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Ny Næring er Meløy og Gildeskåls eget rekla-
meblad for nærings- og arbeidsliv, og produseres 
og gis ut av Mediehuset Meløy. Innholdet lages 
i sin helhet på oppdrag fra våre 21 faste samar-
beidsbedrifter – du ser dem presentert på side 8-9. 
Formålet til Ny Næring er å formidle satsinger og 
suksesshistorier i noen av regionens aller mest so-
lide bedrifter, gjerne fortalt av stolte ansatte. Ny 
Næring distribueres som månedsbilag i Framtia 
følgende datoer vinteren/våren 2018: 31. januar, 
28. februar, 5. april, 2. mai, 30. mai, 27. juni.

Til daglig er Tone økonomikonsulent/
controller i Yara Glomfjord, med ansvar 
for fakturering, oppfølging av eiendom og 

TONE SAMLER PROSJEKTENE
Nå skal alle Yaras prosjekter 
samles i ett felles datapro-
gram. YPPM (Yara Project 
Portfolio Management) 
skal sørge for bedre flyt 
og oppfølging av pågå-
ende prosjekter, og enklere 
innsyn for ledelsen. I Glom-
fjord har Tone Norum (37) 
fått ansvar for innføring av 
systemet.

Tone Norum skal lede arbeidet med innføring av nytt system for prosjektstyring i Yara Glomfjord.

ulike prosjekter i industriparken. I tillegg er 
hun superbruker på systemer for økonomi 
og vedlikehold.

LOKAL KONTAKTPERSON 
- Jeg skal få opplæring på det nye program-
met for prosjektstyring, sammen med avde-
lingsledere og prosjektledere her i Glom-
fjord. Etterpå skal jeg være Yaras lokale 
kontaktperson, og gi opplæring til nye som 
trenger å bruke systemet, forteller Tone.
Hun regner med at det blir en del ekstra 
jobbing med dette, særlig når opplæringen 
begynner i mars.
- Det blir nok litt hektisk i starten, men det 
vil bli et veldig nyttig og arbeidsbesparende 
system når vi får det i gang. Tidligere måtte 
jeg og prosjektlederen hente ut rapporter 

fra andre systemer og lage månedsrapporter 
som vi sendte til ledelsen hver måned. Nå 
vil alle opplysninger om alle prosjekter 
ligge tilgjengelig i ett samlet program, sier 
hun.

FORENKLER RAPPORTERING
Yara har til enhver tid en rekke prosjekter 
gående, som krever kontinuerlig oppfølging 
og styring, slik som bygging av O2-anlegg, 
ny støyvegg, forsterking av kai med mer. 
- YPPM kommer til å være et godt verktøy 
for planlegging, gjennomføring og rap-
portering av slike prosjekter. I tillegg vil 
avdelingsledere og sentralledelsen kunne 
få større eierskap til prosjektene gjennom 
kontinuerlig tilgang til hele prosjektets 
utvikling. Og jeg tror ikke det vil bli noe 

problem å gå over til et nytt system her 
i Glomfjord. Vi vant til å omstille oss til 
forbedringer, og endre på vaner og rutiner, 
smiler hun.

INTERESSANT JOBB
Tone har vært med på noen endringer selv 
også. Hun kom til Yara i 2016, fra jobb som 
regnskapsfører i Bodø og på Ørnes.
- Jobben her ble en ganske annen enn jeg 
hadde forestilt meg, og det er jeg veldig 
glad for. Jeg har fått kjempeinteressante 
utfordringer, med mange forskjellige opp-
gaver, som gjør at jeg stortrives med jobben 
min i Yara, forteller hun.

Tekst og foto: Rune Meosli

Tidligere har han jobbet som prosessingeniør i olje-
industrien, hvor han hadde mange oppgaver innen 
vedlikehold og produksjon. 
- Siden jeg sluttet i oljeindustrien, har jeg vært inn-
leid ingeniør i et firma som driver med rådgiving og 
prosjektledelse innen kommunalteknisk planlegging 
i Hedmark. Jeg har imidlertid savnet å jobbe med 
produksjon, så nå gleder jeg meg til å begynne på ny 
jobb i Yara Glomfjord, sier Alexander. 
Alexander overtar jobben etter Hans Erik Spors-
heim, som ble teknisk sjef i høst, og han får nå 
ansvar for vedlikeholdet i produksjonen.

SKI-GLAD VEDLIKE-
HOLDSLEDER

I begynnelsen av mars får Yara på 
plass sin nye vedlikeholdsleder. 
Alexander Hammersgård (30) 
kommer fra Hamar, og ser fram 
til å jobbe i et produksjonsmiljø 
igjen.

- Jeg ble oppringt og bedt om å søke på denne stillingen, på 
bakgrunn av at jeg har søkt på andre jobber i Yara tidligere. 
Da jeg var på intervju i Glomfjord i november, fikk jeg et 
svært godt inntrykk av bedriften. I tillegg vet man jo fra før, 
at Yara står for soliditet og trygghet, sier Alexander.
Når Alexander kommer nordover i månedsskiftet, har han 
med seg samboer og en liten sønn, og de har i første omgang 
tenkt å bosette seg i Glomfjord.
- Samboeren min har fortsatt fødselspermisjon, men hun må 
vel finne seg en jobb etter hvert. Så hvor vi blir boende vil 
nok avhenge litt av hennes jobbsituasjon også, sier han.
Han og samboeren har én gang tidligere vært i Meløy, og 
husker naturen spesielt godt.
- Vi stoppet i Meløy da vi var på bilferie for et par år siden, 
og jeg husker at vi ble veldig fascinerte av naturen og fjel-
lene i området. Vi er begge veldig glade i naturen, og vi går 
mye på fjellski på fritiden. Så nå ser vi fram til å bli enda 
bedre kjent med den herlige naturen der oppe.

Tekst: Rune Meosli Foto: Privat

60 år
Arild Hansen, Meløy Energi, 28. mars

55 år
Svein Olav Kibsgaard, Bilfinger, 6. mars
Olaf Torset, Solhaug Byggevare, 15. mars

50 år
Lill Andersen, Meløy BedriftsService, 14. mars 
Trond Arne Trana, Yara Glomfjord, 26. mars

45 år
Line Rasmussen, Yara Glomfjord, 25. mars
Bjørn Tore Kinn, Reipå Knuseri, 5. april

40 år
Anders Tindvik, Norwegian Crystals, 3. april

35 år
Knut Breivik, Yara Glomfjord, 26. mars

30 år
Wictor Salmonsson, Norwegian Crystals, 10. mars

OBS! Runddag-lista gjelder ansatte i Ny Nærings 
faste samarbeidsbedrifter – se oversikten side 8-9.  
Redaksjonen tar forbehold om at vi har fått inn 
korrekte opplysninger fra bedriftene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Ny utgave, ny måned, og Ny 
Næring gratulerer stolte ar-
beidsfolk med runddag fra i 
dag og fram til neste utgave av 
bladet, som kommer 5. april.

Anders Tindvik

Svein Kibsgaard Lill Andersen

Bjørn Tore Kinn Olaf Torset

Trond Trana

UTVIKLING AV ENKELTMENNESKER OG BEDRIFTERUTVIKLING AV ENKELTMENNESKER OG BEDRIFTER

www.kompetansehusetmeloy.no

KOMPETANSEHUSET MELØY

KOMPETANSEHUSET
MELØY

Er du bedri� sleder, og ønsker å ta inn lærling?
Eller, er du selv på le� ng e� er en læreplass?

Ta kontakt med opplæringskontoret, OKMBS – vi formidler 
lærlinger � l bedri� er innenfor alle fagområder.

Bente: 95 28 75 66
Thomas 93 00 61 14 
postok@mbs-as.no
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- Og jeg både tror og håper at dette bare 
er starten, opplyser daglig leder Tor-Arne 
Gransjøen.
- Vi jobber konkret med to mulige lokasjo-
ner. Men der må vi ha mer på plass før jeg 
kan si noe mer, sier utbyggingssjefen.
Oppført i 2007, utbygget i 2010 – nå skal 
altså Sundsfjord Smolt vokse betydelig, 
på nytt. Mens dagens produksjonshall på 
10.000 kvadratmeter er bygget i stål, blir 
den nye i betong - 2.100 kvadrat på nabo-
tomta, den som bedriften nå har kjøpt fra 
Gildeskål kommune.

ALTFOR LITE
- Der vi tidligere leverte smolt på 80-
100 gram til kundene våre, vil de nå ha 
200-grams. Alt tyder på at de de neste årene 
vil ha 400-grams, og da har vi altfor liten 
kapasitet i Sundsfjord, slår Tor-Arne fast.
Og at de kunne bygget mye større – det 
er fortsatt rikelig areal tilgjengelig sør for 
fabrikken. Men, fordi nybygget betyr en del 
nye løsninger på teknologi, blir dette en test 
før en eventuell fortsettelse senere. Det er 
med finansiering gjennom Helgeland Spa-
rebank at det nå investeres 110 millioner 
kroner i Sundsfjord Smolt. Som allerede er 
Gildeskåls nest største bedrift på omset-
ning,  og har 17 ansatte.

Raskt tilbakeblikk: da Sundsfjord 
Smolt gjennom datterselskapet 
Helgeland Smolt investerte 340 
millioner kroner i Reppen,
- Da ble omtrent en tredel av 
dette gitt i oppdrag til lokale 

- Om fem år skal vi ha bygget ut 
kapasiteten vår. Vi må ha mer på 
plass før jeg kan si noe mer om 
hvor, men vi jobber konkret med 
to lokasjoner. Dette er noe jeg 
arbeider mye med, forklarer Tor-
Arne Gransjøen.

SER PÅ REPPEN
Han er både daglig leder for 
Helgeland Smolt, som eies 100 
prosent av Sundsfjord Smolt, og 
for Sundsfjord, som eies 73 pro-
sent av Nova Sea. Kundene er i all 
hovedsak Gildeskål Forsknings-
stasjon, Lovundlaks, Selsøyvik 
Holding og Nova Sea.
- Vi opererer fra Bodø til Vega, 
og det er nok sannsynlig at en 
neste utbygging kommer sør for 
Meløy. I Reppen søker vi om økt 
utslippstillatelse, og skal se på 
hvordan produksjonen der kan 
økes, opplyser han.
Fra før er det kjent at Kilvika i 
Meløy er aktuell. Meløy Utvikling 
KF har gitt omstillingsmidler til 
Meløy kommune for å klargjøre 

LOKAL GLA’-NYHET
Bygging for 110 milli-
oner i Sundsfjord. Dét 
er gode nyheter for 
lokale leverandører.

Lokalt eksempel: Martinio Silva (f.v.), Svein Olsen og Carlos F. Dos Santos i Ørnes Blikk hadde stort opp-
drag under byggingen av Helgeland Smolt i Reppen.

entreprenører, forteller Tor-Arne 
Gransjøen, som er sjef i begge 
selskapene.
- Vi satser på minst det samme 
denne gangen.
Altså: oppdrag for så mye som 
35-40 millioner kroner kan altså 
tilfalle små og mellomstore en-
treprenører fra vårt område, når 
smolt-kapasiteten i Sundsfjord 
skal utvides i år. Grunnarbeid, 
rørarbeid og elektro – dette er 

noen av kontraktene som skal på 
plass. Regionale Moldjord Bygg 
og Anlegg er allerede i gang i 
tomta. 
- Lokalt for oss er Meløy, Rødøy, 
Gildeskål, men av og til også 
Rana og Bodø. Vi er veldig opp-
tatt av å bruke lokale leverandø-
rer, og å lære dem det de trenger 
for å kunne gjøre oppdrag hos oss.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

STED 
SKAL 
VELGES
Nytt smoltanlegg 
skal etableres, men 
lite nytt om Kilvika.

Helgeland Smolt (bildet) søker om økt utslippstillatelse, og eier 
Sundsfjord Smolt både bygger ut og ser etter nye steder for etable-
ring av smoltproduksjon.

området for etablering av næ-
ringsvirksomhet. Leder Merethe 
Skille i avdelingen for plan og 
kommunalteknikk leder dette 
arbeidet. Men det tar tid, vedgår 
hun.

RASFARE UTREDES
- Alle ønsker at vi skal lykkes 
med etableringer i Kilvika, men 
simulerte modeller viser rasfarlige 
områder. Før videre undersøkelser 
er gjort, kan det ikke bygges, og 
når det er arbeidsplasser inne i 
bildet, er dette ekstra strengt.
Da Statkraft etablerte virksom-
het i Kilvika, ble det etablert en 
stor rasvoll oppe i fjellsiden. På 
grunn av det uavklarte om rasfare, 

regner hun det som urealistisk å 
ha en ferdig reguleringsplan noe 
tidligere enn neste årskifte. Dialog 
med Statkraft blir også viktig.
- Nå har vi bestilt geotekniske un-
dersøkelser fra Norges Geoteknis-
ke Institutt. Da får vi dokumentert 
fysisk hvor det er trygt, og dette 
må vi ha for å komme videre. 
Men NGI bruker dessverre lang 
tid, innrømmer Merethe Skille.
- Vi håper og tror at det kan 
bli etablering av smoltanlegg i 
Kilvika. Men om ikke, kan dette 
uansett bli et velegnet næringsa-
real.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

FRA TAP TIL UTBYGGING
2017: Sundsfjord Smolt går 
med store tap etter syk-
domsproblemer og nedvas-
king. 
2018: Sundsfjord Smolt 
investerer 110 millioner 
kroner i ny og stor utbyg-
ging.

Tor-Arne Gransjøen

INN TIL JUL
I november profilerte Ny Næring Sunds-
fjord Smolt som ny samarbeidspartner i 
bladet. I desember kom artikkelen om at 
2017 ville gi en stygg økonomisk smell. 25 
millioner kroner forsvant nemlig i tømming 
og nedvasking av anlegget for å få bukt 
med sykdom på fisken.
- Så var det den 18. desember at styret 
besluttet den nye utbyggingen. Situasjonen 

Og jeg både tror og håper at dette 
bare er starten. Vi jobber konkret 
med to mulige lokasjoner. Men 
der må vi ha mer på plass før jeg 
kan si noe mer.

