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LITE PAUSING
En helt vanlig dag på jobben med Håkon Johansen = full fart og ingen like dager. 
Terje Halsan AS sin energiske maskinfører gir jernet og tar ikke pauser før han må. 
Sprengningsarbeid liker han så godt at det fort kan bli en vane... Side 14-16
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Karen Anna

Hallvar Andersen Eirik Knutssøn

Kjell Linas Solhaug

Industrifolk gratulerer med 
runddag nå i mars
60 år
Kjell Linas Solhaug, EWOS, 29. mars

55 år
Edvin Ragnvaldsen, MBS, 15. mars
Hallvar Andersen, Yara, 16. mars
Eirik Knutssøn, Yara, 22. mars

50 år
Per Olav Olsen, EWOS, 18.februar 
Helge Andreassen, EWOS, 20.februar

45 år
Kjetil L. Rendal, Yara, 5. mars

25 år
Tord Olsen Bjerkeli, MH, 24. mars

Kjære Karen Anna!
Vi gutta i Terje Halsan AS vil på det sterkeste 
beklage at deres ”hukommelsesløse” sekretær 
ikke sørget for at du fikk hilsning i Industri-
folk på din 60-årsdag den 4. februar. Vi forsø-
ker med dette å rette opp ”skaden” og ønsker 
deg så hjerteligst til lykke med overstått dag!

 

Ansvarlig utgiver: 
Mediehuset Meløy AS

Tekst, foto og layout: 
Mediehuset Meløy AS

Trykk: AN Trykk

Kontaktinformasjon:
Spilderneset 12
8150 Ørnes
Tlf: 75 75 06 00
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GRATULERER

Sent, men godt: vi gratulerer Mattis Halsan 
i Terje Halsan AS, etter at han den 16. janu-
ar klokken 15.14 fikk ei lita jente sammen 
med sin kjære Camilla Nymo Pedersen. 
Jenta veide 2.824 gram og måte 49 cm. 
Her ser vi bilde av en stolt storesøster Nika 
Alexandra med sin lillesøster. Foto: privat.

HEDRET 
AV YARA
Sju trofaste har fått velfortjent he-
der fra arbeidsgiver Yara Glomfjord.

De har noe sånt som 230 års fartstid i og rundt gjødsel-
produksjonen, disse sju. Dette fikk de da også velfortjent 
heder for da Yara for en tid tilbake gjorde sin årlige stas 
på trofaste medarbeidere. De tre som sitter foran har 
alle passert 25 års tjeneste, mens karene bak har passert 
henholdsvis 30 og 40 år. Skal vi se:

TRE I 25
Foran fra venstre Wenche Andreassen ble ansatt 1. mars 
1988 og er i dag logistikkoordinator i  Logistikkavde-
lingen. Bård Hillestad ble ansatt samme dato og er i dag 
skiftleder i Fullgjødselfabrikken. Ann-Helen Solbakken 
ble ansatte 16. november 1988, og som bestyrer ved 
Glomstua er hun tilsluttet avdelingen for økonomi og fel-
lestjenester. Spesielt for henne, da, at mens det vanligvis 
er hun som disker opp med festmiddag for jubilantene, 
var hun denne gangen gjest ved Glomstua.

…OG RESTEN MER
De fire karene bakerst på bildet nærmer seg i sum 150 
års tjenestetid for Hydro og Yara. Bak fra venstre Viktor 
Olsen ble ansatt 9. februar 1973, og er i dag transpor-
toperatør i pakkeri, kai og lager. Dette er også broren 
Arve Olsen til høyre – han ble ansatt 14. mai samme 
året. Nummer to fra venstre er Håkon Taraldsen, som har 
tjenestetid siden 1. februar 1982 og ved denne anlednin-
gen fikk han overrakt Norges Vels medalje for lang og 
tro tjeneste. Håkon er vedlikeholdsleder med kontor i 
Syrefabrikken. Samme medalje fikk denne gangen Yngve 
Krogh, siste mann bakerst, som ble ansatt 12. mai 1981.

Sju av Yaras trofaste 
medarbeidere. Foran fra 
venstre Wenche Andre-
assen, Bård Hillestad og 
Ann-Helen Solbakken. Bak 
fra venstre Viktor Olsen, 
Håkon Taraldsen, Yngve 
Krogh og Arve Olsen. 

Petter Breivik

NY LINK TIL GLOMFJORD
Petter Breivik har igjen nær jobbkontakt 
med Glomfjord, sju år etter at ha forlot 
REC ScanWafer.

Rogalendingen Petter Breivik holder seg nordpå, og har nå flyttet 
nærmere Glomfjord.
- Ja, jeg er blitt daglig leder for Bilfinger i Mosjøen og Sandnes-
sjøen, og det betyr mye kontakt med Bilfinger her i Glomfjord, sier 
39-åringen.
I februar traff vi ham under oljeseminaret i Informasjonssalen, der 
han representerte nettopp Bilfinger sammen med Tor Arne Fagerli 
fra Glomfjord og Erik Ulve fra Porsgrunn. Det var i perioden 2003-
07 at 39-åringen, som opprinnelig er fra Tau ved Stavanger, var 
produksjonssjef i den sterkt voksende REC Wafer Multi-produksjo-
nen. Da han forlot Glomfjord våren 2007 var det for å ta over som 
sjef for ferromanganfabrikken Eramet Norway på sitt opprinnelige 
hjemsted. Nå har han altså gjort nordlending av seg igjen.

RUNE SPRENGER 
VIDERE
Rune Simonsen gjør vei i vel-
linga på Halsan-laget. Han er 
sprengningsekspert.

Etter tre år hos Secora ble det smått med arbeid, 
og 49-åringen som er bosatt i Glomfjord meldte 
seg til tjeneste for Kristen Halsan. Og fikk jobb fra 
oktober i fjor, etter titt og ofte å ha vært innom på 
enkeltoppdrag når det skulle sprenges. - Bestefaren 
min, Hans Hagen, var skytebas, så jeg er arvelig 
belastet. Jeg har alltid likt å jobbe med fjell, enten 
det var i gravemaskinen eller lastebilen eller bol-
ting i tunneler, forklarer Rune.
Han har vært i anleggsbransjen helt siden tidlig 
på 1980-tallet, og så var det i 2006-07 at han fikk 
sertifiseringen som skytebas. Senere er reglene 
skjerpet, og nå har han høyeste sertifisering som 
såkalt bergsprengningsleder, noe altså Terje Halsan 
AS nyter godt av. Tidligere i karrieren har Rune 
Simonsen jobbet i 19 år som maskinkjører og 
lastebilsjåfør for Leif Kilvik i selskapene Kilvik 
Transport, Nordland Entreprenør og M3 Anlegg.

Rune Simonsen

LITT TRANGERE, ELLER?

Mot trangere tider i gjødsel-
bransjen, fastslår Yara-sjefen i 
Glomfjord.

Etter nærmest fantastiske år regner den 
lokale Yara-ledelsen med lavere priser og 
tøffere tider.

Det er vanligvis travelt langs gjødsel-kaia, som på vårt bilde fra siste 
halvdel av februar. Og travelt har det vært i Yara Glomfjord – i fjor 
ble det for eksempel satt hele 14 produksjonsrekorder i fullgjødselfa-
brikken! NPK-gjødsel har lenge gått veldig bra i Nord-Europa, og i 
Glomfjord endte man i fjor godt foran budsjett både på NPK og KS. 
Men:
- Mens det lenge har vært sånn at nesten alle har tjent gode penger, 
forventer vi nå at det blir tøffere tider, vedgår fabrikksjef Arve Jordal.
- Prisene er på vei ned, og da blir det mer kniving - konkurransen 
skjerpes og det blir enda mer fokus på kostnader. Vi jobber derfor 
hardt med å øke produksjonen samtidig som vi holder kontroll på 
kostnadene. Dette er eneste muligheten vi har for å være konkurran-
sedyktige i det lange løpet. Vi har fremdeles fulle ordrebøker, men 
marginene skvises. Markedet har vært på en topp nokså lenge nå, og 
da er det naturlig at det før eller siden går en del ned, konkluderer 
han.
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- Produksjon og kostnader er 
OK, men vi kan selvsagt ikke 
akseptere dødsulykke og al-
vorlige skader, som vi har hatt 
i regionen, sier leder Pål He-
stad i Nordic region i Yara.

