Porsgrunn. At jeg nå er fabrikkdirektør også på Herøya, er 
en anerkjennelse av det.

Tore Matre

- det å jobbe med næringsutvikling har 
vært en drøm for meg hele veien i utdan-
ningen! sier 26-åringen fra Lebesby til 
oss på telefon.
Hun var én av seks søker på stillingen, 
og fra starten av juni er hun på plass for å 
få sin introduksjon og opplæring i Meløy 
Næringsutvikling.

Ville nordover
- Jeg kommer fra Nord-Norge selv, og har 
hele tiden ønsket å flytte tilbake og bruke 
kompetansen min i den regionen. Og jeg 
trives veldig godt i Nordland, etter tre år i 
utdanning i Bodø. I tillegg til dette er kjæ-
resten min fra Reipå, så da passet dette 
veldig godt, sier hun, tydelig fornøyd 
med tilslaget på sin første jobb etter endt 
utdanning.

Nå legger MNU til rette for at hun i som-
mer skal kunne ferdigstille sin masteropp-
gave. Arnhilds hoved-problemstilling er 
svært aktuell: hvilken rolle har pengepoli-
tikken spilt for finanskrisen?

Nyutdannet
Hun som nå skal overta rådgiverjobben 
i MNU etter Stine estensen begynte sitt 
utdanningsløp med videregående skole, 
allmenne fag, i Lakselv i Finnmark. Så 
gikk turen til Trondheim og ett år med 
psykologistudier, før hun gikk løs på et 
treårig løp ved Høgskolen i Bodø som 
gav henne bachelorgrad i økonomi og le-
delse. de siste to årene har hun så bodd 
i Bergen, opptatt med å ta mastergrad i 
finansiell økonomi ved Norges Handels-
høyskole.

Drømmejobben
- Jeg trodde ikke seg skulle få drømmejobben SÅ fort! Sier 
Arnhild Elisabeth Johansen. Finnmarkingen er MNUs nyan-
satte rådgiver.

Arnhild Elisabeth Johansen. 
Foto: privat

- det stemmer, ReC Wafer 
Multi henter færre personer 
fra personellbanken til MBS. 
Nå benytter vi ledig kapasitet 
hos ReC Wafer Mono, fortel-
ler fabrikkdirektør Tore Matre.

Mer Mono, mindre MBS
Personellbanken som MBS 
etablerte for om lag to år 
siden, har på det meste vært 
tallrik. Årsak: stor etterspør-
sel etter folk hos ReC Wafer 
Multi. På det meste har Matre 
og hans stab hatt inne 15-20 
MBS-ansatte i produksjonen.
- I situasjonen der Mono måtte 
permittere, har vi hentet folk 
derfra isteden, altså folk som 
kan steppe inn i forbindelse 
med sykdom og annet fravær 
hos oss. dette er gunstig for 
de som hentes inn, som nå 
kan repetere det de kan til nå, 
og få erfaring på utstyr som 
de selv skal drifte når Mono er 
oppe og går.

- MBS er til for bedriftene
MBS-leder Mary-Ann Selfors 
bekrefter at personellbanken 
er betydelig ”slanket” de siste 
månedene.
- Ja, det stemmer. Men dette 
har jo fra starten vært tanken 
bak denne satsingen – antal-
let personer som står i den 
ordningen vil variere ut fra det 
bedriftene etterspør.
- Hvilke konsekvenser har 
dette fått for MBS som bedrift?
- Vi merker det, selvsagt gjør 
vi det. Men samtidig har vi 
mye å holde på med, og på 
andre forretningsområder har 
aktiviteten økt. Husk også 
at MBS er til for bedriftene i 
parken, og vi må hele tiden 
tilpasse oss til de tjenestene 
som faktisk etterspørres.

Øker ikke
Mens Tore Matre i ReC er 
opptatt av å optimalisere pro-
duksjonen.