TOR-ARNE GRANSJØEN

var ganske alvorlig for Sundsfjord, 
og uten denne utbyggingen kunne 
det blitt aktuelt med nedbeman-
ning. Slik det nå blir, satser vi på 
at vi kan beholde bemanningen på 
dagens nivå, sier Tor-Arne, som 
også er daglig leder for det heleide 
datterselskapet Helgeland Smolt i 
Reppen.
Nå i februar er Moldjord Bygg og 

- Nesten litt uvirkelig at det nå skal bygges ut og at dette skal stå ferdig allerede i år - etter at fjoråret var veldig strevsomt 
med nedvasking og sanering i anlegget, innrømmer driftsleder Elin Rønnåbakk ved smoltanlegget i Sundsfjord. Sammen 
med teknisk sjef Tommy Hansen får hun en viktig rolle når tomta nå klargjøres for det som skal bli en 2.1000 kvadratmeter 
stor hall for stor-smolt. 

Det er på det store og planerte området midt 
i bildet at Sundsfjord Smolt skal bygge ny 
produksjonshall for 110 millioner kroner. 
Arbeidet er allerede i gang, og fisken skal 
flytte inn til jul. I bakgrunnen på bildet ser vi 
fylkesveien gjennom Sundsfjord.

Driftsleder Elin Rønnåbakk (i midten) og de andre i staben var hovedoppslag i Ny Næring i oktober i fjor.

Anlegg i gang på tomta. De har 
nemlig fått jobben med grunnar-
beid og betong – ferdig 1. juni. 
Så skal bygget fra Overhalla 
Betongbygg være oppe førsteuka 
i september, og til jul skal fisk 
flyttes inn i de fire, store betong-
karene.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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- Vi hadde nesten full buffertank med syre 
i begynnelsen av november, og med økt 
syreproduksjon måtte vi også øke produk-
sjonen av fullgjødsel, sier produksjonssjef 
Frank-Robert Eriksen.
Nå har Yara Glomfjord satt rekord i pro-
duksjon av fullgjødsel, og det gir gode tall 
for fabrikken.

BEDRE LØNNSOMHET
Fra i november har produksjonen av ferdig 
gjødsel økt. I tillegg til å tilpasse produk-

REKORDER I FULLGJØDSLA

Produksjonssjef Frank-Robert Eriksen gir, blant andre, operatørene Magne Johansen og Petter Olsen æren for nye produksjonsre-
korder i fullgjødselfabrikken.

Som en følge av syrefabrik-
kens mange produksjons-
rekorder siden november, 
har fullgjødselfabrikken 
(NKP) hatt sin fulle hyre 
med å ta unna.

sjonen til å ta imot den økte syreproduksjo-
nen, har de også klart å tømme buffertan-
ken med rundt 5000 m3, og Yara Glomfjord 
produserer nå rundt 1800 kubikkmeter med 
fullgjødsel i døgnet.
- Det ligger veldig tett opp mot maksimal 
produksjonskapasitet og betyr at vi får 
bedre energiutnyttelse, større produk-
sjonsvolum og høyere omsetning, forteller 
Frank-Robert.

STØRRE FOKUS PÅ PRODUKSJONS-

VOLUM
Gjennom tett oppfølging mot operatørene 
for å registrere hvorfor man ikke oppnår 
maks produksjon på hvert skift, har man 
greid å skape en større kunnskap rundt hva 
som bidrar til å gi høyere produksjon.
- Dette har ført til større engasjement blant 
operatørene og motivert til å produsere mer 

enn det tidligere har vært gjort. Her har 
driftsingeniør Ørjan Johannessen gjort en 
kjempejobb i forhold til oppfølging, syste-
matisering og ikke minst å bedre samarbei-
det med operatørene. Dette har resultert i at 
november måned ga den høyeste NPK-pro-
duksjonen i Glomfjords historie, sier han 

HOLDER HMS-MÅLENE
Frank-Robert er veldig fornøyd med utvik-
lingen, og ser fram
- Vi markerte produksjonsrekord med kake 
i desember, og har ukentlige møter hvor 
vi kommenterer måltall på produksjonen. 
Det beste er at vi har klart denne øknin-
gen, uten at det har gått på bekostning av 
HMS-tallene. Vi har nå nitten måneder uten 
skadefravær, noe som er veldig, veldig bra, 
smiler han.

Tekst og foto: Rune Meosli

Senvinteren har vært perfekt for produk-
sjonen hos Meløys største bedrift. Kaldt 
og tørt vær gir optimale forhold for høy 
produksjon av syre, og i neste omgang 
mineralgjødsel og kalksalpeter som pakkes 
og skipes ut over kai.
- I gjennomsnitt har vi produsert 260,5 
tonn syre i døgnet i februar, og tallet for 
januar var 256. Dette betyr at vi er 10-12 
tonn foran budsjett hvert eneste døgn, og 
allerede 200 tonn foran årsbudsjettet, leser 
en fornøyd driftssjef Trond Fjærem fra 
statistikk-permen.

REKORD-RAS I SYRA

Kaldt og tørt vær perfekt 
for Yara-produksjonen

Erfarne operatører 
gode på finjustering

Ni rekorder på ett år i 
syrefabrikken

- Folk blir litt gira når det 
ligger an til rekord! Viktig 
med erfarne folk – de kla-
rer å finstille fabrikken til 
å produsere maks, fastslår 
driftssjefen og skiftlederen 
i Yara’s syrefabrikk. Der i 
gården faller den ene pro-
duksjonsrekorden etter 
den andre for tiden. 

Disse fem har sin del av æren for Yara Glomfjord i fjor slo en svært seiglivet rekord. Aldri tidligere er det produsert mer syre i syrefa-
brikk A og B enn i 2017. Fra venstre Terje Hansen, Anne-Mette Danielsen, Trond Fjærem, Magnus Johansen og Tommy Tangstad.

Syrefabrikken i Glom-
fjord, godt synlig i 
Glomfjord sentrum. Nå 
også med all time high 
produksjon i 2017.

Produksjonsrekordene er et 
lagarbeid der alle bidrar. Vi er 
enda flinkere på vedlikehold 
enn før, det er sterkt fokus på 
oppetid.

TROND FJÆREM

DET FINREGNES
På vårt bilde kan han derfor storsmile 
sammen med gjengen på skift 4, som 
sammen med resten av syrefabrikk-staben 
har sin del av æren. Aldri tidligere har 
årsproduksjonen av syre vært høyere i 
Glomfjord enn i 2017.
- Ja, folkene er veldig opptatt av dette. Det 
finregnes og justeres og studeres når vi 
vet det ligger an til rekord, sier skiftleder 
Tommy Tangstad, som forteller at en god 
operatør har oversikt, er skjerpet og klarer 
å forutse produksjonen ut fra hvordan de 
ulike parameterne stilles inn.
- Produksjonsrekordene er et lagarbeid der 
alle bidrar. Vi er enda flinkere på vedlike-
hold enn før, det er sterkt fokus på oppetid 
i fabrikkene, vi har færre småstopper og 
lekkasjer og bedre reguleringsutstyr. Og, 
selvsagt, vi har veldig flinke og erfarne 
operatører, understreker Trond.

TRIVSEL BAK REKORD
Sammen med resten av staben i gjødsel-
fabrikken har de 23 ansatte og de fem 
lærlingene i syreavsnittet gjennomført en 
lang rekke forbedringsprosjekter de siste 
årene. Energibruken er kraftig redusert, 
produksjonen er økt. Yara-konsernet har på 
få år gitt mellom 1 og 2 milliarder kroner 
til ulike vedlikeholds- og forbedringspro-
sjekter i Glomfjord.
- Og så trivselen, fortsetter Trond.
- Vi har en fin og åpen tone her. Og nå har 

operatørene selv pusset opp kontrollrom-
met, kjøkkenet og skiftlederkontoret, slik at 
det blir litt hjemmekoselig. At folk trives på 
jobb gir seg helt klart utslag i høy produk-
sjon, mener han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Øyvind Jenssen

Øyvind Jenssen ble altså den Yara-sjefen 
som kunne klokke inn ny syrerekord i 
Glomfjord, etter hele 27 år ‘i skyggen’ av 
den forrige.
- Da ammoniakkfabrikken var i drift, 
gjorde oksygenproduksjonen der at vi 
produserte mye syre. Så da den ble nedlagt, 
falt produksjonen kraftig. Men på grunn av 
godt forbedringsarbeid og dyktige opera-
tører har vi økt på nytt, år for år. Og så ble 
altså 2017 et all time high. For første gang 
hadde vi høyere årsproduksjon enn med 
ammoniakkfabrikken, opplyser han.
399.000 tonn med 100-prosentsyre, dette er 
den nye rekorden. 1990-rekorden, den som 
stod seg i 27 år, var 392.000 tonn.
- Forbedringene viser seg jo også i fullgjød-
selfabrikken og pakkeriet. Der slo vi ikke 
1990-rekorden, men 2017 er det beste året 
siden ammoniakkfabrikken ble nedlagt.
Det nybygde oksygenanlegget er viktig 
årsak – den har gitt langt større produk-

ENDELIG FALT 1990-REKORDEN
- Ja, 2017 ble all time high 
for oss. Veldig artig, smiler 
fabrikksjefen.

sjonsøkning på syre enn forventet. Målt i 
konsernets nye forbedringsprogram YPS 
utgjør Glomfjord-forbedringene 60-70 mil-

lioner kroner på den årlige bunnlinja.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 
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Året er på sitt tøffeste akkurat nå, for de 
fleste entreprenører i anleggs- og bygge-
bransjen. Og med tøft mener vi i denne 
sammenhengen altfor rolig, altfor lite 
arbeid. Men også at både 2017 og 2018 
preges av mange konkurser i Salten. 

I forrige 
utgave av 
Ny Næring 
sa daglig 
leder Finn 
Nikolaisen 
i Moldjord 
Bygg og 
Anlegg 
at altfor 
mange 
aktører har 
ført til en 
prising av 
oppdrag 
som ikke 

VIL HA DET 
STRENGERE 
- Bransjen vår har øde-
lagt for seg selv, mener 
Frank Robert Svends-
gård.

Frank Robert Svendsgård (t.v.) vil ha strengere krav til hvem som kan selge 
gravetjenester eller andre anleggsoppdrag. Her ser vi han sammen med Reipå 
Knuseri’s mann Jan Ivar Slettbakk.

Frank Robert Svendsgård

kan gi lønnsomhet. Eier og daglig leder 
Frank Robert Svendsgård hos Reipå 
Knuseri bidrar med sin innfallsvinkel:
- Bransjen er ikke blitt pålagt strenge 
nok krav for å starte med gravearbeid, 
og har slik ødelagt for seg selv. Hvilken 
som helst enkeltperson kan skaffe seg 
en gravemaskin og gjøre oppdrag, slår 
han fast.
Mens en elektriker eller rørlegger 
beskyttes av et regelverk for hvem som 
kan utføre tjenestene, kan alle kjøpe seg 
gravemaskin og utføre gravejobber. Da 
blir det for mange aktører som konkur-
rerer om jobbene, og prisene presses til 
det uforsvarlige, mener Knuseri-sjefen.
- La oss si at vi skal grave drenering 
rundt et hus – vi må følge strenge krav 
på HMS og utførelse av jobben, og står 
ansvarlig for arbeidet i fem år etterpå. 
Mens en ‘kompis’ av kunden kan gjøre 
jobben for en firedel av vår pris.
- Det burde vært mye strengere krav til 
hvem som kan etablere seg og utføre 
jobber, slik det er i mange andre bran-
sjer, mener han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs 

Starten på det nye året har altså vært 
mye roligere enn man ønsker seg 
hos Reipå Knuseri. Få oppdrag, lite 
arbeid, og daglig leder Frank Robert 
Svendsgård har sett seg nødt til å 
permittere fem ansatte.
- Ja, det har vært knabert en stund, 
det er lite å gjøre. Dette gjelder for 
alle i bransjen, fastslår han.

MÅ LENGRE UT
Det er typisk for både anleggs- og 
byggebransjen: stappfull ordrebok 
fra påsketider, men altfor langt mel-
lom jobbene på slutten av året og 
gjennom vinteren. Derfor er det ofte 
krevende å holde staben med arbeid 
og lønn i alle årets 12 måneder.
- Vi har ikke sjangs til å sysselsette 
20 mann på de jobbene som er her 
på strøket – til det er det altfor lite 
å gjøre. Vi er såpass store blitt at vi 
er nødt til å se etter arbeid i et større 
område enn Meløy og Gildeskål, 
fastslår Frank Robert.
Salten har sett et lite ras av konkur-
ser i anleggsbransjen det siste året. 
M3 Anlegg har vært den største og 
med aller størst konsekvenser. Over 
200 ble uten jobb og en lang rekke 
underleverandører har problemer 
fordi de hadde store beløp til gode 
før smellen. Reipå Knuseri gikk på 
sin side med et lite overskudd i fjor, 
etter en årsomsetning på rundt 33 
millioner kroner.