Glomfjord har ikke hatt fatale ulykker, men 
kommer i dag dårlig ut på skadestatistikken i 
konsernet. Samtlige ansatte og faste kontraktører 
deltar derfor i vinter i et én-dags opplæringspro-
gram på 28 moduler. Kompetansen skal løftes i 
hele organisasjonen. 
- Vi må gjøre tiltak for å heve kompetansen 
innen sikkerhet, understreker både Hestad og 
fabrikksjef Arve Jordal i Glomfjord. 

ET LINJEANSVAR
- Dette er ikke noe for HMSK-avdelingen alene. 
Jordal må trene ledergruppen, og den enkelte 
leder videre nedover i sin organisasjon. Det er 
ikke minst viktig å få med fagfolkene, ingeniøre-
ne som styrer prosjekter, påpeker Pål. 
Det er ikke noe spesielt og nytt i opplærings-
programmet som er gjennomført nå i vinter. 
Det handler om presisere hva som gjelder, og 
dokumentere at kunnskapen er til stede. 
- Kunnskapen kommer ikke automatisk. Man tar 
gjerne for gitt at fagfolk kan, men så opplever vi 
avvik i forhold til korrekt praksis, forteller Pål, 
som selv har vært både prosessingeniør, produk-
sjonssjef og fabrikksjef i fabrikken på hjemste-
det sitt, men nå er bosatt med familien i Brüssel.
- Vi har nok stolt for mye på kontraktørenes og 
egne ansattes HMS-kompetanse. Derfor er det 
all grunn til skjerping og kompetanseløft, sier 
Arve.

SIKKERHETSMODULER
Modulene er videreutviklet fra liknende pro-
grammer som Köping og Rostock har benyttet. 
Dessuten tar man utgangspunkt i beste praksis 
for verktøybruk, det en har lært av tidligere 
ulykker og føre-var prinsippet med tanke på 
planlegging av arbeidsoppgaver. Og samtlige, 
både ansatte og faste kontraktører, skal gjennom 
”full pakke”, altså 28 moduler.
- I den skriftlige testen etterpå må minimum 
80 prosent av spørsmålene besvares korrekt. I 
motsatt fall må en gjennom ny opplæring til en 
har bestått, sier HMSK-konsulent Yngve Krogh, 
som bidrar i opplæringen.
Opplæringen gjelder for ett år og signert ”sertifi-
kat” utstedes. Kontraktører utenfra som skal inn 
og gjøre en enkeltjobb, må gjennomgå modulene 
som berører den aktuelle jobben og forhold rundt 
denne. Også besøkende i fabrikkanleggene skal 
gjennom en kort briefing.

ØDLASKFØSDLF
Bent Lundholm er blant de 18-20 Yara-ansatte 
som deltar på sikkerhetskurs akkurat denne 
dagen. Han har jobbet i bedriften i snart 15 år, 
men sikkerhetsfilmene han akkurat har sett, var 
nye for ham.
- Disse kursene er helt klart på sin plass. Jeg er 
jo en av «gammelkara» nå, men jeg synes vi har 
sterk fokus på sikkerhet på skiftet. Ja, de siste 
4-5 årene har det vært ekstremt sterk fokus på 
det, mener Bent.
- Vi passer på hverandre, og spesielt når vi har 
skoleelever inne. «Husk på bøtta!», altså hjel-
men, er det alltid noen som roper når folk skal ut 
i fabrikken. 

Vekting av moduler
Modulene er  inndelt i tre kategorier, 
der kategori 3 er viktigst og har 14 
moduler. Kategori 2 har åtte moduler, 
mens kategori 1 har seks. 
Blant de viktigste: gyldne regler for 
sikkerhet og bedriftens politikk. 
•Handling i nødsituasjoner, kjemiske 
farer og farlige stoffer 
• Arbeidstillatelse, sikker jobbana-
lyse
•Arbeid i trange og lukkede rom

Parallelt med intensivert sikkerhets-
opplæring arbeides det videre med 
”safe by choice”-kampanjen. 
•Safe by choice er på mange måter 
en forsterkning av Adferdsbasert Sik-
kerhet-prosessen som vi har drevet i 
mange år, opplyser Yngve Krogh.
• Med egne barrierefjerningsteam 
skal vi bli bedre på å identifisere bar-
rierer for sikkert arbeid. Det handler 
om å ta vare på hverandre og oss selv, 
og da gjelder det å systematisere og 
etablere beste praksis for arbeidsutfø-
relse. Slik reduserer vi eksponeringen 
for hendelser, skader og ulykker.

- En mer fleksibel organisasjon. Og 
mer helhetlig tenking i hele produk-
sjonsprosessen fra rogn til ferdig smolt, 
mener daglig leder Rose Olsen i Marine 
Harvest Glomfjord.

ALT VAR DELT
Ikke så synlig for utenforstående, men 
hverdagen ble merkbart endret fra 1. 
januar for de ansatte hos smoltprodu-
senten. Mens virksomheten «alltid» og 
på alle måter har vært delt i to anlegg 
– klekkeri og yngel på øvre område og 
smoltproduksjon på nedre – er sammen-
slåingen nå et faktum.
- Alle var ansatt i Marine Harvest, men 
vi hadde to avdelinger med hvert sitt 
regnskap, to driftsledere, folk var ansatt 
på det ene eller det andre anlegget, vi 

hadde to postbokser, to matrom, to ste-
der for varelevering og så videre, ramser 
Rose opp.
- Den endringen vi nå har gjort, har 
ledelsen i selskapet ønsket å gjøre lenge, 
men av ulike årsaker er det ikke blitt 
gjennomført.

- UVANT, MEN BRA
Så har nok også sammenslåingen ligget 
i kortene siden bedriften fra høsten 2012 
fikk sin første rendyrkede daglige leder, 
og for begge anleggene, altså Rose 
Olsen. Tidligere har klekkeri og smol-
tanlegg hatt hver sin likestilte drifts-
leder – stillinger som lenge ble fylt av 
henholdsvis Frank Meløysund og André 
Spigseth. I dag er Anders D. Torrissen 
driftsleder begge steder, og rapporte-

TO ANLEGG BLE TIL ETT
Siden «tidenes morgen» har Marine Harvest organi-
sert sin Glomfjord-virksomhet i to adskilte anlegg. 
Ikke nå lenger.

rer altså til Rose. Mens Svante Brun fyller 
funksjonen som driftsassistent på vekst, som 
Torrissen tidligere hadde. Frank Meløysund er 
driftsassistent for klekkeri og startfôring.
- Nå møter alle på jobb på samme sted, på 
nedre område, og så fordeles oppgavene der-
fra. Dessuten har vi én økonomi, én kantine, 

én postboks, og driften er mye lettere å organi-
sere – før kjøpte og solgte vi jo mellom de to 
avdelingene, opplyser Rose.
- I overgangen har dette vært uvant for en del 
av de ansatte, men jeg tror det skal gå bra. Og 
det er definitivt en fordel for bedriften, fastslår 
hun. 

Før var klekkeri og smoltproduksjon adskilte avdelinger i Marine Harvest i Glomfjord. Fra janu-
ar i år har alle ansatte oppmøtested og base her på nedre område. Dette bildet er tatt i 2010, 
under om- og utbyggingen av anlegget.

IKKE GOD NOK 
PÅ SIKKERHET

 Vi har nok stolt for mye 
på kontraktørenes og 
egne ansattes HMS-
kompetanse

ARVE JORDAL

Disse kursene er helt på 
sin plass. Jeg er jo en av 
“gammelkara” nå, men 
jeg synes vi har sterk fok-
us på sikkerhet på skiftet

BENT LUNDHOLM

Samtlige Yara-ansatte har gjennomgått ny og repeterende HMS-opplæ-
ring i vinter. Gjødselfabrikken er ikke fornøyd med sine egne prestasjo-
ner innen sikkerhet, og her foredrar Svein Brennesvik om «The golden 
rules» - om arbeid i høyden, om arbeid med farlige kjemikalier, på utstyr 
med sikkerhetsbeskyttelse og på utstyr med tilkoblede energikilder.