REC-fabrikkene sentralt i dette bildet skal fra neste år ha 
om lag 370 ansatte i Glomfjord. Mer enn dette blir det heller 
ikke, slår REC Wafer Multi-sjef Tore Matre fast.

Den kostbare forsinkelsen i Mono-utbyggin-
gen har styrket samarbeidet mellom REC-fa-
brikkene i Glomfjord. Og har fått konsekven-
ser for Meløy BedriftsService….

- du snakker om tettere sam-
arbeid og enda mer effektivi-
sering i Multi og Mono. Betyr 
det også færre ansatte?
- dette er vanskelig å spå om. 
Men alle prosjekter, enten 
det heter Toyota Production 
System eller LeAN, har ett 
mål for øye: lavere kostnader. 
Bemanningen er ett element 
i dette. Jeg tror i hvert fall 
ikke på noen oppbemanning i 

Glomfjord. Med nytt utstyr, ny 
teknologi og tettere samar-
beid mellom bedriftene, kan 
det nok heller bli snakk om 
å justere ned enkelte steder. 
Men det foreligger heller ingen 
planer om å nedbemanne, 
understreker Tore Matre.
ReC Wafer Multi har i dag om 
lag 190 ansatte, mens Mono 
har passert 165 på vei mot 
180. 

Forsinkelse = mer samarbeid

Rektoren er inne i sine siste måneder 
som rektor ved skolen. Fra august arbei-
der hun nemlig i Bodø med opplæring av 
dem som er instruktører innenfor fagopp-
læring i Salten.
- Jeg kan en del om fagopplæring, så 
dette ser jeg på som en interessant og 
spennende utfordring, forteller hun.
Sin første jobb i Meløy videregående 

skole fikk Torild i 1982, og da som hus-
stellærer. Senere ble hun studieinspektør 
og avdelingsleder i Glomfjord, før stillin-
gen som rektor for skolen fra 2004. 
- Ungene mine er voksne, og nå hadde 
jeg lyst til å røre på meg. Så nå er huset 
solgt, og vi leter etter et sted å bo i Bodø, 
forteller Torild.

Torild skal kurse instruktører
Etter 26 år ved Meløy videregående skole gjør Torild Nilsen 
seg klar for nye utfordringer.

Torild Nilsen
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- Jeg har hatt lyst til å prøve 
noe nytt, og det måtte bli nå, 
fant jeg ut. Og det er viktig 
for meg å komme nærmere 
sønnen min, som bor sørpå, 
forteller Stian, som gikk sitt 
siste skift ved ReC Wafer 
Multi i Glomfjord den 10. mai. 
I disse dager begynner han i 
ny jobb.
- Selskapet har hovedkontor 
i Houston i USA, og heter MI-

SWACO. I Stavanger driver 
de med kjemikalier til virksom-
heten i Nordsjøen, og med 
utleie av tanker og containere. 
Jeg blir operatør på kjemika-
liedelen.
Stian Skoglund er opprinne-
lig fra Halsa, men har i store 
deler av sitt yrkesliv hatt base 
i Glomfjord. Underveis har 
han jobbet for både Torris Pro-
ducts, bygningsavdelingen i 

Statkraft, møbelforretningen til 
Hjelmseth og for daværende 
Hydro.
- Så tok jeg videregående 
skole i godt voksen alder, 
kjemi og prosess, og ble med 
fra starten i ScanWafer, der 
jeg nå er skiftoperatør på wa-
ferlinjene på skift 3, opplyser 
Stian.

Stian til Stavanger
Stian Skoglund forlater waferlinja til fordel for Stavanger og 
kjemikalieproduksjon.

Stian Skoglund

- det er ikke mer enn 10 
måneder siden volum var det 
viktigste – kunden kjøpte alt vi 
klarte å produsere. Nå har det 
strammet seg til, og kvalitet og 
pris er blitt mye viktigere enn 
volum – volum er det nok av i 
markedet nå, siden det også 
er kommet flere aktører. For 
å kunne være fortsatt best i 
dette markedet, må vi bli enda 
bedre på samarbeid, både 
mellom Glomfjord og Herøya 
og, ikke minst, mellom fabrik-
kene i Glomfjord, sier Tore 
Matre.