…OG MER TIL BODØ
- Når det gjelder oppdragsmeng-
den framover, så tror jeg det løsner 
mot sommeren og utover høsten. 
Da Bernhardsen, Mesta og Consto 
overtok bypakke-oppdragene etter 
M3 Anlegg, merket vi det fort. For 
da er de mindre med i konkurransen 
på andre ting, og det blir mer på oss 
mellomstore.
Fortsatt er det rikelig som er uav-
klart etter M3 Anlegg, med både 
bankgarantier og konkursbo, men 
Knuseri-sjefen merker altså allerede 
at det er flere oppdrag å regne tilbud 
på.
- Og for oss er det naturlig å satse 
mer på Bodø nå – der skal det skje 
mye de neste 10-15 årene. Når de 
store entreprenørene har fått oppdra-
gene med for eksempel ny flyplass, 
så blir det mye å gjøre for mange 
mindre entreprenører rundt dem.
- Lokalt i Meløy og Gildeskål håper 
vi på en del oppdrag innenfor vann 
og avløp, og nå er det jo en del ak-
tivitet med byggingen av Europris, 
før det skal bygges nytt sykehjem. 
Men i vinter er det altså lite å gjøre, 
slår Frank Robert fast. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

TUNG VINTER, LOVENDE SOMMER
Ingen god start på det 
nye året for Reipå Knu-
seri. Altfor lite arbeid 
gjør det vanskelig å 
holde hele staben i 
jobb. Nå skal bedriften 
satse mer i Bodø.   

Bypakke-aktiviteten i Bodø og M3 
Anlegg-konkursen påvirker også marke-
det for entreprenører som Reipå Knuseri i 
Meløy. Frank Robert Svendsgård (innfelt) 
får flere jobber å regne tilbud på, og 
ønsker å satse mer i fylkeshovedstaden 
de kommende årene.

NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

KNUSER TIL, PÅ BURØYA!
Og så kom første resul-
tat av Bodø-satsingen 
til Reipå Knuseri. Be-
driftens største enkelt-
oppdrag noensinne er i 
boks, på Burøya i Bodø!

- Vi satser på å komme i gang rett et-
ter påske, bekrefter Kjell Ivar Hansen 
hos Reipå Knuseri.
Idet Ny Næring ringer, er ikke alle 
detaljer på plass, men oppdraget for 

Bodø kommune ligger an til å bli bedriftens 
største enkeltoppdrag noensinne – 26 milli-
oner kroner. Til sammenlikning var byggin-
gen av nytt ventilhus ved brannstasjonen til 
Yara Glomfjord priset til 22 millioner – det 
største Knuseri-oppdraget til nå.
- Vi skal legge om cirka 250 meter av veien 
ved Langskjæret, dette er nært sildoljefa-
brikken på Burøya. Så er det vei, vann og 
avløp og pumpestasjon, pluss en gassled-
ning som trolig skal legges for Barentsgass, 
opplyser Kjell Ivar.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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EWOS
8178 Halsa
Telefon: 55 69 70 00
 

TERJE HALSAN
Garasjeveien 5
8160 Glomfjord
Telefon: 75 75 25 91
Telefon: 48 27 48 27
post@halsan-as.no

REIPÅ KNUSERI A/S 
Dalen 
8146 Reipå
Telefon: 414 05 549
Telefon: 417 68 198
www.reipaaknuseri.no
fransve@reipaaknuseri.no

HALSA BYGG
Dalheimveien 2
8178 Halsa
Telefon: 75 72 02 50
post@halsabygg.no

MELØY ELEKTRO
Kystveien 4
8150 Ørnes 
Telefon: 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

MELØY ENERGI
Kystveien 4
8150 Ørnes
Telefon: 75 72 01 70
www.meloyenergi.no
firmapost@meloyenergi.no

INDUSTRIVISUALISERING AS
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord 
Telefon: 75 75 70 00
post@invis.no
www.invis.no

SIMONSSON & 
WIDERBERG 
LEAN CONSULTING AS

8145 Storvik
Telefon: 90 61 18 74
info@swlean.com
www.swlean.com

Ny Næring ble etablert i 2004, da med navnet IndustriFolk, og har i dag 21 faste samarbeids-
bedrifter. Ny Næring er profileringsblad for næringslivet i Meløy og Gildeskål, og alt innhold 
lages av Mediehuset Meløy på oppdrag for bedriftene som er presentert i oversikten under.

Våre samarbeidspartnere: 

NÆRING 
STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK NY 

YARA NORGE AS
Yara Glomfjord
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord
Telefon: 75 71 91 00 
yara.glomfjord@yara.com 
www.yara.no  

SOLHAUG 
BYGGEVARE AS

Halsa
Holandsfjordveien 164
8178 Halsa
Ørnes
Spildra, 8150 Ørnes

Tlf: 75 72 14 40
post@solhaugbyggevare.no
www.monter.no

MOLDJORD BYGG 
OG ANLEGG AS
Moldjord
8110 Moldjord
Tlf. 75569440
post@moldjord.no
www.moldjord.no

SUNDSFJORD SMOLT
Sundsfjord
8120 Nygårdsjøen
Tlf. 75 09 19 00
Post: 8764 Lovund
http://www.novasea.no/
avdelinger/sundsfjord-smolt
post@novasea.no

MARINE HARVEST
Marine Harvest Norway AS
8161 Glomfjord
Telefon:   75 75 27 60 
www.marineharvest.com

ARNØYBYGG AS
Dronningensgate 32, 
8006 Bodø
Arnøy Gård, 
8136 Nordarnøy 
Tlf. 92674000
salten@boligpartner.no
www.boligpartner.no

ØRNES BLIKK AS
Kystveien 106
8150 Ørnes
Telefon: 75 75 41 
40/950 47 129
post@ornes-blikk.no

MELØY BEDRIFTS- 
SERVICE
Postboks 17
8161 Glomfjord
Telefon: 75 71 99 00
post@mbs-as.no 
www.mbs-as.no 

MELØY UTVIKLING KF
Besøk: Ørnesveien 3, 8160 Glomfjord
Post: Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Tlf. 75719900
http://www.meloy.kommune.no
stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

NORWEGIAN CRYSTALS
Ørnesveien 3 
8160 Glomfjord
Telefon: 75 72 32 00 
post@crystals.no
www.crystals.no

YARA GLOMFJORD
Norsk Hydro bygde verdens nordligste produksjons-
anlegg for mineralgjødsel fra 1947, i den bittelille 
landbruksbygda Glomfjord. Da hadde kraftutbyggere 
sett mon i den voldsomme Fykanfossen om lag 50 år 
tidligere, og kraftverket var blitt satt i drift fra 1920. Hy-
dro bygde i tillegg både bolighus, veier, bruer og annen 
infrastruktur i det som i dag er tettstedet Glomfjord med 
om lag 1.100 innbyggere. I driften av gjødselfabrikken 
var det på det meste om lag 630 ansatte, før effektivise-
ring, nedbemanning og utskillelse av verkstedvirksom-
heten har ført til at bedriften i dag har om lag 190 ansatte 
inkludert lærlinger. Da Hydro i 2004 solgte sin land-
bruksdivisjon, var det til det nye og børsnoterte selskapet 
Yara, som i produksjon av gjødsel og kjemikalier har 
nær 16.000 ansatte over hele verden, og har en markeds-
verdi beregnet til nær 90 milliarder kroner. I Glomfjord 
har Yara sin fullgjødselfabrikk, lageret og pakkeriet nede 
ved Glomfjorden, mens syrefabrikken og administrasjo-
nen er på øvre område. Bedriften ledes av fabrikksjef 
Øyvind Jenssen.
Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

BILFINGER
Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Telefon: 03247 
www.is-norway.bilfinger.com/
glomfjordmail.is.no@bilfinger.com
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ARNØY BRYGGE AS

Arnøy Gård
8136 Nordarnøy
Tlf. 948 85 380
www.arnoy.no
post@arnoy.no

MELØY VIDEREGÅENDE 
SKOLE
Hovedadministrasjonen
Pb 55
8161 Glomfjord
Tlf. 75652500
post.meloy@vgs.nfk.no
www.meloy.vgs.no
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‘Dårlig vinter’ med regn, slaps og dårlig 
skiføre er nemlig bra for kraftproduksjo-
nen, og i 2017 klarte kraftverket å produ-
sere kraft gjennom hele året.
- Vi fikk en total produksjon på hele 10,3 
GWh i løpet av fjoråret. Det var en økning 
på over 17% i forhold til året før. I tillegg 
har vi nå blitt godkjent for elsertifikater, 
forteller Reinert Aarseth, markedssjef i 
Meløy Energi. 

UNDERSKUDD SIDEN OPPSTART
Rendalselva kraftverk var den den siste 
store satsingen Meløy Energi gjorde på 
småkraftverk. Medregnet overskridelsene 
kom investeringen på hele 38 millioner 
kroner, og entreprisekostnadene satte en 
stopper for planene om flere slike anlegg. 
I tillegg uteble forventet godkjenning for 
‘grønn kraft’ da de kom i gang i 2010.
- Kraftverket har gått med jevnt under-
skudd siden starten, men da de ble godkjent 
for elsertifikater i 2016, begynte det å snu, 
sier Reinert. 
Fjoråret ble dermed det første året hvor de 
fikk positivt driftsresultat gjennom hele 
året.

OVERSKUDD I 2017
Einar Rosting er kontorsjef i Meløy Energi, 
og forteller at ‘elsertifikatene’ har stor 
betydning for resultatet. 
- I 2017 omsatte kraftverket for 3,1 mil-
lioner kroner, og av dette kom hele 700.000 
fra elsertifikat-ordningen. Det totale 
overskuddet på Rendalselva var på 400.000 
kroner i fjor, så det viser hvor viktig denne 
ordningen er, sier Einar. 
Det ser dermed lysere ut for økonomien til 
kraftverket, men det er fortsatt en lang vei å 
gå, før man kan kalle det lønnsomt.
- På grunn av forholdene i fjor vinter fikk 
vi en veldig god produksjon, tett opp mot 
maksimal kapasitet, men det er lenge til 
investeringen er inntjent ennå, sier han.

LYSNING FOR RENDALSELVA 
Etter store investeringer og 
mange års drift med under-
skudd, ser man endelig lys 
i tunnelen for Rendalselva 
kraftverk. I 2017 kunne 
man nemlig notere et pent 
overskudd på driften, tak-
ket være elsertifikater og 
en ‘dårlig vinter’.

Reinert Aarseth

LANGSIKTIGHET
Men nå ser det lysere ut for den videre 
driften. Selv uten rekordår, vil kraftverket 
kunne gå med overskudd, så lenge de har 
elsertifikater.
- Selv om Rendalselva har gått med under-
skudd i lang tid, har det aldri vært aktuelt 
å innstille eller redusere aktiviteten der. Å 
drive kraftverk krever langsiktig planleg-
ging, og man må i alle fall tenke femti år 
framover, avslutter Reinert Aarseth.

Tekst og foto: Rune Meosli

  

Rendalselva kraftverk satte produksjonsrekord i 2017, og med ‘grønne sertifikater’ går kraftverket i pluss. Foto: Edmund Ulsnæs.

I februar 2009 skrev Framtia om kraftverkssatsingen i 

Rendalselva.

Einar Rosting

I flere år har den nye tankforskriften vært 
varslet, og Yara har jobbet med dette 
en god stund, blant annet med innleide 

HAR KONTROLL PÅ TANKENE
- Vi har hatt strenge kon-
trollrutiner på alle våre tan-
ker, for å unngå potensiell 
lekkasje. Denne forskriften 
kommer som et i tillegg til 
den sikringen vi allerede 
har gjort, forteller fabrikk-
sjef Øyvind Jenssen.

Fabrikksjef i Glomfjord, Øyvind Jenssen.

konsulenter. De har vært i Porsgrunn for å 
hente erfaringer fra fabrikken der, siden de 
har kommet litt lenger i arbeidet. Der har 
de imidlertid ikke samme utfordringene i 
forhold til terreng og logistikk, så det vil 
kreves mange lokalt tilpassede løsninger i 
Glomfjord.
- Det er imidlertid positivt at vi får byttet 
ut noen av de mest vedlikeholdskrevende 
tankene våre, og så får vi håpe prosjektet 
gir oppdrag til lokale entreprenører, sier 
fabrikksjefen. 

Tekst og foto: Rune Meosli

- Nå jobber vi med å få mest mulig igjen 
for denne investeringen, forteller prosjekt-
leder Einar Sandaa i EScon.
Den nye tankforskriften er en del av foru-
rensingsloven, og omhandler lagring av 
farlige stoffer og kjemikalier. Den innebæ-
rer at alle lagringstanker over 2 kubikk-
meter skal sikres med et basseng eller en 

TANKSIKRING TIL 52 MILLIONER
Nye forskrifter om sikring 
av lagertanker pålegger 
Yara en ekstrautgift på 
minst 52 millioner kroner, 
bare i Glomfjord.

Prosjektleder Einar Sandaa og produksjonssjef  i fullgjødsla Frank-Robert Eriksen, er i full gang med å planlegge sikring av lagringstankene til Yara.

ytre tank som kan romme 100% av tankens 
volum. Yara Glomfjord må nå lage planer 
for sikring av hele 19 tanker, og den største 
er på imponerende 6.000 kubikk. Altså seks 
millioner liter.

UTNYTTER PÅLEGGET 
Yara ser på mulighetene for å plassere flere 
tanker sammen, slik at de kan ha et felles 
oppsamlingsbasseng. Kapasiteten på et slikt 
basseng skal bare være 10% større enn den 
største tanken, og det vil spare både penger 
og plass. 
- I den forbindelse må vi også se på mu-
lighetene dette gir for andre prosjekter, og 

framtidig utvidelse. Vi må rive noen tanker, 
og bygge noen nye, noe som gir oss mulig-
het til nødvendig fornyelse og bedring i 
logistikk og vedlikehold. Det er viktig at 
vi utnytter dette pålegget til å gjøre interne 
forbedringer, forteller Einar Sandaa.