Arve Jordal Bent Lundholm Yngve Krogh (t.v.) og Svein Brennesvik.

Pål Hestad. Bildeeier: HIAF

NY START FOR JANE 
15. oktober i fjor var Jane Evy Anne Jensen (39) til-
bake i industriparken, nå som logistikkmedarbeider 
ved Norwegian Crystals, og etter ett års fødsels-
permisjon. Jane jobbet tidligere 10 år i REC Wafer 
- fem år på rentrom og fem med logistikk. I løpet 
av disse årene skaffet hun seg fagbrev både i faget 
kjemisk teknisk industri og materialadministrasjon.
- En ny start var fantastisk. Jeg har savnet både 
jobben min og det kollegiale, men for tiden er jeg 
ute i fødselspermisjon igjen – det ble en ny start på 
hjemmebane også for Jane! Jeg fikk en kontrakt på 
seks måneder, men håper jeg kan få muligheten til 
å komme tilbake etter at jeg er ferdig med permi-
sjonen.
- Hva tenker du om framtida for bedriften, Jane?
- E trur d hærrane bi bra! Det var viktig at noe kom 
i gang igjen, og jeg håper og tror på videre vekst! 
Dette er viktig - ikke bare for Glomfjord, men for 
hele kommunen. 
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PÅ GAMLE TRAKTER
Morten Kvalnes (38) er tilbake på «gamle» trakter og med på neste kapittel i 
silisiumeventyret, med Norwegian Crystals som arbeidsgiver. Morten var med på 
både oppturen og nedturen i bransjen med sine 14 år i REC, og setter stor pris på å 
få være med på fortsettelsen. Morten er allsidig og har vært i full drift siden REC la 
ned sin produksjon.
- Fra mai 2012 til mai 2013 jobbet jeg for NIRAB og deltok på oppgraderingen av 
kaia til Yara. Deretter fikk jeg et vikariat i PKL - så jeg har vært heldig, sier Morten.
- Det er allikevel godt å være tilbake her, og jeg gleder meg til fortsettelsen!
Morten er altså tilbake på gamle trakter, men med helt nye arbeidsoppgaver. Hos 
Norwegian Crystals skal han jobbe på rentrommet, og med livets skole og bred 
erfaring i bagasjen synes han dette er helt supert.
- Utviklinga er positiv og framtida ser lys ut, sier Morten, som gleder seg til veien 
videre. 

Meløy kommune var på full fart inn 
i et heidundrende rekrutteringspro-
blem, spesielt innen helsesektoren. 
Takket være et vellykket trepartssam-
arbeid der MBS er sentrale, kan krise-
flagget tas ned. Nå satses det kraftig 
på fagopplæring.

Det er ikke mange år siden lokale medier rapporterte om 
rekrutteringskrise for Meløy kommune. Flere hundre nye 
arbeidstakere måtte skaffes innen få år, ikke minst innen 
helsefag, for å erstatte alle som skal ut av arbeidslivet. Kri-
sen falt sammen med at Glomfjord 
Industripark var som en magnet på 
arbeidssøkere, i takt med wafer-
veksten. Det hjalp heller ikke på at 
bedriften Meløy kommune manglet 
både politikk og kultur for å ta inn 
lærlinger. I 2014 er situasjonen helt 
annerledes. Meløy kommunes re-
krutteringsproblemer var en storm 
men er blitt en bris. Industrifolk har 
snakket med tre som har stått midt i 
arbeidet som ligger bak forbedringene.

UNGE OG VOKSNE SATSER
- Det er blitt uteksaminert et stort antall helsefagarbeidere de 
siste årene. 9 i 2013, 12 i 2012, 12 i 2011, fem i 2010 og tre i 
2009, leser Finn-Åge Pettersen fra statistikken.
Lederen for Opplæringskontoret MBS har arbeidet med 
fagopplæring i flere tiår, og kan fornøyd konstatere at Meløy 
kommune delvis har løst sitt rekrutteringsproblem ved å 
satse betydelig på inntak av lærlinger. Formidlet av MBS.
- Mange unge ønsker å bli helsefagarbeidere, fordi de vet 
at det alltid trenges fagarbeidere der, og at de nærmest er 

garantert å finne jobb. Men i tillegg er det svært mange 
voksne som løfter kompetansen sin og tar fagbrev - både 
folk som står i jobb i helsesektoren og folk som for eksem-
pel har byttet bransje etter REC-nedturen. Meløy kommune 
har tilrettelagt godt ved å la dem ta utdanning mens de står i 
jobb, og jo lengre de blir, jo større sjanse for å beholde dem, 
sier Finn-Åge.

SAMARBEIDER TETT
Han og kollega Bente Christensen er aktive i et stadig tettere 
samarbeid med Meløy kommune og ikke minst Meløy 
videregående skole. Trepartssamarbeidet har i mange år 
sikret kompetanseheving generelt, og altså bedre rekrutte-
ring og fagutdanning hos Meløy kommune spesielt. Mens 

kommunen for få år siden hadde så 
godt som ingen lærlinger, er tallet 
i dag 12, bare innenfor helsefag. 
IKT-faget, kontor og barne- og 
ungdomsarbeider kommer i tillegg.
- Innenfor skoleverket skyldes 
den økte interessen rett og slett at 
man gjør en god jobb - har gode 
lærere som skaper et godt læremiljø 
og også samarbeider for å holde 
elevfraværet lavt. At man bruker 

lærlinger i jobb som ambassadører for faget ved at de reiser 
ut til skolene og forteller, betyr helt sikkert også en del, 
mener Finn-Åge.
Og, han framhever funksjonen til Elea Tangstad som svært 
viktig.

ET VIKTIG BINDELEDD
Elea Tangstad er for det første leder av seksjonen for helse- 
og oppvekstfag ved Meløy videregående skole i Glomfjord. 
Men dessuten faglig leder for nettopp lærlingene i helse-
arbeiderfaget i Meløy kommune. Hun ser til at alle får fylt 
målene sine, får tjenestegjort der de skal og hjelper dem med 

SAMARBEID DEMPER KRISEN

ulike utfordringer.
- Det er viktig at skolen har noen som er der ute og 
kan dette med fagopplæring. Jeg har hatt en bratt 
læringskurve siden MBS begynte å leie meg inn, men 
nå vet jeg hvordan ting foregår i næringslivet, og kan 

være bindeleddet mellom bedrift, 
opplæringskontor og skole, for-
teller Elea.
I dag er hun skolens ansvarlige 
for alt som har med lærlinger 
å gjøre, og en viktig brikke i 
trepartssamarbeidet som har gitt 
helt ny kvalitet i fagopplæringen i 
helsesektoren.
- I Meløy kommune er det en helt 
annen holdning til lærlinger nå. 
Da jeg kom inn i dette, opererte 
man ikke med opplæringsbok, 
engang, mens lærlingene i dag 
følges opp hele veien. Det beste 
beviset på dette er at prøvenemn-
da på fylket rapporterer om gode 
resultater på fagprøvene – det 
jobbes bra med helsearbeiderfa-
get i Meløy. Fortsatt er det mange 
utfordringer, men forbedringene 
har vært store. Og blant elevene, 
også de typisk skoleflinke, er det 
blitt kult å være lærling – for de 
vet at de kan bygge på med fag i 
løpet av læretiden, fastslår hun.

- MÅ TILBY JOBBER
Silje Mari Karlsen er ung, relativt 
nyutdannet og i den heldige 
situasjonen at hun har fast jobb 
i Meløys offentlige helsevesen. 

Hun er også medlem i arbeidsgi-
verens egen rekrutteringspatrulje 
for helsefag, og bekrefter at 
det nå er sterk konkurranse om 
jobbene.
- Det er et helt annet trykk på 
dette med helsefagarbeid nå, men 
det blir fort negativt for Meløy 
kommune hvis alle de nyutdan-
nede ikke får seg fast jobb i en 
brukbar stillingsprosent. Jeg 
kjenner flere som sterkt vurderer 
å reise herfra, fordi de får bare 
vikariater eller småstillinger, 
forteller Silje.
Hun merker at fokuset på fagut-
danning er blitt stadig sterkere, 
og at de fleste hun har rundt seg 
jobber for å øke den formelle 
kompetansen sin. Selv tar hun 
etterutdanning i demens.
- Ellers dreier det seg mye om å 
rette på det feilinntrykket mange 
har av yrket vårt. Vi jobber ikke 
bare på sykehjem, og dagene er 
fulle av positive øyeblikk – dette 
er en veldig givende jobb! sier 
hun.