Identisk nedstrøms
ReC Wafer Multi og ReC 
Wafer Mono i Glomfjord 
benytter helt ulik ovnstekno-
logi i produksjonen av sine 
ingoter. Og sluttproduktet, 
altså waferen, er heller ikke 
identisk – monokrystallinsk og 
multikrystallinsk henspeiler på 
at spesifikasjonene og effek-

ten er ulike. Men, med ferdig 
utbygget Mono-fabrikk neste 
år, er alt av nedstrøms utstyr, 
altså saging og bearbeiding 
av wafere, tilnærmet identisk.
- Og når Mono-utbyggingen 
er ferdig, skal vi gjennomføre 
en plan for hvordan samar-
beidet vårt kan bli styrket, slik 
at begge kan jobbe enda mer 
effektivt, mener Tore.

Har tenkt lenge
- er dette noe som tvinger seg 
fram slik som situasjonen er i 
dag, eller har det vært en del 
av planen i forbindelse med at 
selskapene ble fusjonert ved 
årsskiftet?
- dette har vi tenkt på lenge, 
og vi har visst at det ville 
tvinge seg fram over tid. det 
begynte med litt samarbeid 
på vedlikehold og logistikk, 
og i dag, når finanskrisen er 
et hovedtema overalt i verden 
og markedet er som det er, er 

Nå: plan for tettere samarbeid
- Skal REC Wafer overleve på sikt i Glom-
fjord, må Multi og Mono få til et tettere sam-
arbeid enn i dag. 

REC Wafer Multi og REC Wafer Mono er helt ulike på ovnsteknologi og ingoter. 
Men på saging og bearbeiding av wafere er utstyret nærmest identisk, og det 
inviterer til tettere samarbeid.

Tore Matre, fabrikkdirektør 
ved REC Wafer Multi

det ekstremt viktig å gå denne 
veien for å bli maksimalt kon-
kurransedyktig, altså levere 
kvalitet til riktig pris.

Plan for samarbeid
ReC Wafer har samarbeids-
tenkingen som tema i medar-
beidersamtaler, og snekrer nå 

en plan for hvordan det kan 
styrkes.
- Vi ser på synergier og hvor-
dan samarbeidet kan gjøre 
oss begge mer effektive. et 
eksempel er å etablere felles 
reservedelslager og ikke ha 
hvert vårt, som i dag. Og det 
kan være på vedlikehold, det 

kan være på logistikk – vi har 
jo tross alt felles leverandør 
av slurry, og vi kan se på 
flyten inn av råvarer og ut av 
ferdig produkt. det er en rekke 
ting som kan koordineres be-
dre enn i dag, slår han fast.

Multi ville bygge opp gul 
produksjon som eget og 
betydelig driftsområde i ”Scan 
1”, altså den opprinnelige 
produksjonshallen fra 1997. 
To nye ovner, egen produk-
sjonssjef.
- Men kostnadene ble for 
store, og gul produksjon for 
liten til å forsvare eget drifts-
område. derfor har vi slanket 

organisasjonen, og gul er en 
del av grønn produksjon, slik 
som før. Men produksjonen er 
den samme, forklarer fabrikk-
direktør Tore Matre.
Metallurg Siri eidet Fygle 
er dermed tilbake i teknisk 
avdeling, og jobber med ulike 
forbedringsprosjekter med 
utgangspunkt i sitt fagområde.