RIVE OG BYGGE NYTT
Når det gjelder den store syretanken på 
nedre område har prosjektet gått videre 
med to mulige løsninger. Den ene er å 
bygge en ny tank inne i den gamle, noe som 
vil redusere lagringskapasiteten betyde-
lig. En annen mulighet er å rive den gamle 
store tanken. Det blir litt mer omfattende, 

men gir større muligheter. Produksjonssjef i 
fullgjødselfabrikken, Frank-Robert Eriksen, 
ser positivt på de mulighetene som dette 
kan realisere. 
- Vi har et prosjekt gående, hvor vi 
planlegger utvidelse av tørrstofflageret på 
oversiden av veien. Dersom syretanken 
likevel må rives, kan utvidelsen heller bli 
i forlengelse av eksisterende lager. Da kan 
vi bygge to nye syretanker på oversiden av 
veien, hver på 3.500 kubikk, med en sikring 
som rommer 3.850 kubikk, forteller han.

Tekst og foto: Rune Meosli
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FAKTA

Elsertifikater er en støtteordning til produksjon av fornybar strøm. Et godkjent 
kraftverk vil motta ett elsertifikat per produserte megawatt-time (MWh). Etter-
spørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og visse strømkunder 
er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger med kjøp av elsertifikater. 
Produsenten av fornybar kraft får på den måten inntekten fra salg av elsertifikater 
i tillegg til kraftprisen, noe som øker lønnsomheten av produksjonen.  
Kilde:NVE

Fordi Reindalsvatnet er så lite, er det ikke 
mye som kan gjøres for å regulere vannfø-
ringen i elva. Den beskjedne murkanten, 
sammen med et forholdsvis lite areal på 
vannet, gjør at det raskt renner over ved 
store nedbørsmengder.

OPTIMALT FJORÅR
Jonny bekrefter at 2017 var et svært godt år 
for produksjonen i Rendalselva. 

SPESIELT KRAFTVERK
- Rendalselva kraftverk er 
litt spesielt, i og med at 
produksjonen er så prisgitt 
værforholdene, sier vedli-
keholdsleder for kraftsta-
sjonene til Meløy Energi, 
Jonny Gjærde.

Jonny Gjærde er vedlikeholdsleder for kraftverkene til Meløy Energ

- Vi hadde en mild vinter med jevnt mye 
nedbør, og i tillegg fikk vi en lang og kjø-
lig vår som gjorde at snøsmeltingen gikk 
sakte. Det førte til jevn, høy utnyttelse av 
vannmengdene, sier han.
Men han utelukker ikke at årets produksjon 
kan bli bra også, selv om det har vært en 
kald vinter så langt.
- Siden vi fikk mye snø før frosten satte 
inn, kan det likevel bli en bra produksjon 
i vinter. Det avhenger litt av hvor mye av 
snøen som regnet bort i mildværsuka i 
desember, og hvor raskt snøsmeltingen til 
våren går. Blir det en varm vår, vil mye av 
vannet gå over kanten og utenom kraftver-
ket, forteller Jonny.

AVSIDES
Rundt tre ganger i året drar Jonny over 
til kraftverket for å utføre vedlikehold og 

service på kraftverket.
- Vi foretar sjekk og vedlikehold etter be-
hov. Det ligger jo litt avsides til, så man må 
planlegge vedlikeholdet godt, før man drar 
ut. Meløy Energi eier kraftverket sammen 

med grunneier Arnt Alfred Jørgensen, og 
han tar seg av den daglige driften og jevnt 
tilsyn, sier Jonny.

Tekst og foto: Rune Meosli
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NÆRING 

NÆRING 

STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK 

STOLTE BEDRIFTER, STOLTE  ARBEIDSFOLK 

NY 

NY 

I neste utgave av

Ny Næring er profileringsblad for 
det sterke næringslivet i Meløy og 
Gildeskål. Vi forteller suksesshis-
torier og møter stolte ledere og 
arbeidsfolk i bedriftene som gir 

trygghet og vekst i hele regionen.

Ny Næring kommer månedlig i 
2018, minus en sommerpause, 

og distribueres til samarbeidsbe-
driftene og som bilag til Framtia. 

Artikkelstoffet finnes også fritt 
tilgjengelig på nett. Utgivelser i 
2018: 31. januar, 28. februar, 5. 

april, 2. mai, 30. mai, 27. juni, 19. 
september, 17. oktober, 14. no-

vember, 19. desember.

Er du bedriftsleder og ønsker 
mer informasjon om profilering 

i Ny Næring? 

Kontakt bilagsansvarlig 
Edmund Ulsnæs 
på tlf. 99299908 

eller epost 
edmund@framtia.no
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Vi må vel egentlig mase ham ut av gra-
vemaskinen, 72-åringen. Han har sittet 
bak spakene i flere timer allerede. Stablet 
storstein på storstein i den flotte muren han 
lager her nede i bukta ved Arnøy Brygge.
- Å sitte i gravemaskinen er deilig. Jeg 
kjøpte min første i 1962 og har alltid likt 
det – da kan jeg tenke på alt mulig annet, 
og det at knærne er dårlige – dét stopper 
meg ikke. Og på kort tid kan jeg få gjort en 
hel masse – disse moderne maskinene er 
utrolige! smiler han i vintersola, Jon senior 
av Arnøy Gård.
Og joda, vi kan nevne de fire årene som 
ordfører og den økonomiske ryddesjauen, 
og vi vet at det ble 20 år i styret for Sjøfos-
sen Kraftlag, fem i hovedstyret hos Gigante 
Havbruk og ikke minst 10 år som viktig 
styreleder da lakseslakteriet på Sørarnøy 
ble bygget opp. Men, denne praten skal 
mest handle om gutten som ble bråvoksen 
i 1956. Faren døde brått, og bare 12 år ung 
måtte Jon Gisle drive gården på Nordarnøy 
videre sammen med sin mor. Og så skal 
praten handle om det lille eventyret han har 
skapt.  Sammen med sin egen sønn - han 

FAREN TIL 
SØNNEN
Da hans egen far døde, måtte 12-åringen drive gårdsbruk 
sammen med sin mor. Men aller mest stolt er Jon Gisle 
Karlsen over det han har skapt sammen med sin egen 
sønn.

Vi måtte jobbe, dét er sikkert. Så det er nok derfor jeg er 
blitt arbeidsnarkoman!  I dag jobber jeg mer enn noen 
gang – arbeidsdagene mine har aldri vært bare 7 ½ time.

JON GISLE KARLSEN

- Jeg måtte drive gårdsbruk fra jeg var 12 år. Det er nok derfor jeg er blitt arbeidsnarkoman, humrer Jon Gisle Karlsen. Nå er det tidligere gårdsbruket blitt base for en raskt-
voksende byggentreprenør.

Far og sønn Karlsen har vært en lykkelig kombinasjon på Arnøya. - Jeg er stolt over alt vi har fått til, og at vi har vært med 
på å påvirke utviklinga på øya i en positiv retning, mener Jon Gisle.

som vendte hjem for å skape med sin far.

JOBB, JOBB, JOBB
- Du var bare 12 år, Jon Gisle?
- Ja, det var tøffe tak, sier han litt spakt, og 
blir tykk i halsen.
- Vi måtte jobbe, dét er sikkert. Så det er 
nok derfor jeg er blitt arbeidsnarkoman! ler 
han det litt bort. 
Tapet av faren mens han selv bare var et 
barn, skulle sterkt sette preg på både ung-
domstiden og valgene for resten av livet.
- I dag jobber jeg mer enn noen gang – 
arbeidsdagene mine har aldri vært bare 7 ½ 
time. Jeg har alltid likt å jobbe mye, skape 
ting, så da har det bare blitt slik, innrømmer 
han.
- Og når sønnen min flytter hjem og vil 
skape ting, sammen med meg, så gjør jeg 
selvfølgelig det jeg kan. 
Det som før var et veldrevet gårdsbruk, er 
i dag nemlig to spennende vekstbedrifter 
med nær 30 ansatte og over 30 millioner i 
årsomsetning. Men, la oss først gå tilbake 
til begynnelsen.

VELDREVET GÅRD
2 år var lille Jon Gisle da foreldrene tok 
ham med fra Beiarn og ut til kysten. Her på 
Nordarnøy hadde bestefaren vært arving til 
handelsstedet, altså der Arnøy Brygge i dag 
ligger. Men bestefaren, han hadde forlatt 
øya i sinne fordi han ikke fikk lov å gifte 
seg med tjenestejenta på familiegården.  Så 
da Jon Gisles far kom tilbake, måtte han 
kjøpe bruket etter en gammel tante som nå 
var gått bort uten arvinger. Slik fortsatte en 
historie med drift av både ekspedisjon og 
butikk, men med gårdsbruk som hovednæ-
ring. Jon Gisle og hans Unni drev gården 
videre og fikk barna John Kristian (f. 1971) 
og Mabel (-77).
- På 1970- og -80-tallet var gårdsbruket 
på sitt beste, og blant de mest moderne i 
Nordland - datastyrt og automatisert. Men 

det var et ensomt liv, også, det var ikke noe 
miljø for gårdsdrift her. Og tidligere, på 
1960-tallet, husker jeg at jeg angret fælt på 
yrkesvalget -  fiskerne forsvant, folketal-
let gikk ned og det meste ble bygget ned i 
øysamfunnet, husker Jon Gisle.

FANTASTISK VEKST
Årene gikk, og sønnen John Kristian flyttet 
først til fastlandet, så sørover. Og trivdes. 
Forresten var han nå også allergisk, så å 
overta noe gårdsbruk, dét var ikke aktuelt. 
Men så, i 2005, flyttet han likevel hjem 
med kone og små barn. Bare for en stund, 
sa de. Men stunden varer fortsatt.
- Det var deilig da han kom hjem – det ble 
en ny start, helt fantastisk, sier Jon Gisle 
ærlig.
Siden den gangen har far og sønn solgt 

hyttetomter, bygget rorbuer, bygget opp 
en byggentreprenør. Mens på brygga, det 
tidligere handelsstedet som ble tatt av 
austavinden i 2000, der har de to bygget 
restaurant og utleierom for fisketurister fra 
hele verden. Når Karlsen senior ser tilbake, 
blir han smått overgitt over hvor mye de 
faktisk har skapt.

- Jeg kunne aldri ha forestilt meg at vi 
skulle få til så mye på 10 år. Og jeg er stolt 
over at vi har vært med på å snu utviklinga 
her på øya. Først kom brua, så ble ferge- og 
hurtigbåttilbudet bedre, og ting forandret 
seg.
- I 2005 fikk du et bolighus for en slikk og 
en ingenting – i dag er prisene tredoblet, 

og det er blest om Arnøya, folk vil flytte 
hit og det er blitt et hytteområde, sier han 
fornøyd.

SØNNEN ER SJEF
- Jon og John Kristian, er dere like?
- Nja, vi er vel bra like, vi vil skape noe, og 
står på. Men han er sjef, ingen tvil, og jeg 
skal ikke være noen sjuende far i huset.
- For når du flytter hjem på den måten som 
John Kristian har gjort, og skal drive noe 
eget i utkanten. Ja, da jobber du så mye og 
ofrer både fritid og mye familietid. Så da 
ville det vært helt feil hvis jeg skulle styre 
dette. Men jeg er med, og vi samarbeider 
godt – selv om vi har diskusjoner så er vi 
enig om det meste, smiler han.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Det var deilig da han kom hjem – det ble en ny start, helt 
fantastisk. Og jeg kunne aldri ha forestilt meg at vi skulle 
få til så mye på 10 år.

JON GISLE KARLSEN

16 17



NY NÆRING  – REKLAME FOR NÆRINGSLIVET

Børge Bøyum (43): befalsskole, krigs-
skole, 12 år i Forsvaret. Utvikler og 
selger av helsetjenester i Friskhuset, Uni-
care og Stamina – i sistnevnte salgssjef i 
Norge. Fra juni 2016 ny administrerende 
direktør i Bodø Industri etter Morten 
Hugo Olsen.
- I Meløy BedriftsService ser jeg et godt 
team som jobber hardt for å yte god 
service, og er stolt av det de leverer, sier 
Børge Bøyum til Ny Næring.
Som sjef for Bodø Industri representerer 
han den nest største av eierne i Meløy 
BedriftsService, når han siden i fjor 
sommer har plass i styret. Og ikke bare 
erstatter for Morten Hugo Olsen, men 
som styreleder.
- Jeg ønsker at mitt fotavtrykk i Meløy 
BedriftsService skal være soliditet og 
trygge arbeidsplasser. Men også at vi 

ØNSKER: TRYGGING OG UTVIKLING

Styrelederen er den klart 
yngste i bedriftsstyret. Nå 
vil han ha god og lønnsom 
kjernevirksomhet i Meløy 
BedriftsService. Men ser 
ikke mørkt på næringsut-
vikling.

Ny Næring juni 2016.

Først og fremst styrke kjernevirksomheten vår som 
lønnsom og bra. Men vi deltar gjerne i næringsutvikling 
hvis vi ser det formålstjenlig.

BØRGE BØYUM

snuser på nye muligheter, forteller han.

SIKRE OG UTVIKLE
La oss se på klippet som følger denne 
artikkelen. I juni 2016 presenterte Ny 
Næring ‘pensjonist-styret’ i Meløy Bedrift-
Service. Finn Nordmo, Lothar Maruhn, 
Morten Hugo Olsen og Kristine Haukalid 
– sammen med daglig leder Mary-Ann 
Selfors var de en særdeles erfaren forsam-
ling, med en gjennomsnittsalder på hele 67 
år. Så var det under fjorårets generalfor-
samling at både Maruhn, Nordmo og Olsen 
takket pent for seg, og den om lag 30 år 
yngre Bøyum overtok ledelsen. Haukalid 
(f. 1955) er med videre, og andre styremed-
lemmer er i dag Leif Kristiansen (f. 1957) 
og Rose-Lill Olsen (f. -62). 
- Først og fremst styrke kjernevirksomhe-
ten vår som lønnsom og bedre for kundene. 

Og vi skal ikke begynne noen egne indus-
trieventyr. Men, vi må delta i utvikling, og 
det er ikke bare gründere som kan ha nye 
idéer – vi deltar gjerne i næringsutvikling 
hvis vi det er formålstjenlig.