- Men Meløy må kunne tilby faste jobber 
til de som utdanner seg – mange vil flyt-
te hvis de bare får vikariater og småstil-
linger, mener Silje Mari Karlsen, som selv 
har fått fast jobb i Meløys helsesektor.

- Det er blitt kult å være lærling, og Meløy kommunes 
holdning til lærlinger er helt forandret, sier Elea Tang-
stad. Hun er et viktig bindeledd mellom kommunen 
som bedrift, Meløy videregående skole og Opplæ-
ringskontoret, MBS. 

Det er blitt uteksaminert 
et stort antall helsefagar-
beidere de siste årene

FINN-ÅGE PETTERSEN

Ellers dreier det seg mye 
om å rette på det feilinn-
trykket mange har av 
yrket vårt

SILJE MARI KARLSEN

Meløy får skryt for sterkt fokus 
på helsefagarbeid. Bare rett og 
rimelig, da, at vi sendte to lag  til 
fylkesmesterskapet denne uka.

Idet denne utgaven av Industrifolk gikk i trykken, 
var disse fire friske og flinke meløyfjæringene i 
ilden i fylkeshovedstaden. For, nemlig, 13. mars var 
datoen: fylkesmesterskapet i helsearbeiderfaget! Og 
med fra Meløy, faktisk to lag på «startstreken». Ett 
med skoleelevene Thea Angell og Emelie Johansen 
(begge 17 år), og ett med Robin Myrvold og Stine 
Brandtzæg, begge 18 år og lærlinger i helsefagar-
beid hos Meløy kommune.
- To gode lag med gode muligheter, mener Elea 
Tangstad, faglærer og seksjonsleder ved den videre-
gående skolen.
- På det teoretiske har kanskje elevene aller mest å 
fare med, mens lærlingene er spesielt sterke på det 
praktiske – dette blir spennende!

- GOD MULIGHET
- Kjempeartig å være med på noe sånt – jeg var til-
skuer i fjor, og det hadde vært utrolig artig å vinne! 
mener Stine.
- Artig å få testet kunnskapene våre, jeg tror nok vi 
har en god mulighet til å vinne, smiler Robin.
Hun fra Neverdal, han fra Inndyr – til Bodø for å 
forsvare Meløy-lærlingenes ære i kamp mot resten 
av fylket.
Nå har de i likhet med sine konkurrenter på elevla-
get fra Meløy fått viktig veiledning fra Silje Mari 
Karlsen, som deltok som lærling i fjor, og oppnådde 
andreplass sammen med Caroline Solbakken.
- Jeg synes det er en fantastisk jobb å være helsefag-
arbeider. Jeg merker at jeg virkelig blir glad i dem 
jeg hjelper når jeg er på jobb, sier Stine, som før 
læretiden startet i fjor høst faktisk var kommet inn 

på ambulansefag, men hun valgte altså læretid som 
helsefagarbeider.

SAMFUNNET TRENGER
Og en drøm om å bli ambulansesjåfør, dét har hun 
fortsatt. I likhet med nettopp Robin.
- For meg skulle det egentlig bli fiske og fangst – jeg 
hadde sommerjobbet i havbruksnæringa. Men i siste 
liten ombestemte jeg meg og satset på dette. Det er 
en spennende og givende jobb, selv om det også kan 
være krevende, mener Robin.
De er begge blitt benyttet som ambassadører for 
fagretningen de har valgt. Stine har vært på Enga 
skole. Robin på Ørnes og i Glomfjord.
- Det er bra å ha på cv-en. Og så er det jo slik at vi 
virkelig trenger folk i disse fagene, vi trenger ikke 
bare ingeniører og leger og lærere her i samfunnet. 
Dessuten er det en fin utdanning der du kan gå ut i 
praktisk jobb to år etter du er ferdig med tiendeklas-
se, sier han.

NOE BRA OG VIKTIG
Thea Angell er ung, men har visst i flere år allerede 
at helsefag skulle bli hennes yrkesvei. Ettermidda-
ger, helger, sommerferier – da har Thea vært mil-
jøvakt eller hjulpet til på andre måter ved Vallsjøen 
Alders- og sykehjem.
- Det føles så godt å hjelpe andre, og når jeg er 
sammen med de eldre så kjenner jeg virkelig at jeg 
gjør noe som er bra og viktig. De setter sånn pris på 
det jeg hjelper dem med – de blir så glade, smiler 
Thea.
Likeens med Emelie, opprinnelig fra Inndyr, som 
så lenge hun kan huske har hatt lyst til å jobbe med 
mennesker på denne måten.
- Og så er det jo ikke sånn at vi jobber bare med 
gamle eller unge – jobben spenner over et ganske 
vidt spekter, understreker Emelie.

Opplæringskontorets Finn-Åge Pettersen kan melde om sterk øk-
ning i fagprøver som helsefagarbeider i Meløy.

FORSVARTE MELØYS ÆRE
Venner, men konkurrenter: de to lagene fra Meløy i årets fylkesmesterskap for helsefagarbeidere. Fra 
venstre Robin Myrvold/Stine Brandtzæg og Thea Angell/Emelie Johansen.
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Langt over halve kostnaden på jubileumsboka «HIAF i 100», 400.000 kroner, klarte Frank Andersen & Co. å hente inn i form av gaver 
fra gode venner – ikke minst Yara Glomfjord. Fra venstre Vigleik Heimdal, Ansgar Karlsen, Roger Midthun, Frank Andersen, Rolf 
Nilsen, Eva Safrine Aspvik, Per Harald Eriksen og Virgil Anbakk.

- Litt skummelt, men artig 
at de har tiltro til meg. Og 
jeg er glad for at jeg får 
god tid til å lære av Frank 
og Roger, sier HIAFs nye 
kronprins. Og gjett om 
bodøværingen har bak-
grunnen i orden!

For endelig har FrankRoger lyktes. Etter 
flere års grubling, og leting i egne rekker. 
er han funnet, mannen som både kan og 
vil overta ledelsen av den 100 år gamle og 
innflytelsesrike fagforeningen.
- Som regel får jeg jo høre at jeg er for ung 
til ditt, ikke gammel nok til datt! smiler 
Christoffer Bye selv.
- Så jeg ble overrasket over å bli spurt, men 
synes det er artig å skulle prøve noe nytt, 
og at de har så god tro på meg!
Tiltroen baseres nok på annet enn det 
følgende, men det kan da umulig skade: 
Christoffer er faktisk oldebarnet til Fritjof 

H. Strøm, mannen som grunnla hele Haug-
vik Industriarbeiderforening!

UTPEKT TIDLIG
Han er bare 23 år, bodømannen som gjorde 
glomfjording av seg sommeren 2010. Nylig 
ble han, i en prosess styrt av Frank Ander-
sen og Roger Midthun, valgt på årsmøtet 
som 2. nestleder i Haugvik Industriarbei-
derforening. Noe som i ren praksis betyr 
at han allerede er pekt ut til å overta som 
leder i foreningen om fire år.
- Jeg går av med pensjon om to år, og da 
overtar Roger som leder for en toårspe-
riode. Deretter er det Christoffer sin tur, 
opplyser Frank Andersen.
Nå i februar fikk han selv altså årsmøtets 
tillit nok en gang, etter allerede å ha vært 
leder sammenhengende siden 2002, lengre 
enn noen i foreningens historie.
- Det er klart at vi er veldig, veldig fornøyd 
med at vi har fått denne løsningen med 
Christoffer på plass. Ja, han er 23 år, men 
det var dette vi ønsket – å finne en så ung 
person. Toppene i LO synes også dette er 

veldig spennende, og liker det vi har gjort, 
fastslår Frank.