Gul ble ikke eget
REC Wafer Multi har lagt bort planene om å 
bygge opp såkalt gul produksjon som eget 
driftsområde. Men produksjonen fortsetter.

det var 11. april at den 
tidligere BIS-mekanikeren 
Håvard Andersen ble funnet 
omkommet ved rv17 i Setvi-
kdalen ved Glomfjord, etter 
å ha forulykket på motorsyk-
kel. Onsdag 22. april var 
benkene i Glomfjord kirke fylt 
opp da han ble hedret med 
en seremoni og senere ført 
til graven.
Håvard Andersen ble født 
i Mo i Rana 2. juli 1976. I 
barndommen bodde han fra 
4-årsalderen i Finneidfjord, 
og flyttet tilbake til Mo som 
14-åring, der han senere 
gjennomførte yrkesutdan-
ning som mekaniker. Til 
Glomfjord kom han i 1996, 
og gjennomførte læretiden 
sin ved Hydro Agri fra juni 

det året. Fra mai året etter 
fikk Håvard vikariat som pro-
sessoperatør, og i september 
1998 fast stilling. I august 
2001 var han blant opera-
tørene i staben som driftet 
pilotanlegget til Promeks i 
Glomfjord Industripark. dette 
ble som kjent ikke videreført, 
og Håvard var i april 2004 
tilbake i Hydro, nå som vikar 
i Hydro Production Partner (i 
dag BIS Production Partner). 
Senere, nærmere bestemt 
1. mai 2006, ble Håvard An-
dersen fast ansatt i bedriften, 
der han stod i jobb fram til 
ulykken den lørdags morge-
nen da han omkom.
Håvard Andersen etterlot 
seg samboer og tre barn på 
9, 5 og 1 år.

Minnet Håvard 
Andersen
22. april ble den forulykkede Håvard An-
dersen minnet med en vakker seremoni i 
Glomfjord kirke.
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siden sist siste sidensiden sist siste siden

Neida, gjestene til Meløy Næringsutvikling er ikke SÅ promi-
nente at det er behov for faste parkeringsplasser for helikop-
ter! Bildet er tatt i forbindelse med at Sea King-mannskapene 
skulle orientere om 330-skavdronen under en fagdag for 
regionens beredskapsfolk innen brann, ambulanse og politi.

Det er stor aktivitet i og ved ”Yrkesskolen” i Glomfjord i vår. 
Nå er administrasjonsbrakka etter den videregående skolen 
fjernet. På området ønsker gårdeieren å få godkjent et 
tilbygg til hovedbygget. Dette har nemlig Rema 1000 behov 
for – kjeden har som mål å etablere seg dette året.

Meløy Næringsutvikling inviterer til mange og viktige møter 
på toppen av Schalthuset – i møterommet som kalles Kjel-
huset. På bildet har Lothar Maruhn (t.v.) og Finn Nordmo 
fått besøk av blant andre Reinert Aarseth, Arild Kjerpeseth, 
Wenche Olsen og Pål Hestad. Lengst fra fotografen ser vi 
Nordlands nye fylkesråd for næring, Arve Knutsen.

Ny i Glomfjord og lurer fælt på hva dette er, over veien for 
industriparken? Dette er rett og slett et ”hovedveikryss” i 
det regionale strømnettet. Her kommer hovedtilførselen for 
Glomfjord inn, og fordeles på de ulike trafoer, for eksempel 
i industriparken. Anlegget ble etablert på begynnelsen av 
1960-tallet.

Mai er pynting ute. Her ser vi ”støvsugeren” fra T. Halsan 
AS, som i likhet med tidligere år har fjernet smuss som har 
samlet seg i gata i løpet av vinteren. Tradisjonelt er også 
at parkens brannslanger brukes før 17. mai til å spyle unna 
siste rest av støv og skitt.

Olav André Martinussen (t.v.) , Thomas Knutsen og Anders 
Tindvik fra REC Wafer Mono bar flagg og fane for Haugvik In-
dustriarbeiderforening i årets 1. mai-tog i Glomfjord. ”Behold 
ambulanse i Glomfjord”, ”Nei til uønsket deltid” og ”Bedre 
opprusting av veiene” var årets paroler.