NOE HELT NYTT
Tjenesteleverandøren Meløy BedriftsSer-
vice har før stått bak nyskaping. Resirk-
behandlingen for REC Wafer ble etterhvert 
selskapet Si Pro, med mer enn 30 ansatte.
- Nå har vi lagt bort et prosjekt på gjenvin-
ning av glassfiber – det krever for mye 
forskning og investering til å være noe for 
oss. Samtidig satser vi nå på noe helt nytt, 
nemlig språkopplæring for helsepersonell, 
understreker Børge.
Emil Hansen, opprinnelig fra Meløy, 
formidler leger og sykepleiere til norske 
kommuner. Før reisen til valgt kommune, 

gjennomgår de intensiv norskopplæring i 
Kompetansehuset Meløy. Tilrettelagt av, 
nettopp, Meløy BedriftsService. Fire syke-
pleiere til Meløy er gjennom programmet 
– nå er seks nye i gang.

TEST MED POTENSIAL
- For vår del er dette en test, men jeg tror 
det har stort potensiale – med eldrebølgen 
har norske kommuner et stort behov for 
helsepersonell. Og dette er mye rimeligere 
enn vikarbyråer, mener han.
- På kurs og kompetanseheving, der ser jeg 
også at vi kan satse og utvikle enda mer.
-  Og hva med opplæringskontoret til 

Meløy BedriftsService?
- Vårt opplæringskontor har vært blant 
de beste i landet og en stor ressurs for 
næringslivet. Nå krever lovverket at 
opplæringskontoret skal eies av lære-
bedriftene selv, og det blir nå orga-
nisert i en egen forening. Mer enn av 
økonomi og omsetning er jeg opptatt 
av at vi skal ivareta våre ansatte, og 
at vi sikrer at Meløy beholder denne 
meget gode tjenesten, understreker 
Børge Bøyum.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Nå har Isak begynt i fast jobb hos Car-
gills konkurrent, nemlig fiskefôrfabrik-
ken til Marine Harvest i Bjugn. 

VILLE HA FAST
Isak var lærling hos Cargill på Halsa 
fram til høsten 2016, da han tok fagbrev 
i kjemiprosessfaget. Etter det har han 
jobbet som sesongarbeider og hatt noen 
vikariater i samme bedrift, uten at det 
har blitt noe fast.
- Jeg ønsket meg etter hvert fast jobb, 
og begynte å søke jobber over alt. Da de 
ringte fra fôrfabrikken til Marine Har-
vest i Bjugn, var det egentlig fordi jeg 
hadde søkt på en annen jobb hos dem. 
De spurte om jeg kunne være interessert 
i en jobb som prosessoperatør, og da var 
det klart jeg sa ja, sier han.

SAMME PRODUKT
Han har leid seg hus i Bjugn, med kort 
avstand til arbeidsplassen, og trives bra 
på Fosenhalvøya i Trøndelag.
- Jeg savner selvfølgelig heimplassen 
og den gamle arbeidsplassen litt, men 
jeg har det bra her også. Etter hvert kan 
det kanskje bli aktuelt å komme tilbake, 
men det får tida vise, sier han.
Den nye jobben beskriver han som vel-

KUNNSKAP TIL TRØNDELAG
- Jeg er veldig glad for 
den kompetansen og er-
faringen jeg tilegnet meg 
som lærling, og senere 
som sesongarbeider hos 
Cargill, sier Isak Wolden 
(21) fra Halsa. 

Isak Wolden knipset i 2015. Foto: Edmund Ulsnæs 

dig lik den han hadde på Halsa.
- Vi lager jo samme produktet, og jeg gjør 
egentlig akkurat det samme her, som på 
EWOS. Slik sett kan man si at alt jeg lærte 

Svein begynte som bedriftssykepleier i 
Yara i 2002, og har siden vært en tydelig 
og engasjert pådriver for utvikling av 
HMS-arbeidet i både Yara og Bilfinger. 
- Da Veronica Berg Andreassen overtok 
som bedriftssykepleier i høst, fortsatte 
jeg som HMS-konsulent og system-
ansvarlig for EWP, det elektroniske 
arbeidstillatelsessystemet, i Yara Glom-
fjord, sier han.
Jobben innebærer også håndtering av 
vernesaker, sikkerhetsopplæring og 
en del andre faste oppgaver, og skulle 
egentlig vare fram til jul. Samtidig har 
han bidratt til en god overlapping for 
den nye bedriftssykepleieren.
- Jeg ble jo egentlig pensjonist til jul, 
men sykefravær gjorde at ingen var 

STÅR FORTSATT I JOBB
Etter 15 år som bedrifts-
sykepleier i Yara, ble 
Svein Brennesvik avløst 
i høst. Han skulle bare 
jobbe et par måneder på 
HMS-systemet før han 
gikk av med pensjon 
til jul. Men fortsatt står 
68-åringen på for Yara.

klare til å overta de nye oppgavene mine. 
Derfor valgte jeg å forlenge tiden i Yara, 
og fortsette litt lenger – som vikar, smiler 
Svein.
Nå er planen at han skal fortsette fram til 
påske, før han kan overlate oppgavene til 

på Cargill kommer til nytte i den nye 
jobben, avslutter Isak.

Tekst: Rune Meosli. 

andre.
- Ja, etter påske regner jeg med at jeg 
kan gå av, sier pensjonist og Yara-vete-
ran Svein. 

Tekst og foto: Rune Meosli
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Han er administrerende direktør 
i Bodø Industri, og fra i fjor styre-
leder i Meløy BedriftsService. Der 
ønsker Børge Bøyum soliditet og 
trygge arbeidsplasser, men også å 
snuse på nye muligheter.
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Hett tema i mange år: den spennende 
veksten i Reipå Havn, der stadig flere 
yngre ønsker å satse som yrkesfiskere. 
Men, trangboddheten stopper utvikling, 
ny reguleringsplan ble ‘aldri’ ferdig, og 
frustrasjonen har vært stor. Så inneholdt 
riktignok 2017 mye positiv aktivitet, men 
den nyheten du får nå, den er virkelig av 
det forløsende slaget!

SPLITTER NY FRITIDSHAVN
- Jeg satser på å være i gang på sensomme-
ren, og så blir dette kjempefint vinterarbeid 
for oss, forteller Frank Robert Svendsgård.
Og hva er så ‘dette’? Jo, utfylling av split-
ter ny havn for fritidsbåter på Reipå! For nå 
har han gitt Reipå Båtforening tre måneders 
forhåndsrett, regnet fra når arbeidet er i 
gang. Dette betyr etter all sannsynlighet at 

Se så fint det blir når Reipå 
Knuseri skal bygge Reipås 
nye fritidshavn! Og løser 
samtidig floken i dagens 
Reipå Havn.

Trolig byggestart på sensommeren, og slik blir Reipås nye fritidshavn! Her skal det bli plass til en rekke sjøhus og 60-100 fritidsbå-
ter, og dermed løses også fiskeflåtens plassproblemer i dagens fiskehavn (innfelt).  Illustrasjon: Uno Design & Arkitektur AS.

Frank Robert 
Svendsgård

- Jeg håper absolutt at vi får dette til. 
Dagens situasjon for båtforeningen er 
uholdbar, mener Karl Erik Hansen i Reipå 
Båtforening.
Han leder en forening som har eksistert 
siden 1982, og nå har 66 båtplasser og 110 
medlemmer. Men anlegget er nedslitt, og 
tiden i Reipå Havn går uansett mot slutten. 
Hvert femte år har foreningen måttet søke 
Kystverket om dispensasjon for å være der 
den er. Når mudringen i havna begynner 
neste år, må fritidsbåtene bort.  
- Vi har to alternativer. Enten må vi bli 
med på opplegget til Frank Robert Svends-
gård, eller så må vi oppløse foreningen og 

BÅTFORENINGEN POSITIV

- Dette er veldig positivt. Bedre plass i 
havna gir oss nye muligheter, sier Morten 
Røshagen.

STOR INTERESSE
Lederen av Meløy Fiskarlag bor på Reipå 
og rammes selv av trangboddheten i havna. 
Han må nemlig til Engavågen for å finne 
kaiplass til båten ‘Johan R’.
- Det er mange som snakker om at de 
ønsker seg plass her, og straks noe er ledig 
er det mange interesserte. Så det er veldig 
positivt hvis det nå går mot at vi får bedre 
plass, og at det ikke blir uenighet med 
båtforeningen, mener Morten.
Han er også obs på risikoen for ulike 
skader på fritidsbåtene. Havna har tross alt 
både mekanisk verksted og rundt 30 fast 
stasjonerte yrkesbåter, ja, det er jo som et 
industriområde.

FISKARLAGET POSITIV

Morten Røshagen er leder i Meløy Fiskarlag

fordele verdiene på medlemmene, sier Karl 
Erik.
- Oppløse?
- Ja, dette er et reelt alternativ. Men ingen 
ønsker dét, selvsagt. Styret er positiv til 
planene, og nå har vi oppnevnt et utvalg 
som forhandler med Svendsgård. Jeg håper 
årsmøtet vårt stemmer for dette, men selv-
sagt dreier det seg mye om pris.
Mens en båtplass i dag koster 30.000 kro-
ner pluss en årlig avgift, er det uavklart hva 
plass i ny-havna vil koste.

Tekst: Edmund Ulsnæs

SKAL RYDDE
- Massene som neste år skal tas opp fra 
bunnen av havna, blir plassert ved siden av 
det vi kaller lillemoloen, og da blir det nye 
områder til for eksempel et fellesbygg som 
er foreslått. Og når fritidsbåtene flyttes, får 
vi tid til å vokse mens vi venter på forlen-
gelsen av hovedmoloen, forklarer han.
Nå ser Morten fram til en skikkelig rydde-
aksjon. I utviklingen av havna har nemlig 
Meløy kommune krevd at det ryddes kraf-
tig opp. Så skal det bygges ny vei.
- Det ser ikke bra ut her. 30 prosent av alt 
som ligger rundt omkring er søppel, slik 
jeg ser det. Og selv om noen har mer og 
noen har mindre, skal vi sammen ta ansvar 
for at det blir ryddet opp.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

de om lag 60 fritidsbåtene i dagens Reipå 
Havn kan flyttes, til ‘Reipå Småbåthavn’.
- Området som skal fylles ut ligger også på 
nedsiden av Foreveien, men ganske nært 
kirka og kirkegården, nedenfor Lyngveien, 
forklarer han beliggenheten.
- Det blir 60-100 båtplasser, og med molo 
100 meter den ene veien og 30 meter den 
andre. Sjøhus på kanten av moloen. Ikke 
båtopptrekk – dét har de i Reipå Havn.

PÅ EGEN KAPPE
Frank Robert har 
lenge sett behovet 
for en ny fritids-
havn på Reipå. Så 
da Brynjar Brun 
tilbød ham å kjøpe 
7,4 dekar eiendom 
for 4-5 år siden, 
slo han til. Om-
rådet forvaltes av 
eiendomsselskapet 
Reipå Eiendom 
AS, som han eier 
sammen med faren 

Egil Arne. Mens utfyllingen av steinmasser, 
den gjøres selvsagt av Reipå Knuseri AS, 
som Frank Robert eier alene.
- Jeg har hatt møte med banken, og det 
virker greit å få finansiert satsingen. Men, 
foreløpig tar jeg heller dette på egen kappe 
og risiko – jeg liker å begynne med å gjøre 
jobben, ikke få inn masse kapital først, 
smiler han.

FERDIG 2019
Arkitekt Unni Furfjord på Halsa har tegnet 
den nye havna, mens Norconsult har 
hjulpet med prosjektering fram mot of-
fentlig godkjenning. Dialogen med Meløy 
kommune er god, og siden båtforeningen 
har et nedslitt anlegg midt i fiskehavna, er 
medlemmene der også veldig interessert.
- Først så jeg for meg at dette kom til å ta 
noen år, men nå ligger det an til at pro-
sjektet blir mer travelt. Mudringen i Reipå 
Havn er tenkt i starten av neste år, så da bør 
den nye fritidshavna være klar til bruk, sier 
Frank Robert.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Så er Moldjord Bygg og Anlegg i full 
gang med et nytt og stort oppdrag. På 
et sted og i en bransje der de flere gan-
ger tidligere har vært viktig leverandør. 
Sundsfjord.
- Nå skraper jeg av is for at arbeidet 
med tiningen av tele skal gå raskere, 
forteller Verner Arntzen.
Sørfoldingen har vært Moldjord-mann 
i snart 30 år, og har helgependlet hjem 
til Styrkesnes like lenge – på det meste 
30 mil én vei!
- Jeg liker dette livet, men nå har jeg 
fått barnebarn, så det er jo ekstra artig 
å være hjemme i helgene, smiler han. 

ENDA STØRRE NÅ
Tilbake til Sundsfjord: grunnarbeidene 
er altså i gang for Sundsfjord Smolts 
nye utbygging til 110 millioner kroner 
– en 2.100 meter kvadratmeter stor 
produksjonshall for smolt.
- De har gjort en del av grunnarbeidet 
selv, og nå skal vi først grave grøfter 
og planere plata der betongen skal 
legges, opplyser avdelingsleder Kåre 
Eggesvik hos Moldjord.
Kontrakten med Sundsfjord Smolt er 
på om lag 6 millioner kroner og skal 
pågå til noen uker etter påske.
- 1. juni kommer Overhalla Betong-
bygg med vegger, kar og tak. Karene i 
Reppen (Helgeland Smolt, red. anm.) 
var store, 12 meter i diameter, men 

VERNER 
SKRAPTE IGANG

Trosser telen – grunn-
arbeidene er startet i 
Sundsfjord.

Verner Larsen fra Sørfold er Moldjord Bygg og Anleggs svært erfarne 
anleggsmaskinfører. Som nå forbereder tomta for ny produksjonshall hos 
Sundsfjord Smolt.