HODEPINEN BORTE
For, nemlig: HIAF-styret generelt, og deres 
mest profilerte personligheter Frank Ander-
sen og Roger Midthun spesielt, har lenge 
vært pinlig klar over at timeglasset straks er 
tomt. Frank har rundet de 60, Roger følger 
hakk i hæl. Å rekruttere styremedlemmer 
har ikke vært det verste, men å få noen til å 
aksle den relativt krevende lederskjorta, dét 
har nærmet seg bankende hodepine.
- Det er artig å prøve noe nytt. Og heldigvis 
har jeg nå god tid til å følge disse karene 
og lære av dem, før jeg selv skal overta. 
Joda, jeg er nok litt eventyrlysten, vedgår 
hovedperson Bye selv.
- Han skal få god opplæring, og den 
begynner umiddelbart. Nå sørger vi for å 
få ham inn i posisjoner – allerede er vi i 
dialog med Yara Glomfjord for å få utvidet 
arbeidsmiljøutvalget/bedriftsutvalget og 
gi plass til ham. Vi ønsker også at bedrif-
ten skal tilrettelegge for at han kan reise 

på ulike kurs - spesielt viktig er det å få 
gode engelskkunnskaper siden dette ofte er 
arbeidsspråket vårt, ramser Frank opp.

HISTORISK UNG
Christoffer Bye, altså. Født og oppvokst i 
Bodø, satset på transport og logistikk som 
videregående etter grunnskolen. Rot i papi-
rene hos lastebil-kurseren på Melbu ødela 
planen hans om å bli sjåfør for SB i Meløy, 
men et tips fra en kamerat førte ham likevel 
til Glomfjord i 2010. Her ble han utleid til 
Yaras PKL gjennom jobben sin i Meløy Be-
driftService, noe som etter ett år resulterte i 
læretid samme sted. Etter fagprøven ansatte 
Yara ham først som vikar og deretter fast 
fra 1. januar i fjor. Som transportoperatør 
sier han seg fornøyd med både lønn og 
arbeidstidsordningen, som er fireskift.
- Foreningen trengte en ungdomskontakt 
under årsmøtet i fjor, så da takket jeg ja. Og 
fra i fjor høst er jeg verneombud på skiftet 
mitt, oppsummerer Christoffer sin egen 
HIAF-karriere så langt.
Som altså skal vare mye lengre, og føre 

MANNEN ER FUNNET
ham til adskillig mer sentrale posisjoner. 
Som bare 27 år ung tiltrer han nemlig, 
i utgangspunktet, i 2017 som leder for 
de 370 herrene og 102 damene som pr. 
i dag er registrert som medlemmer av 
Haugvik Industriarbeiderforening.

MÅ SIKRES JOBB
- Du må beskrive deg selv, Christoffer?
- Jeg er utadvendt, glad i folk, liker å 
treffe folk. Og så er jeg nok eventyrlys-
ten.
- Hvilke saker er du spesielt opptatt av?
- Det er litt vanskelig å si allerede – jeg 
har mye jeg skal lære, og det er mange 
personer jeg skal treffe. Men jeg vil 
jobbe for at de som først er lærlinger i 
bedriften, også skal sikres jobb videre 
når nye stillinger lyses ut.
Forteller mannen som altså ser ut til å 
ha fjernet hodepinen hos FrankRoger. 
Han har nemlig takket ja til å stille som 
lederkandidat i fagforeningen om fire år.

Endelig har Frank Andersen (t.h.) 
funnet sin arvtaker. Christoffer Bye har 
nemlig sagt ja til å stille til valg som ny 
leder av Haugvik Industriarbeiderfore-
ning om fire år.

Jubileumsåret er av-
segstyrt med god motta-
kelse av boka om HIAF. Nå 
venter nye utfordringer 
for industriarbeiderne.

- Vi må igjen få takke våre samar-
beidspartnere, som gjorde det mulig å 
gjennomføre det desidert største pro-
sjektet i jubileumsåret vårt, understreker 
HIAF-leder Frank Andersen.
Boka «HIAF i 100» kunne nemlig 
realiseres fordi hele 400.000 kroner 
ble hentet inn fra gode venner og 
samarbeidspartnere. I særdeleshet fra 
Yara Glomfjord, som bidro med hele 
250.000,-. Men også Meløy kommune, 
SpareBank1 Nord-Norge og IndustriE-
nergi gav så det monnet – 50.000 kroner 
hver. Frank retter også stor takk til 
Bilfinger, som gav 20.000,-, og Meløy 
Historielag som bidro med 10 store. Selv 
hjalp HIAF til så det monnet for å få til 
folkefest med Hellbillies ved kulturhuset 
under Sommerdagan – sammen med 
Yara Glomfjord spanderte Frank & Co. i 
alt 250.000,-, og sikret overskudd fra den 
moroa.

ETABLERER NYTT FORUM
Jubileumsboka ble godt mottatt som 
julegave til alle medlemmer, og HIAFs 
bokkomité mener arbeidsprosessen bak 
har lært dem selv mer om seg selv og 
egen historie. Men, nå er fagforeningens 
101. år godt i gang, med rikelig nytt å ta 
tak i.
- Ja, nå har vi hatt møter med deler av 

nordlandsbenken på Stortinget. Vi skal 
etablerer et faglig-politisk forum med 
stortingspolitikere, fylkespolitikere og 
IndustriEnergi-folk fra de fire «leirene» 
vi har her i fylket. Nordland er landets 
nest største industrifylke, så dette blir et 
viktig forum, understreker han.
I lokalpolitikken engasjerer HIAF seg 
også sammen med de lokale Ap-tillits-
valgte. Målet er blant annet enda bedre 
geografisk spredning på personlistene før 
neste års kommunevalg. HIAF-ledelsen 
hadde absolutt en finger med i spillet da 
årsmøtet i lokallaget i vinter valgte nytt 
styre med betydelige endringer.

EXIT FRANKROGER?
Også i egne rekker er Frank og hans 
kvinner og menn opptatt av rekruttering. 
På det nylige årsmøtet ble Frank selv 
valgt som leder for en ny toårsperiode. 
Men så er det slutt, mannen blir pensjo-
nist, og selv om Roger Midthun har sagt 
ja til å gå på en ny lederperiode om to år, 
trenger HIAF nye ledere.
- Ja, nå har vi valgt en ekstra nestleder, 
Christoffer Bye. Hensikten er å lære ham 
opp gjennom de neste årene, slik at han 
kan overta når Roger går av om fire år, 
forklarer Frank.
- Roger og jeg har vært med lenge - nå 
må nye inn og ta dette videre. Men de 
neste to årene blir ikke noe hvilehjem, vi 
står foran noen tøffe år, blant annet med 
lavere priser i gjødselmarkedet, innrøm-
mer Frank Andersen.
Som i tillegg har vært på flyttefot i det 
siste. HIAF har flyttet opp en etasje i Ya-
ras administrasjonsbygg - inn i lokalene 
som tidligere huset post og arkiv.

HIAF FORTSETTER, I 100

…og nå må det rekrutteres nye ledere i 
Haugvik Industriarbeiderforening. Det går 
mot slutten for FrankRoger, smiler Frank 
Andersen. Bildeeier: HIAF.

 
Renate Ødegård fra Ørnes har gjort 
ferdig sin læretid hos Yara. Hun hadde 
siste dag i pakkeri, kai og lager den 31. 
januar, og gikk deretter ut i fødselsper-
misjon.
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Dette var valget Roger Stor-
mo (51) ble stilt overfor, da 
han fikk tilbud om å overta 
som daglig leder for Meløy 
Elektro AS. Nå er han sjef på 
trettende året.

År 2000 var et dårlig år for bedriften. 14 år 
senere står Meløy Elektro på stødige bein 
og sysselsetter hele 16 personer. Bak rattet 
finner vi Roger, som en kveld for mange år 
siden fikk en forespørsel fra det daværende 
styret: kunne han tenke seg å gå fra stillin-
gen som montør til rollen som sjef for hele 
menasjeriet? 
- Jeg fikk spørsmålet over telefonen sent en 
kveld, og ble bedt om gi mitt svar allerede 
neste dag. Etter en 
kort diskusjon med 
min bedre halvdel, 
sto alternativene klart 
for meg: enten ble jeg 
sjef, eller så var jeg 
uten arbeid. Så enkelt 
var det.

GOD HJELP
- Uten ledererfaring 
var det godt å få hjelp av styreleder Ivar 
Jørgensen, samt Karsten Hansen, sjefen 
for Meløy Energi. Støtten fra dem og mine 
kolleger betydde mye. 
Snuoperasjonen for å berge jobb og 
arbeidsplasser ble hans første og viktigste 
fokus som leder. Ifølge sjef Roger var dette 
et felles prosjekt, hvor alle ansatte bidro. 
Effektivisering av driften, lønnsomhet – to 
viktige punkter for å begynne og tjene 
faktiske penger.
- Hadde ikke eierne ønsket videre satsing 
ville vi blitt slått konkurs. Nå er jeg glad for 
å kunne si at vi er en solid bedrift. Vi fikk 
styrket egenkapitalen da det trengtes - dette 
ble sett på som en langsiktig investering.

I dag har Stormo det overordnende ansvaret 
for alt som skjer i bedriften som er et datter-
selskap av Elektro. Alt fra å være involvert i 
planlegging av arbeidsuken, til personal- og 
økonomiansvar, er Rogers gebet. 
- Innimellom jobber jeg med praktiske 
arbeidsoppgaver, selv om det er blitt mindre 
av dét etter at vi har økt staben med flere 
ansatte. 
- Tror du det har vært en fordel for deg at du 
hadde noen år på baken som fagarbeider før 
du tiltrådte som leder?
- Ja, det har jeg tro på. Særlig når det gjel-
der å beregne priser på anbud. Jeg er vant til 
å tenke praktisk.

DYKTIGE MEDARBEIDERE
Roger Stormo er av den oppfatning at en av 

de viktigste egen-
skapene til en god 
arbeidstager er evnen 
til å være selvstendig.
- Jeg liker at folk er 
villig til å ta ansvar 
for sin egen arbeids-
dag.
Selv innrømmer han 
med et skuldertrekk 
at arbeidsmengden 

for en sjef er nærmest uendelig, selv om han 
gjør et forsøk på å begrense det i forhold til 
familielivet.
- Hvilken ledertype er du?
- Helst vil jeg styre et skrekkvelde! Hvis de 
løper og gjemmer seg når de ser meg, er jeg 
fornøyd. 
Han flirer høyt - humor er viktig for Roger.
- Fra spøk til alvor, jeg håper jeg er en fair 
sjef. Jeg vil ha det beste ut av den enkelte, 
det er egentlig dét lederskap handler om. 
Selvfølgelig bestemmer jeg en del - andre 
ting løser vi gjennom å ha en god dialog.
På spørsmål om han heller kunne ønsket seg 
en annen karriere, får vi et klart nei. 
- Hvorfor skulle jeg drømme om en annen 

jobb? Jeg trives veldig godt her jeg er.  

ENKELTE UTFORDRINGER
I tiden da REC var på sitt største, hadde 
også Meløy Elektro AS problemer med å få 
tak i kompetent arbeidskraft. 
- På den tiden hadde vi gode muligheter til å 
ekspandere, men med lite mannskap ble det 
vanskelig. 
De seneste årene har firmaet derfor likegodt 
rekruttert i egne rekker. Med å alltid ha 
2-3 lærlinger i staben, har de kunnet drevet 
opplæring og utdanning på egen hånd. 
- Det koster litt, men vi får mye tilbake. Når 
de eventuelt går over til fast ansettelse, har 
de allerede jobbet her i to og et halvt år. Da 
kjenner vi dem og vet hva vi får. 
Selv om firmaet Stormo leder i dag står 
med føttene plantet på stødig grunn, ser 
han absolutt ingen grunn til å hvile på sine 
laurbær. Bedriften har et klart mål om å bli 
større og ta nye markedsandeler. 
- Til syvende og sist er det antall jobber som 
bestemmer. Når aktiviteten i et område øker, 
blir det gjerne mer å gjøre for alle.
Kvalitet i jobben som utføres, og dyktige, 
kompetente medarbeidere, mener Roger kan 
være med på å gi et viktig signal om at de er 
en bedrift som bør regnes med. 
- I fjor vant vi anbudet om en innkjøpsav-
tale for Meløy kommune. I praksis vil det 
si at vi har ansvaret for vedlikeholdet av 
eksisterende bygg når det gjelder elektris-
ke tjenester. Fylkesavtalen sørger for at vi 
har oppdrag for blant annet Nordtun og de 
videregående skolene. 

HOLDER LØFTER
Det ringer stadig i telefonen inne på Rogers 
kontor. Alle avtaler legges inn i et datapro-
gram slik at sjefen sjøl har god oversikt. 
- Ett av våre store mål er at vi alltid skal 
komme når vi har avtalt. Selvfølgelig bom-
mer også vi innimellom - da er det viktig å 
klare å justere, samtidig som vi har en god 

- OVERTA, 
ELLER LEGG NED!

- Jeg håper jeg har klart å formidle at vi har god takhøyde på arbeidsplassen vår, sier 
Roger. Her sammen med kollegene Ronny Andersen (t.v) og Ken Roar Sandberg. 

Det er ikke fritt for at det er mye papirarbeid som skal gjøres inne på Rogers kontor. 

Enten ble jeg sjef, eller 
så var jeg uten arbeid. 
Så enkelt var det

ROGER STORMO

Fortsetter...
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FAKTA
 

ROGER STORMO
Roger Stormo er født og oppvokst på Ørnes. Etter endt ungdomsskole 
valgte han allmennfag på den videregående skolen på Ørnes, etter-
fulgt av et år som vikarlærer på Fleinvær skole. Etter fullført militærtje-
neste havnet Roger igjen bak kateteret, denne gangen på Bolga. Etter 
et år på øya, begynte Roger å jobbe i Televerket. I 1997 ble han ansatt 
i installasjonsavdelingen til Meløy Kommunale Elverk, som i juli 1998 
ble til Meløy Energi. Han har fagbrev som telemontør. I oktober 2001 
tiltrådde han som daglig leder for Meløy Elektro AS. Roger er gift med 
Liv Toril Pettersen (50) og har døtrene Sirianna (14) og Helmine (12)

dialog med kunden. Vi vet jo at hvis vi 
gjør en god jobb, er sannsynligheten 
for et positivt skussmål til stede.
Siden Stormo selv var ferdig utdannet 
som telemontør har yrket hans vært 
i stadig endring. Fra montering og 
vedlikehold av telefonsentraler og led-
ningsnett, til at det i dag i større grad 
er arbeid i store bygg der varme og lys 
styres av sentraler. 
- Før leverte vi strøm, nå leverer vi 
gjerne «pakker» der flere elementer 
inngår. 
- Hva gjør arbeidsdagen din bra, 
Roger?
- Å vinne anbud er flotte greier! Dét er 
noe vi legger ned mye tid og ressurser 
i. Den tiden vi jobbet hardt for å «snu 
skuta» var også en tilfredsstillende 
periode, på mange måter. 
Skal vi tro Rogers ord er trivselen på 
arbeidsplassen veldig bra. 
- Eller, jeg kan jo aldri være 100 pro-
sent sikker. For to år siden hadde vi det 

jeg kaller en temperatur-undersøkelse 
på jobb. Den var fordelaktig, for å si 
det sånn. Jeg håper og tror jeg har klart 
å formidle at vi har det høyt under 
taket i vår bedrift. 