Kåre Eggesvik

disse er 17 meter. Så, det er store 
mengder vann og stort trykk, og da må 
karene og bygget være enda krafti-
gere, forklarer han.

TUKTER TELEN
Entreprenøren har etter hvert solid 
erfaring med bygging av moderne 
smoltanlegg. For Moldjord Bygg 
og Anlegg hadde store oppdrag da 
Sundsfjord Smolt ble etablert for 10 år 
siden. Og, da datterselskapet Helge-
land Smolt innviet sitt flotte anlegg 
i Reppen i fjor høst, hadde Kåre 
Eggesvik & Co. vært svært delaktig i 
byggingen.
- Snø og tele gir oss utfordringer, men 
vi må jo kunne jobbe med betong på 
vinteren, også. For å komme raskere 
i gang, bruker vi HeatWork-systemet 
– det er slanger med varmt vann som 
legges på bakken under isolasjons-
matter og presenning. Slik tiner vi en 
halvmeter 
ned i 
døgnet, 
opplyser 
han til 
oss som 
er ekstra 
interes-
sert. 

Tekst 
og foto: 
Edmund 
Ulsnæs
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Ja, for det er et stort og viktig oppdrag som 
nå er signert. Oppdragsgiver er ledelsen i 
Jämtland Härjedalen fylke i Sverige.
- For oss var dette et prestisjeoppdrag. 
Jämtland Härjedalen er i tet med denne 
satsingen i Sverige, og han som er prosjekt-

SKAL HJELPE SVENSK INDUSTRI
Den svenske regjeringen vil 
ha mer konkurransedyktige 
industribedrifter. Dermed 
er forbedringskonsulen-
tene i Simonsson & Wider-
berg engasjert for å hjelpe 
hjemlandet. Nå blir det stor 
reisevirksomhet mellom 
Storvika og Östersund.

23 ledere fra åtte svenske produksjonsbedrifter har lyttet oppmerksomt når Ronny Widerberg og Ulla Simonsson denne måneden har ledet dem gjennom de første arbeidsøk-
tene i det som skal bli et åtte måneder langt forbedringsprogram. – Et prestisjeoppdrag for oss, mener Ronny. Bilder i Sverige: Linus Larsson.

leder er en del av et nasjonalt nettverk. Så, 
dette kan gi oss en veldig flott kontaktflate 
der borte de neste årene, sier Ronny Wider-
berg fornøyd.

KLARE FOR NYTT STEG
Bli mer konkurransedyktige, mer lønnsom-
me. Dette ønsker den svenske regjeringen 
seg for landets små og mellomstore indus-
tribedrifter. Nå er dette brutt ned i regionale 
prosjekter, og Simonsson & Widerberg vant 
konkurransen om å lede et forbedrings-
program i regionen av vårt naboland som 
ligger øst for Trondheim, altså Jämtland 
Härjedalen, med Östersund som fylkesho-
vedstad. Åtte produksjonsbedrifter med fra 
30 til 250 ansatte deltar, og første samling 
med 23 representanter fra de åtte bedriftene 
ble gjennomført midt i denne måneden.

- Dette er bedrifter som er ganske flinke og 
bevisst i bruken av Lean-prinsippene for 
forbedring. Men, de er klare for å ta neste 
steg, forklarer Ulla Simonsson fra kontoret 
i Storvika i Gildeskål.

LOKALT, INTERNASJONALT
Og til neste steg skal de svenske bedriftene 
altså få hjelp av det svenske ekteparet som 
driver konsulentvirksomhet fra Norge. 
Ulla og Ronny hadde lang erfaring med 
forbedringsarbeid i svensk industri da de 
kom til Glomfjord Industripark for 10 år 
siden. REC ville bruke Lean-prinsippene i 
sitt systematiske forbedringsarbeid, og de 
to fikk sentrale lederroller. I de senere årene 
har en rekke små og mellomstore bedrifter 
i Meløy, Gildeskål og det øvrige Salten fått 
øynene opp for at deres kompetanse kan 

benyttes for å redusere sløsing med tid og 
råvarer i egen produksjon.
- De åtte svenske bedriftene skal nå delta i 
en modulbasert opplæring over åtte måne-
der. Samlingene legges til de åtte bedrif-
tene, og der blir det både teori og praktiske 
øvelser, sier de to.

FLINKE, KAN BLI FLINKERE
- Dere sier at bedriftene allerede er flinke?
- Men likevel har de utfordringer. Noen 
har vokst raskt, men har ikke klart å bygge 
gode nok systemer til å håndtere veksten. 
Andre sliter med for lang omstillingstid i 
produksjonen sin. Eller at de har for store 

variasjoner i produksjonen – standardise-
ringen fungerer ikke godt nok.
Målet for forbedringsprosessene er å ef-
fektivisere og automatisere. Men auto-
matisering er mer enn å investere i utstyr 
og trykke på start-knappen. Nå hjelper 
Ulla og Ronny bedriftene å identifisere 
flaskehalser og tidstyver – det ses grundig 
på både engineering, produksjon og layout 
i produksjonslokalene. Målet er bedre flyt 
i alle ledd.
- Hele dette året skal arbeidet pågå, og 
med månedlig treff. Når vi har samlinger 
i bedriftene, kan de hjelpe hverandre med 
forbedringsarbeidet og utveksle viktige 
erfaringer. Dette er veldig verdifullt,  sier 
Ulla og Ronny.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Noen har vokst raskt, men har ikke klart å 
bygge gode nok systemer til å håndtere vek-
sten. Andre sliter med for lang omstillingstid i 
produksjonen sin.

RONNY WIDERBERG
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HALSA, HALSAN, 
SPESIALOPPDRAG
Terje Halsan AS jobber i disse dager med å få på plass den nye 
kummen til Aminors oppdrettsanlegg på Halsa. Selve kummen skal 
romme sjøvannspumper til det landbaserte steinbitoppdrettet, og 
er laget i slip på Nesna av Solhaug Byggevare AS. Den 300 tonn 
tunge konstruksjonen ble i forrige uke slept derfra og til Halsa, og 
skal plasseres i sjøen i Æsvika. Glomfjord-entreprenøren har gjort 
anleggsarbeidet til den svært spesielle tomten, og har blant annet 
leid inn Seløy Undervannsservice til å gjøre en del av arbeidet under 
vann. Terje Halsan AS har altså utført mudring og grunnarbeid, og 
klargjort alt for å ta imot kummen ved ankomst. Deretter skal de få 
konstruksjonen på plass, og etterfylle rundt den med 650 tonn stein 
og pukk, slik at den holder seg stødig. 

Tekst: Rune Meosli Foto: prikkenoverien

- Jeg synes det er en spennende jobb å 
se noen år fram. Og for bedriften er den 
langsiktige tenkingen og kontakten med 
kundene viktig, begynner Werner Storøy.
40-år, tobarnsfar og fiskebiolog. Kom som 
driftsleder til Sundsfjord Smolt i 2011. I 
dag produksjonssjef, både i Sundsfjord 
og for datterselskapet Helgeland Smolt i 

LIKER LANG SIKT
I bunnen: stor interesse 
for fiske og fiskeri. Påfyll: 
biologistudier, hovedfag i 
akvakultur og så forskning 
og jobb med marine arter. 
Resultat: god tyngde som 
produksjonssjef for smolt. 

Etter universitetsutdanning og praksis med både forskning og prosjektledelse på ulike marine arter, vendte Werner Storøy hjem til jobb for Sundsfjord Smolt i 2011. Her ser vi 
produksjonssjefen sammen med driftstekniker Geir Arne Hagevik, på inspeksjon i ett av smoltkarene i Sundsfjord.

Reppen.
- For du vet: rogn som vi får inn nå, skal 
være røykalaksen du spiser til jul i 2019, 
smiler han.

SPENNENDE JOBBER
Her er rammen rundt vår samtale med pro-
duksjonssjefen: smoltanlegg og matfiskan-
legg for laks har gjort havbruk til storebror 
i næringslivet. Ikke minst i Gildeskål og 
Rødøy, der både Sundsfjord Smolt og Hel-
geland Smolt er helt i tetsjiktet på årsomset-
ning. Werner, opprinnelig fra Holandsfjord, 
jobbet i mange år utaskjærs. Havbruk, men 
noe helt annet enn laks.
- Jeg ønsket meg hjemover, og for meg er 
det ikke så ofte det er slike jobber ledig. Så 
da slo jeg til, forteller Werner, som i dag 

bor på Ørnes.
- Å være driftsleder var hektisk, med der 
fokuset er mye dag til dag. Som produk-
sjonssjef er det travelt på en annen måte, 
med mer langsiktig fokus, og kvaliteten vår 
over tid.
Biosikkerhet, hygienetiltak, få et team 
av fagfolk og ulike fag til å fungere godt 
sammen. Og produksjonsplanlegging og 
kundekontakt. Dette er typiske og viktige 
oppgaver for produksjonssjefen. 

NYTTIG BAKGRUNN
Werner begynte sitt løp med allmenne fag 
på Ørnes, før NTNU i Trondheim, der han 
studerte biologi fram til ferdig hovedfag 
i akvakultur i 2002. Så gikk turen nord-
vestover til Fosenhalvøya og jobb som 

biologisk leder hos nysatsingen Atlantic 
Cod, altså torsk. Deretter Sintef Ocean i 
Trondheim, der han var prosjektleder for 
blant annet forskning på plankton, mikroal-
ger og tare brukt til fôr for marine arter som 
hummer og krabbe.
- Bakgrunnen min fra både industri, fors-
kning og prosjektarbeid har vært nyttig for 
meg i Sundsfjord Smolt. Som produksjons-
sjef er det jo et hovedområde å levere det 
man skal med rett kvalitet og til tid. Men, 
forskning og utvikling og det å se noen år 
fram – dette er også veldig viktig med den 
veksten vi har.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

Han er ‘Ditt Lokale Eltilsyn’ (DLE) og 
kontrollerer 270 elektriske anlegg i året.
I hans distrikt har rundt 70% av kontrol-
lerte anlegg avvik, i større eller mindre 
grad. Andre steder opererer de med tall på 
20-30%, noe han forklarer med forskjellig 
grundighet og manglende standardisering 
på kontrollene. 
- Vi jobber nå for at kontrollene skal stan-
dardiseres og bli like over hele landet, sier 
han

NØYTRAL KONTROLLØR
Alle nettselskap med linjer inn til sluttbru-
ker er pålagt å ha et lokalt el-tilsyn. Han 
lønnes derfor av Meløy Energi Nett, men 
rapporterer til Direktoratet for Sikkerhet og 
Beredskap (DSB), og er direkte underlagt 
DSB for Nord-Norge. 
- Jeg lager en tilsynsplan som forteller 
hvilke anlegg jeg skal kontrollere i løpet av 
året, som må godkjennes av DSB. Men jeg 
har ikke lov å kontrollere anlegg som eies 
av Meløy Energi. For å sikre min habilitet, 
må slike kontroller utføres av kontrollør fra 
et annet distrikt, et såkalt ‘settetilsyn’, sier 
han.

SJEKK BOLIGEN DIN!
Hugo mener det er viktig at huseiere selv er 
oppmerksom på faren ved feil på anlegg og 
utstyr, og vil gjerne komme med noen enkle 
råd og tips til egenkontroll.
• Les bruksanvisningen til elektriske 

apparater, slik at du ikke bruker dem 
feil eller uforsiktig. Særlig menn bør 
merke seg dette.

• Mor/datterlampene som var veldig 
populære en periode, kan være rene 
brannfeller. Disse blir svært varme, og 
bør aldri stå inne på et barnerom, der 
de kan bli utsatt for både leker og pa-
pir. I tillegg blir de ofte veldig ustødige 
etter hvert. Nesten rart at det er tillatt å 

EL-KONTROLLØREN
- Enkelte ganger river det 
meg litt i hjertet når jeg er 
på kontroll. Når det er di-
rekte farlig å bo i en bolig, 
og særlig hvis det også bor 
barn der, sier Hugo Hansen 
(51).

Hugo Hansen er ‘Ditt lokale eltilsyn’. Han ber folk om å sjekke støpselet til varmvannsberederen sin.

selge slike.
• Sjekk støpselet til varmtvannsbere-

deren. Dette kan du gjøre ved å tappe 
varmt vann i noen minutter, vente i ti 
minutter og deretter ta ut støpselet og 
kjenne på pinnene. Hvis de fortsatt er 
kalde, er alt i orden. Dette kan endre 
seg over tid, så man bør gjenta denne 
kontrollen innimellom, for å forebygge 
ulykker.

• Bytt ut apparater med termostat når 
de blir gamle. Alle termostater har 
begrenset varighet, og vil før eller si-
den få feil. Frittstående oljeovner, bør 
skiftes når de er 7-8 år gamle.

• Sikringene i sikringsskapet bør slås av 
og på en gang i året, for å forebygge at 
de setter seg fast. Jordfeilbryteren må 
testes minst to ganger i året, av samme 

grunn.
• Tenk på alderdommen, og forbered 

boligen på at du skal være trygg når du 
ikke er like sprek lengre.

• Komfyrvakt er en bra ting, men man 
må lære seg å bruke den. Bruke kjeler 
som passer til platene, og ikke trekke 
kjelen «litt til side». De nye komfyr-
vaktene kan man dessuten lære opp, til 
å tåle din vanlige bruk.

Selv om han har en liste over anlegg som 
skal kontrolleres, kan folk bestille kontroll 
utenom.
- Å få kontrollert boligen er helt gratis, 
men man må utbedre de avvikene som 
avdekkes i kontrollen. Min oppgave er jo 
i bunn og grunn å forebygge skader og 
dødsfall som følge av farlige elektriske 
anlegg, sier han.