LITT UTENOM
Flirende forteller Roger at han ble født 
i heimhusan på Ørnes. På tettstedet har 
han bodd stort sett hele sitt liv.
- Jeg var i Libanon i FN-styrken i 
seks måneder, i tillegg til den vanlige 
militærtjenesten. Så gikk jeg et halvt år 
på teleskolen i Bergen. I tillegg har jeg 
jobbet to år som lærer, ett år på Bolga 
og like lang tid på skolen i Fleinvær.
Et blikk på havet og naturen utenfor 
kontorvinduet, og Roger tilføyer raskt:
- Jeg mener selv at plassen jeg bor på 
er fin!
Engasjert i Ørnes IL, hvor han sitter 
i styret. Roger Stormo har i flere år 
også vært med som reservetrener for 
fotballagene til døtrene, Sirianna og 

Helmine. 
- Det blir stort sett det jeg får tid til. 
Jeg har også påtatt meg en del ansvar 
for klubbhuset og baneanlegget oppe 
i Mosvolddalen. Selv mener jeg at 
man i stedet for å sutre over ting man 
mangler, bør ta i et tak selv. 
I Åsvær, som ligger utenfor vestspis-
sen av øya Dønna, har kona Liv Torill 
Pettersen arvet et gammelt hus som er 
blitt hele familiens sommerparadis.
- Her har vi hverken innlagt strøm eller 
vann. Et lite aggregat sørger for at vi 
får ladet mobilen og pisket krem. 
- Har du noen fremtidsdrømmer - noe 
du har veldig lyst til å få til?
- Mine ønsker er av det enkle slaget. 
Jeg er veldig glad i å være på «sjyen», 
så en fin ting hadde vært å få mer tid 
til å fiske. 

Her har vi verken inn-
lagt strøm eller vann. 
Et lite aggregat sørger 
for at vi ladet mobilen 
og pisket krem

ROGER STORMO

…fortsetter fra forrige side

Fotball og Ørnes IL er det Roger får tid til på fritiden. Med ansvar for bane 
og klubbhus, samt å være reservetrener for døtrene, blir de fleste av timene 
utenom jobb spist opp. 

Å vinne anbud er 
flotte greier! Det er 
noe vi legger ned mye 
tid og ressurser i

ROGER STORMO

Investeringen på tre millioner 
kroner effektiviserer contai-
nertransporten i PKL tilsva-
rende 2-3 operatørstillinger. 
- Det er klart vi var for inef-
fektive før, innrømmer Roger 
Midthun.

- Vi har visst lenge at vi har måttet tenke 
annerledes. Vi kan ikke lengre bruke 5-6 mann 
i håndteringen av gjødsel til containerne som 
skal fraktes over kaia til Meløy Havnebygg. 
Det er ikke tvil om at dette har vært for inef-
fektivt til nå, vedgår Roger Midthun, mangeå-
rig tillitsvalgt og engasjert operatør med HMS 
som spesialområde.
- Med investeringen i denne terminaltraktoren 
«sparer vi inn» 2-3 operatører i dette arbeidet, 
og de kan vi dermed bruke til andre oppgaver, 
sier en fornøyd driftssjef i pakkeri, kai og lager 
hos Yara, nemlig Herulf Olsen.

SVÆRT RESSURSKREVENDE
Vi befinner oss i utskipingsområdet til gjødsel-
produsenten, og får ta bilder av den helt nye 
og nokså spesielle doningen som etterhvert 
skal bli et vanlig syn på nedre område. Den 
er en slags blanding mellom truck og lastebil, 
altså en terminaltraktor.  Med denne skal to 
opplærte operatører på hvert PKL-skift  frakte 
fullpakkede containere til Meløy Havnebygg, 
som så laster dem videre på båt. Og på retur tar 
terminaltraktoren med tom container.

- Fram til nå har vi kjørt i skysseltrafikk med 
trucker bort til Meløy Havnebygg, og fylt 
containerne der. Det er fort 5-600 meter hver 
vei, og det sier seg selv at dette har vært veldig 
ressurskrevende. Når det har stått på har det 
gjerne vært 20-50 containere som skulle fylles, 
og dette arbeidet har gjerne tatt innpå ei uke, 
forklarer Herulf.

MELØY HAVNEBYGG SOM FØR
Så er det en kombinasjon av operatør-initiativ 
og krav om bedre lønnsomhet som har presset 
fram nye og bedre løsninger. Allerede i 2006 
var en delegasjon fra Glomfjord i Bergen for 
å se på en brukt terminaltraktor. Så gikk Yara 
i tet for å satse bredt på containerutskiping i 
industriparken, og inviterte alle produksjons-
bedriftene med. Forsøket strandet, men Meløy 
Havnebygg ble etablert med Terje Halsan AS 
og Meløy Næringsutvikling som eiere, og Yara 
som kunde.
- Våre investeringer betyr ingenting for Meløy 
Havnebygg – de skal gjøre den samme jobben 
som i dag. Men absolutt alt tilsier at denne 
trafikken bare skal øke, og det er gode nyheter 
for oss alle sammen, sier Herulf. 

TRENGER UTVIDELSEN
Etter hvert skal altså utvalgte operatører få sin 
opplæring på den nye doningen. Koordinert av 
Per Myrvang, Geir Hansen og Roger Midthun 
i en egen prosjektgruppe.
- Nei, det er jo ingen umulighet å kjøre den, 
men det skal nå læres, og den er stor! Med en 
bredde på 4 meter og 20 centimeter er det ikke 

GLAD FOR EFFEKTIVISERING

mye å gå på når man kjører de smale 
veiene her nede. Og det er store verdier, 
og mye som kan gå galt, så dette er en 
viktig og ansvarsfull jobb, understreker 
Per Myrvang.
En ekstra utfordring er nemlig at turen 
ikke skal gå langs kaia, men opp kai-
bakken gjennom to porter og ned forbi 
ammoniakkaia.
- Dette er rett og slett fordi den vestre 
enden av kaia er uferdig, og akkurat 
forbi Autel-hjørnet er det for smalt og 
uoversiktlig, forklarer Herulf.

- Vi håper denne transporten skal 
påskynde at den siste delen av kaia blir 
ferdigstillet. En investering på noen 
millioner betaler seg fort for å få den 
nye containertransporten til å gli lettest 
mulig, mener Roger. 

- Vi måtte bli mer effektive i arbeidet med containere, og det blir vi nå! fastslår 
den fornøyde prosjektgruppa bak containerthug-satsingen i PKL. Fra venstre Per 
Myrvang, Roger Midthun og Geir Hansen.

Stian Wanvik fra leverandøren av den nye container-doningen overfører viktig kunnskap til PKL-operatør Morten Amundsen. Transporten innebærer stort ansvar der store verdier 
er involvert, og der mye kan gå galt dersom sjåføren er uoppmerksom.
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- Pausene må helst være korte, og jeg 
ser sjelden på tv på fritida – jeg må ut 
og jobbe! Smiler Håkon Johansen hos 
Terje Halsan AS. Industrifolk har fulgt 
den unge og energiske maskinkjøre-
ren en helt vanlig dag på jobb.

Sånn cirka 10 minutter ut i en helt vanlig lunsjpause hos 
Terje Halsan AS er det som regel en kar som trommer i 
bordet. Det er Håkon. En kaffe og ei tugge, ja, men så 
trommer han i bordet. Han må ut igjen. Jobbe. 
- Ja, jeg elsker å jobbe – det har alltid vært sånn, så lenge 
jeg kan huske. Da vi kom heim av skolen i Jektvika, jeg og 
broren min, så var det rett ut for å jobbe med traktorene, 
smiler Håkon Johansen.

INGEN LIKE DAGER
Nå er klokka 07.15 en helt vanlig torsdag morgen. I loka-
lene hos maskinentreprenør Halsan har det vært liv lenge, 
og nå sitter det meste av utestaben rundt bordene med høy-
reneven rundt hver sin morrakaffe. Ved enden av det ene 
bordet, en av de yngste av dem alle. Det er den blide karen 
med det kortklipte håret rett opp, han som bare til nød sitter 
nedpå stolen. Håkon Johansen er altså bare 25 år, men på 
erfaring og flinkhet i faget står han ikke tilbake for noen. 
- Jeg husker ennå at jeg siklet etter maskinene til Halsan da 
jeg gikk på yrkesskola her inne. Og nå har jeg jobbet her i 
seks år allerede – det er utrolig som årene har gått! Ingen 
dager er like i denne jobben – ute i felten lærer jeg noe nytt 
hver eneste dag. Det kan for eksempel se enkelt ut å hente 
ei skuffe sand med hjullaster, men så skal den kanskje leve-
res på et spesielt sted, kanskje er det vanskelig å komme til. 
Utfordringer hele tiden, nikker Håkon.