BOLIGMAPPA DI
Hugo vil også anbefale å sette seg inn i 
sin egen boligmappe. Denne er allerede 
opprettet på boligmappa.no, og kan tas i 
bruk ved hjelp av vanlig Bank-ID. Her skal 
man finne alle dokumenter fra jobber som 
godkjente håndverkere har gjort på huset de 
siste årene, og her kan man legge inn egne 
notater, bilder og dokumenter.
- Boligmappa er helt gratis å bruke, og gir 
en god oversikt over hva som er gjort med 
egen bolig. Du kan også laste opp bilder fra 
huset og eiendelene dine, som kan brukes 
som dokumentasjon ved en eventuell forsi-
kringssak, sier han.

Tekst og foto: Rune Meosli

På boligmappa.no kan man finne, og lagre, informasjon om sin egen bolig, forteller 
Hugo Hansen.

På enkelte kontroller har det blitt avdekket en rekke nestenbranner i elektriske anlegg.
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Begge stiller godt forberedt, med spørsmål 
og svar som de håper skal føre til full klaff. 
Og i løpet av tjue raske minutter, dannes 
et førsteinntrykk som kanskje vil føre dem 
inn i et langt og godt forhold. Det første 
jobbintervjuet mellom lærlingekandidat og 
bedrift, kan på mange måter minne om en 
date – et stevnemøte. I så fall er det speed-
dating på Meløy Videregående skole denne 
dagen, når elevene på VG2 skal gjennom 
intervju med inntil fem ulike bedrifter.

VIRKELIGHETSNÆRT
Hele denne februardagen er satt av, slik 
at VG2-elevene skal bli best mulig rustet 
til søkeprosessen, og læretiden som snart 
venter dem. Skolen byr på jobbsøkerkurs 
og elevene skal gjennom ulike jobbinter-
vjuer med aktuelle bedrifter. Hele ti ulike 
bedrifter har møtt opp, for å presentere seg 
og bli bedre kjent med de ulike lærlinge-
kandidatene.

SPEED-DATING PÅ INNDYR
De sitter på hver sin side av 
bordet, og kanskje er det 
første gang de møtes. Det 
er en lett nervøs stemning, 
hvor begge gjør så godt de 
kan for å gjøre seg attrak-
tive for den andre. 

Koordinator Kjersti Meland og elev på VG2 Akvakultur Julie Drevland, var 
enige om at søkedagen var lærerik og spennende. 

Det ligger veldig mye 
læring dette, og er 
dessuten en god are-
na for å skape kontakt 
mellom bedriftene, 
skolen og lærlingkan-
didatene.

KJERSTI MELAND, 
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE

- Dette er en reell situasjon, hvor elevene 
får prøvd seg på ordentlige jobbintervjuer, 
før de sender en eventuell søknad om 
læreplass, forteller lærer og koordinator for 
dagen, Kjersti Meland.

SKAPER KONTAKT
Det er femte gang skolen arrangerer en slik 

søkerdag for elever og bedrifter, og de har 
høstet gode erfaringer med opplegget.
- Det ligger veldig mye læring for elevene i 
dette, og dessuten er det en god arena for å 
skape kontakt mellom bedriftene, skolen og 
lærlingekandidater. I år har vi flere bedrif-
ter enn noen gang tidligere, noe som tyder 
på at også de har godt utbytte av dette, sier 

Kjersti.

NYTTIG FOR BEDRIFTEN
Dette bekreftes av Eirik Falk og Lise Wall-
mann, fra Marine Harvest i Glomfjord. De 
er til stede for å bli kjent med mulige søke-
re på læreplass hos dem, og mener en slik 
dag kan danne grunnlaget for en kontrakt.

- Ja, jeg er skikkelig nervøs nå, selv 
om jeg kjenner dem godt fra før. Jeg 
har hatt sommerjobb og utplassering 
hos dem, og vil veldig gjerne ha læreti-
den min der også, ler hun. 
I forkant av dagens intervjuer, har hun 
forberedt seg godt på hva hun må svare 
på.
- Det vanskeligste var å komme på noe 
å spørre dem om, siden jeg kjenner så 
godt til dem, sier hun, før det plutselig 
blir hennes tur.

LETTET ETTERPÅ
Tjue minutter etterpå kommer hun smi-
lende ut i hallen igjen. Hun ser tydelig 
fornøyd og lettet ut.
- Jeg tror det gikk bra, og jeg svarte 

SPENT JULIE
Julie Drevland (17) fra 
Ørnes går VG2 Akva-
kultur, og er en av elev-
ene som snart skal søke 
etter læreplass. Hun er 
tydelig spent når hun 
venter utenfor døra hvor 
Marine Harvest holder 
intervjuer.

Jeg tror det gikk bra, og jeg svarte greit 
på det de spurte om. Intervjuet bar nok 
litt preg av at vi er gamle kjente, og det 
ble en hyggelig samtale.

JULIE DREVLAND, ELEV PÅ AKVAKULTUR

greit på det de spurte om. Intervjuet 
bar nok litt preg av at vi er gamle 
kjente, og det ble en hyggelig samtale, 
sier hun.
Og hun mener at forberedelsene hjalp 
henne godt.
- Ja, jeg hadde gått gjennom mange 
mulige spørsmål på forhånd, og ble 
derfor ikke særlig overrasket over 
noen av spørsmålene.

BESTEMT SEG
Julie er en av de som har bestemt seg 
for å bli lærling og ta fagbrev etter 
videregående. 
- Ja, jeg vil kanskje vurdere å ta 
videreutdanning senere, men nå vil jeg 
ta fagbrev og komme meg i arbeid så 
raskt som mulig.
Og aller helst hos bedriften hun nett-
opp var inne til intervju med. 
- Jeg synes det er en flott bedrift. 
Dessuten har de et veldig godt opplegg 
rundt lærlingene, og mange hyggelige 
folk med mye kunnskap. - Men det 
kan de jo ha hos andre bedrifter også, 
legger hun til, før hun forbereder seg 
på dagens jobbintervju nummer to. 
Denne gangen med Helgeland Smolt.

Tekst og foto: Rune Meosli

- Det er viktig for oss å være her. Vi repre-
senterer over hundre fiskebåter i Lofoten og 

TRENGER TRETTI LÆRLINGER
Bjørn Willy Hansen har reist 
fra Svolvær til Inndyr, for å 
representere OKNN - Opp-
læringskontoret i Nordre 
Nordland - denne dagen.

Bjørn Henning Svendsen hadde en hyggelig samtale med Bjørn Willy Hansen fra OKNN.

Vesterålen, som trenger over tretti lærlinger 
i året. Nå har vi lærlinger fra Karmøy i sør 
til Hammerfest i nord.
Bjørn Willy mener at søkedagen ved Inndyr 
har stor verdi for dem.
- Det er først og fremst viktig for å fortelle 
om oss. Vi har hentet dyktige lærlinger her-
fra i mange år, og vil gjerne fortsette med 
det. Da er det viktig at vi holder kontakten 
med skolen og elevene, slik at vi ikke blir 

helt fremmede for de som skal søke lære-
plass etter VG2 Fangst og fiske, sier han.

OPPVOKST I FISKEBÅT
Når Bjørn Henning Svendsen (18) fra Sør-
Arnøy kommer inn til intervju, får han først 
nyttig informasjon om OKNN, før han får 
anledning til å fortelle om seg selv. 
- Jeg er så godt som oppvokst i fiskebåt, og 
har alltid tenkt at jeg skulle bli fisker. Jeg 

- Mange av søknadene vi får, kommer jo 
fra elever herfra, og da er det veldig nyttig 
å ha dannet seg et inntrykk av dem, sier 
Eirik. 
Selv om elevene må gjennom en ordent-
lig intervjurunde etter søknad, vil dagens 
førsteinntrykk også telle når alvoret starter.
- Ja, det er klart at dagens intervjuer kan 

være en del av grunnlaget. Dessuten kjen-
ner vi enkelte av kandidatene gjennom ut-
plassering hos oss og kanskje sommerjob-
ber. Da kan det hende at dette er det eneste 
intervjuet de trenger, smiler Eirik. 

Tekst og foto: Rune Meosli

 Det ble god stemning 
ved bordet da Eirik 
Falk og Lise Wallmann 
fra Marine Harvest 
møtte lærlingekandi-
dat Julie Drevland til 
intervju.

var nettopp inne til intervju med Selvåg 
Senior, og da var det faktisk onkelen min 
som holdt intervjuet. Det var litt spesielt, 
men veldig hyggelig, ler han.
Og dermed er tonen slått an, for en hygge-
lig samtale om fiskeryrket og mulighetene 
det gir.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Firebarnsfaren jobber 
som vikar i Norwegian 
Crystals, men håper han 
kan få fast stilling etter 
hvert. 

KUNNE SPRÅKET
Det var Norwegian 
Crystals selv som tok 
kontakt med flyktning-
kontoret i Glomfjord, 
for å høre om de hadde 
noen som kunne jobbe 
som vikar for dem. 
- Jeg begynte i Nor-
wegian Crystals i juli 
2017, etter å ha snakket 
med dem på telefonen. 
Forutsetningen for å få 
denne jobben var at jeg 
behersket norsk språk. 
Jeg hadde tatt kurs og 
lært norsk da jeg var på 
asylmottaket i Målselv i 
Troms, sier han.
Men å lære norsk kan 
være noe ganske annet 
enn å snakke norsk.
- Ja, norsk er vanskelig. 
Særlig fordi ingen snak-
ker slik man skriver. Å 
forstå de norske dia-
lektene tar lengre tid, 
men det kommer seg 
når man bruker språket 
daglig, for eksempel 
sammen med arbeids-
kolleger, forteller han.

KHALED VIL TA NC-FAGBREV
- Å jobbe her 
betyr veldig 
mye for meg. 
Jeg lærer 
å arbeide i 
industri, får 
arbeidska-
merater, fast 
inntekt og 
god språk-
opplæring, 
forteller Kha-
led Khalil (38) 
fra Syria.

Khaled synes det er spennende å omstille seg til industriarbeider, og ønsker å gå 
for fagbrevet etter hvert.

Å forstå de norske dialektene tar lengre tid, men det 
kommer seg når man bruker språket daglig, sammen 
med arbeidskolleger.

KHALED KHALIL

HÅRPRODUKTER OG SYTRÅD
Tidligere har Khaled jobbet som leder for 
et firma i Russland, som importerte og 
solgte hårprodukter for kvinner.
- Jeg bodde ti år i Moskva, og hadde ansvar 
for ti ansatte i selskapet. Vi importerte va-

rer fra Kina, og solgte til ulike forretninger 
i Russland, forteller han.

FLYKTNING
I 2015 kom han fra Syria til Norge som 
flyktning, sammen med kona Resam (32) 

HR-leder i Norwegian Crystals, Katharina Lund og Khaled Khalil er svært fornøyd med samarbeidet mellom Norwegian Crystals og flyktningkonto-
ret.

og deres tre barn.
- Vårt fjerde barn ble født da vi bodde på 
mottaket i Målselv. De som jobbet der var 
veldig gode mennesker, som ga oss all den 
hjelp vi trengte. På grunn av babyen, kunne 
ikke kona delta på norskopplæringen, men 
hun får denne opplæringen her i Glomfjord 
nå, forteller Khaled.
Det er nå ett år siden familien kom til 
Glomfjord, og de stortrives i industribygda. 
- Glomfjord er perfekt for oss. Da jeg 
bodde i Moskva lærte jeg hva kulde og 
vinter er for noe, men jeg lærte også at jeg 
trives best på små steder, sier han. 
Nå bor Khaled og kona i en enebolig i 
Glomfjord, sammen med barna på 2, 4, 6 
og 9 år.

- Arbeidspraksis er noe av det viktigste 
vi kan hjelpe til med, sier Kathy Frøske-
land på flyktningkontoret i Glomfjord. 
Flyktningetjenesten har i lang tid sam-
arbeidet med Norwegian Crystals, om å 
tilby praksisplass. Men det er en ganske 
omfattende prosess å finne de riktige 
folkene.
- Vi prøver å finne de mest motiverte og 
kvalifiserte til riktig jobb. I tillegg må de 
beherske språket godt, sier Kathy.

VIL JOBBE
Flyktningkontoret i Glomfjord har 
ønske om at alle flyktningene skal få 
mulighet til en praksisplass i løpet av 
intro-kurset.
- Så godt som ingen flyktninger ønsker 
å havne i NAV-systemet. De ønsker å 
jobbe og bidra til samfunnet, og da er de 
viktig at vi legger til rette for at det kan 
skje på en god måte. Å gi flyktningene 
mulighet til å komme i arbeid, er viktig 
for at de skal bli godt integrerte, lære 
norsk arbeidskultur og bli enda bedre 
i norsk språk. En del av som kommer 
hit har kompetanse eller opplæring som 
ikke kan dokumenteres, og da er det 
viktig at de får anledning til å vise hva 
de kan, sier Kathy ivrig.

Kathy Frøskeland håper flere virksomhe-
ter kan gjøre som Norwegian Crystals.

JOBB ER VIKTIG
Alle flyktninger som 
kommer til Meløy får 
tilbud om et toårig intro-
duksjonsprogram som 
skal kvalifisere til jobb 
eller videre skolegang. 

 Så godt som ingen flyktninger ønsker å havne i NAV-sys-
temet. De ønsker å jobbe og bidra til samfunnet, og da er 
de viktig at vi legger til rette for at det kan skje på en god 
måte.

KATHY FRØSKELAND

HÅPER PÅ SPREDNING
Kathy forteller at de hele tiden er på jakt 
etter bedrifter, som kan tilby praksisplass til 
flyktninger.
- Norwegian Crystals tar dette på alvor, og 
nå har vi fire flyktninger i jobb hos dem. 
Og det virker som om, i alle fall noen av 
dem, får forlenget sine kontrakter. Vi håper 
den holdningen Norwegian Crystals har 
til dette arbeidet, sprer seg til andre steder 
også, både i offentlig og privat virksomhet, 
avslutter hun.

Tekst: Rune Meosli Foto: Edmund Ulsnæs

Samarbeidet med flyktningkontoret er 
en del av Norwegian Crystals arbeid 
for å bidra til lokalsamfunnet. De har 
tilsvarende samarbeid med det lokale 
NAV-kontoret, hvor de tilbyr praksis-
plasser til arbeidssøkere. Katharina 
forteller om et fruktbart samarbeid med 
flyktningetjenesten, som ikke baserer 
seg på tilfeldigheter.
- De gjør en flott jobb med å plukke ut 
dyktige folk til oss, og vi tilbyr midler-
tidig praksisplass hvor de får prøvd seg 
i arbeidslivet. Vi kan ikke gi alle fast 
jobb etterpå, siden det kommer an på 
hvilket behov vi har, og hvilken kom-
petanse den enkelte har. Men vi får jo 

BRA FOR ALLE
- Dette ser vi på som en 
vinn-vinn-situasjon, hvor 
både vi og arbeidstaker 
kommer heldig ut, sier 
HR-ansvarlig Katharina 
Lund i Norwegian Crys-
tals.

Katharina Lund

et godt grunnlag for å vurdere potensielle 
arbeidstakere, forteller Katharina.

Tekst: Rune Meosli Foto: Edmund Ulsnæs

- Her kan vi delta i samfunnet, barna kan gå 
til skole og barnehage, være med på fritids-
aktiviteter og vi blir kjent med folk.

VIL BLI FAGARBEIDER
Khaled jobber nå med rengjøring og 
klargjøring av smelteovnene i Norwegian 
Crystals, og trives som skiftarbeider.
- Å jobbe i industri er helt nytt for meg, 
og jeg synes det er veldig spennende å 
lære nye ting. Nå har jeg veldig lyst til å ta 
fagbrev som prosessoperatør, og kanskje 
få fast jobb her en gang. Det er viktig både 
fordi det gir fast inntekt, språkpraksis og 
godt kameratskap, forteller han.

Tekst: Rune Meosli Foto: Edmund Ulsnæs
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- Det ble definitivt travelt da de ringte ja, 
sier Patrick Pedersen (16) fra Bodø. 
Sammen med klassekompisen Sivert 
McLean (16) fra Bolga går han VG1 Na-
turbruk på Inndyr, og begge hadde ønsket 
seg utplassering på fiskeskipet MS Selvåg 
Senior.

‘DE BESTE’
De to guttene hadde hørt at båten kun ville 
ta imot ‘de beste elevene’. Det vil si elever 
med minimalt fravær, og uten anmerknin-
ger. I tillegg var det vanskelig å vite når 
de hadde mulighet til å komme om bord 
på båten, siden de er på havet lang tid av 

FRA INNDYR TIL VÆRØY 
FOR DRØMMEBÅTEN
Klokka ett på dagen ble de 
oppringt fra båten og til-
budt utplassering om bord 
på MS Selvåg Senior. Bare 
én time senere satt de på 
bussen mot Bodø, med hver 
sin bag og lett andpustne.

Klokka ett på dagen, ble de oppringt fra båten og tilbudt utplassering om bord på MS Selvåg Senior. Bare én time senere satt de på bussen mot Bodø, men hver sin bag og lett 
andpustne. Foto av Selvåg Senior: Andreas Eik. 

 

FAKTA

gangen, og følger fisken der den er.
- Da de ringte, lå de i Værøy, og vi fikk 
beskjed om at vi kunne komme om bord 
hvis vi var kjappe. Da heiv vi oss rundt, og 
pakket alt for mye bagasje før vi satte oss 
på bussen til Bodø, sier Sivert.

RETT I ARBEID
De rakk akkurat ferga til Værøy, og da de 
kom fram var det mørk kveld. De gikk på 
egen hånd til andre siden av øya, hvor de 
fant båten liggende ved kai.
- Vi ble tatt veldig godt imot da vi kom om 
bord. Vi fikk tildelt lugar, og sov godt den 
første natta, og neste morgen fikk vi en 
rask omvisning i båten før vi ble satt rett i 
arbeid, forteller Patrick.
- Ja vi ble nærmest kastet inn i nye oppga-
ver hele tiden, og lærte underveis. De vi 
jobbet sammen med var veldig proffe på 
det de gjorde, og de var flinke til å veilede 
og lære bort, istemmer Sivert.

LÆRERIKT
Guttene var ute på fiske med Selvåg Senior 

i over to uker, og var halvveis til Island før 
de returnerte til Træna for å levere fang-
sten.
- Det var utrolig lærerike uker. Ikke bare 
arbeidsoppgavene, men også personlige 
erfaringer. Slik som at man må holde 
koken, selv når man er tom for energi og 
overskudd, sier Patrick.
- Vi har nok blitt enda mer gira på dette 
yrket etter denne turen, sier de begge.

- Dette har i alle fall styrket vår beslutning 
om å velge fiske og fangst på VG2, sier 
Sivert.
Og på spørsmål om mulighetene for læretid 
på Selvåg Senior etter skolen, svarer de i 
kor:
- DET hadde vært drømmen!

Tekst og foto: Rune Meosli

MS Selvåg Senior, på Halsa og eies av Sørheim Holding AS. Båten er fra 1999 
og er 67,4 m lang og 13 m bred. Den har tolv lugarer og en bemanning på 10 på 
hvert skift. 
MS Selvåg Senior er et topp moderne fiskefartøy og deltar i fiske etter lodde, 
nvg-sild, nordsjøsild, makrell og hestmakrell med ringnot. Med pelagisk trål 
fisker de etter kolmule og kvitlaks.

Profilen: Kåre Danielsen
Alder: 61 år
Stilling: Prosjektadministrasjon
og tegner
Bedrift: Solhaug Byggevare
Familie: Gift med Solveig Danielsen 
(64) og far til Monica (44)

- Hva går jobben din ut på, Kåre?
- Jeg jobber i administrasjonen med prosjektering, byg-
gesøknader og tegning av ulike prosjekter, både for oss 
selv og andre. Jeg har gjort dette i over ti år nå, etter at 
helsa tvang meg til å slutte som snekker. Jeg sørger blant 
annet for at vi har alle papirer, varslinger og tillatelser på 
plass før vi iverksetter tiltak. I tillegg lager jeg tegningene 
til de ulike byggene. Byggetegningene jeg lager er først 
og fremst for håndverkerne på byggeplassen, og ikke for 
presentasjoner og publikasjoner. 3D-tegninger har liten 
nytte på byggeplassen, men ser jo flott ut hvis man skal 
selge prosjektet til kunder.

- Hva er det beste med å jobbe i Solhaug Byggevare?
- Det beste er vel samlepakken av arbeidsoppgaver og 
kolleger. Jeg har ganske varierte arbeidsoppgaver og 
mange interessante oppdrag, men er egentlig ikke så glad 
i papirarbeid. Hvis papirarbeidet blir litt kjedelig, er det 
motiverende å ha gode kolleger rundt seg, som gjør det 
trivelig å være på jobb. Det er mange bra folk her, som 
gjør hverdagene hyggelige.

- Hvilken bakgrunn har du? 
- Før jeg begynte å jobbe her var jeg selvstendig snekker. 
Da hendte det at jeg tok oppdrag for Solhaug, både som 
snekker og som tegner. Det ble imidlertid vanskelig å fort-
sette som snekker da jeg fikk problemer med ryggen, og 
fikk da tilbud om å jobbe fast her i administrasjonen hos 
Solhaug Byggevare. 

Jeg har ganske varierte arbeidsopp-
gaver og mange interessante opp-
drag, men er egentlig ikke så glad i 
papirarbeid. 

KÅRE DANIELSEN

- Har jobben din endret seg siden du begynte?
- Da jeg begynte å tegne jobbet jeg manuelt med papir og 
tegneblyanter. Men siden 90-tallet har jeg brukt datamas-
kiner med ulike programmer til arbeidet. Nå bruker jeg 
et dataprogram som heter AutoCAD til å lage tegninger. 
Det er et dyrt, men veldig bra verktøy. Jeg er den eneste i 
bedriften som lager tegninger, men det er egentlig helt greit. 
Så lenge jeg holder meg oppdatert er jeg trygg på at det jeg 
gjør er riktig.

- Og hva gjør du på fritiden?
- Vi har to båter, og ei rorbu i Nusfjord i Lofoten, hvor 
kona kommer fra. Den ene båten er en gammel sjark, som 
vi snart skal selge. Den andre er en Viknes 900 som brukes 
til turer og litt fisking. Når vi er i Lofoten har vi alltid små 
prosjekter gående på rorbua vår der, så det er alltid nok å 
sysle med.

Tekst og foto: Rune Meosli
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Den nye toppsjefen er 30 år 
yngre enn mannen han overtar 
etter. Nå skal Børge S. Selstad 
(37) gå i tospann fram til 5. mai 
sammen med sin forgjenger og 
straks pensjonist, nemlig Kar-
sten I Hansen (67). Ny Næring 
var på plass da Børge hadde sin 
aller første arbeidsdag hos kraft-
leverandøren i omstilling.
- Jeg tror ikke overgangen din fra 
industri til kraft blir vanskelig. Det 
dreier seg om å forstå et business-
case, og så er alle de andre tingene 
ganske overførbare. Og det er 
en grunn til at vi hentet deg fra 
en helt annen bransje, betrygget 
styreleder Rolf Inge Sleipnes da 
Børge fikk velkomst-håndtrykket.

ORDET: BUSINESSCASE
Det var den første dagen denne 
måneden at den unge, men 
erfarne, topplederen var i gang 
med en ny etappe i sin yrkeskar-
riere. Da hadde han dagen før 
avsluttet som forbedringssjef 

BØRGE ER BEGYNT

- Velkommen til oss, Børge! ønsket styreleder Rolf 
Inge Sleipnes klokka 07.30 den 1. februar i år. Dette 
var nemlig Børge Selstads første dag som adminis-
trerende direktør i de to selskapene som tidligere var 
Meløy Energi AS. 

- Jeg er litt nervøs, 
jeg kjenner meg som 
en fersking! Dette 
blir veldig nytt og 
spennende, innrøm-
te ny-sjefen da han 
ble ønsket hjertelig 
velkommen til Meløy 
Energi AS.

Jeg tror ikke overgangen din fra industri til 
kraft blir vanskelig. Det dreier seg om å forstå 
et businesscase, og så er alle de andre tingene 
ganske overførbare.

ROLF INGE SLEIPNES TIL BØRGE SELSTAD

i Elkem Silicon Materials, en stilling han 
gikk inn i 1. desember 2016. Etter årene 
som fabrikksjef hos Norwegian Crystals i 
Glomfjord.
- For meg dreier det seg om å lære hva 
virksomheten vår er. Når jeg så kjenner 

businesscase godt, kan vi begynne å snakke 
om utfordringene, mener Børge.
- Men, det er vel på grunn av erfaringen 
min med systematikk og forbedring at jeg 
er hentet inn. Og dette kan bli nyttig i en 
situasjon der selskapet nå deles og en del 
av tjenestene blir konkurranseutsatt.

NYTT FOR STABEN
For styreleder Sleipnes var 1. februar en ny 
milepæl i en 12-månedersperiode der han 
har vært involvert nærmest på detaljnivå i 

driften av Meløy Energi AS. Jakten på ny 
toppsjef ble innledet på for-sommeren, og 
i høst ledet han fisjonen, altså delingen i to 
selskaper – et nettselskap med fem ansatte 
og et driftsselskap med 23 ansatte som skal 
selge kraft og tjenester.

- Jeg har vært involvert helt ned til samtaler 
med enkelt-ansatte. Det er en helt ny situa-
sjon for dem, nå skal man venne seg til 
å være kunde og leverandør i forhold til 
hverandre, forklarer Rolf Inge.
- I fjor ble et år med store kostnader – vi 
investerte i ny organisasjon og ny sjef. Nå 
skal vi jobbe med kommersialisering, og 
vi har ikke mer enn tida og veien for å bli 
konkurransedyktig!

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
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Tidligere Meløy Energi AS er 
blitt konsern, ved at et hol-
dingselskap eier et selskap for 
kraft og et selskap for nett. Det 
sistnevnte, Meløy Energi Nett 
AS, har fått to års dispensasjon 
der det kan kjøpe alle tjenester 
fra kraft-selskapet Meløy Energi 
AS. Men deretter må oppdrag 
konkurranse-utsettes, og øvin-
gen til en slik konkurransesitua-
sjon er allerede i gang.
- Både Rødøy og Gildeskål 
kommuner har solgt sine kraftle-
verandører, og for en stor aktør 
som Frost Kraftentreprenør blir 
det fort dyrt å skulle hente folk 
fra Bodø eller Oslo når ting skal 
utbedres og vedlikeholdes. Da 

kan det 
være 
bedre å 
benytte 
oss, og 
vi mener 
det er 
rom for 
en liten, 
kom-
mersiell 
leveran-
dør som 
Meløy Rolf Inge Sleipnes

- Det er rom for en liten leverandør som oss 
nå, mener Rolf Inge Sleipnes.

Energi AS. Ikke alt som er større 
blir nødvendigvis bedre og bil-
ligere, mener Rolf Inge.
Men nå må det effektiviseres. 
Kostnader skal reduseres og 
omsetningen skal øke, samtidig. 
Begge selskapene må være kon-
kurransedyktige, også monopol-
selskapet som eier nettet, i et 
marked der kraft er blitt kommer-
siell handelsvare.
- Energibransjen har ikke vært 
veldig konkurranseutsatt til nå, så 
jeg tror det ligger mye effektivi-
sering og konkurransekraft i å gå 
gjennom, og forbedre, arbeids-
prosessene våre. Så blir det 
utrolig spennende å skulle bygge 
konkurransekraften vår fremover, 
sammen med ledelsen og de 
ansatte, mener styrelederen.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