HØYT OG LAVT
Nå skal Industrifolk følge den sympatiske anleggsmaskin-

føreren gjennom arbeidsdagen. Som altså betyr litt av hvert 
i denne bedriften. De ansatte i Terje Halsan AS er høyt og 
lavt i og rundt industriparken til enhver tid. Skal det flyttes, 
rives, ryddes eller graves – da er veien kort til å slå Halsans 
telefonnummer, og Kristen og hans menn har ry for å 
komme raskt og få jobben gjort på en god måte. En del 
av denne tradisjonen er altså Håkon Johansen, gutten fra 
gården i Sjåvika ved Jektvik – i dag bosatt på Reipå.
- Nå skal vi ned på kaia til Meløy Havnebygg, der driver 
vi og sprenger. Kom igjen! vinker Håkon og er i bilen før 
minuttet er gått.
Området mellom det tidligere råglasslageret og ammoni-
akkaia er i dag oppstillingsplass for containere, men også 
oppsamlingsplass for trevirke som skal males opp. Men 
den romslige plassen er blitt for liten, og Terje Halsan AS, 
som har ansatt Rune Simonsen som sprengningsbas, skal 
fjerne bort om lag 5.000 kubikkmeter fast fjell, og 7.000 
kubikk løst fjell. Håkon er med.

FÅR SKRYT AV KOLLEGENE
- Noen synes det kan bli kaldt å stå og bore, men det er jo 
bare å kle på seg – jeg liker å bore, og sprenge. Jeg vet ikke 
helt hva det er – det er spennende og artig, rett og slett!
Han springer lett over bergrabbene, styrer borevogna, lader 
sammen med Rune som måler, dokumenterer og beregner. 
- Han er en kjempekar å arbeide sammen med. Lettlært, 
rask og arbeidssom, skryter basen.
Boring og sprenging er et nytt felt som Halsan har skolert 
seg opp på, og Håkon har vært ivrig elev – både i utspren-
gingen for kunstgressbane i Neverdal, for nytt pumpehus 
ved Hydrodammen i fjor og i arbeidet ved 150 kv-anlegget 
i vinter.
- Det er ikke så enkelt som mange tror – jeg trodde sjøl det 
var mye enklere. Det er masse beregninger som skal gjøres 
av både hvor dypt vi skal og vinkelen på hullene, og man 
må ta hensyn til veldig mange ting. Men jeg begynner å 
få det i fingrene nå, og heldigvis er det basen som står for 
beregningene og papirarbeidet, smiler Håkon.

UNG 
ARBEIDSMAUR

Klokka 07.11: Industrifolk følger Håkon Johansen gjennom en arbeidsdag, og rett over klokka sju er det fullt hus og 
morrakaffe hos Terje Halsan AS.

Jeg elsker å jobbe 
- det har alltid vært 
sånn, så lenge jeg kan 
huske

HÅKON JOHANSEN

Fortsetter…



16 17

Ikke for det, han tenker helt klart tanken: det 
finnes bare 1.200 skytebaser i Norge, og selv har 
han det meste av utdanningen på plass allerede – 
mangler bare noen kurs og to års boreerfaring.
- Tja, hvorfor ikke – det er om å gjøre å få mest 
mulig i permen, er det ikke? spør han oss.

- GULL VERDT FOR OSS
Og i permen har han rikelig allerede. En typisk 
dag på jobb sitter han litt i gravemaskinen, litt i 
hjullasteren – lager kanskje ei drenering, losser 
lastebiler med gafler eller med kran-armen. Eller, 
når det er mer «normal» vinter enn nå:
- Da går det mye i brøyting. Vi brøyter jo alle 
sammen, men når lastebilsjåførene har kjøreopp-
drag, da må vi maskinkjørerne ta oss av brøytin-
gen. I årene med REC var det ekstra mye, med 
alle parkeringsplassene – da var det på klokka 3 
om morran og bære bort snø fram til 7. Dét går 
helt greit for min del – bare jeg får sove mellom 
24 og 02, så er jeg klar!
Arbeidsleder Håvard Jentoftsen kan bekrefte at 
Håkon på et vis er bedriftens Duracell-kanin. 
Men enda viktigere:
- Han hadde helt fra første dag stor forståelse 
for maskiner, hvordan de skal brukes og hvilke 
krefter som er i sving, og dette er gull verdt.
- Dessuten er han ikke kresen på arbeidsoppga-
ver. Selv om han sitter inne i maskinen går han 
gjerne ut og hjelper til nede i grøfta. En veldig 
bra arbeidskar! skryter Håvard.

LITE TV, JA…
Og arbeidskaren Håkon er altså bondesønn fra 
Rødøy og den ene av fire gutter i søskenflokken 
som også teller to jenter. Fra svært unge år hjalp 
han faren med fisket og moren med gårdsbruket 
– det var rett i arbeidsklær etter skola, og veldig 
gjerne opp i en traktor. Bare rett og rimelig, da, 
at det ble mekaniske fag i Glomfjord etter grunn-
skolen, med fortsettelse på Fauske. Og deretter 
lærekontrakt med nettopp Terje Halsan AS. 
Perfekt yrkesvalg for den svært arbeidsomme 
ungdommen.

- Hvis jeg ligger syk, kan jeg alltids se på tv. 
Eller se barnetv med datteren vårres Emilie på 
lørdagsmorran. Men jeg sitter lite inne i sofaen, 
ja, opplyser Håkon.
Nesten unødvendig opplysning. Nå har han 
nemlig også pusset opp fra bunnen den rønna, 
Håkons egne ord, som han og samboer Kariann 
Jensen (23) kjøpte i Marklandsveien på Reipå. 
62 mål jord hører med…
- Så nå drømmer jeg om å ha noen dyr gående. 
Du vet, jeg er bondesønn – bonden i meg lever 
ennå! slår han fast.

BLIR SKYTEBAS?
Av yrkesplaner har han ingen, annet enn å bli der 
han er. For hos Halsan trives han med arbeids-
oppgavene.
- Men jeg liker dette med boring og sprenging, 
så dét vil jeg gjerne jobbe mer med, innrømmer 
Håkon, og foredrar litt grunnleggende dyna-
mitt-kunnskap. 
At man aldri vet helt hvordan fjellet er, og gjerne 
må sprenge noen salver for å bli kjent med det. 
At nederst blir det pukk, og øverst litt større 
stein, passende til muring. Sprenging er en hel 
vitenskap, og Håkon begynner å få teken. 
- Jeg får lov til å gjøre mer og mer. I starten fikk 
jeg bare ha demningsmasse i hullene – nå får jeg 
være med og lade. Så prater vi i lag, og så regner 
vi i lag, Rune og jeg. Du vet, to hoder tenker 
bedre enn ett! sier Håkon Johansen.

Jeg liker å bore, og 
sprenge. Jeg vet ikke 
hva det er - det er spen-
nende og artig, rett og 
slett!

HÅKON JOHANSEN

Kl.13.43: - Husk vinkelen på hullet vi skal bore, sier Rune Simonsen, som skry-
ter av Håkons egenskaper som kollega. Håkon selv liker spesielt godt arbeidet 
med boring og sprenging, og vurderer å bli skytebas, slik som Rune.

Kl 12.02: En varmecontainer skal ut over råglasskaia, og Håkon kjører den 
fram for lasting.

…fortsetter fra forrige side

Staben teller bare en firedel av 
forgjengeren, men er likevel 
blant Meløys største.

Med Reidar Langmo med en hånd på rattet, job-
ber Norwegian Crystals i det relativt stille for å 
sikre Glomfjord nye og gode tider i silisiumbran-
sjen.  Industrifolk har så langt ingen store nyheter 
fra produksjonen, men kan bringe en nokså 
fullstendig oversikt over hvem som er i staben

MÅL: 70
Det var i fjor sommer at Reidar «ScanWafer» 
Langmo sørget for de beste nyhetene Meløy 
hadde fått på svært lenge. Han hadde kjøpt den 
tidligere monofabrikken etter REC, og startet 
gjennom selskapet Norwegian Crystals nye 
produksjon av silisium-ingoter i Glomfjord. 
Som kjent var dette sluttproduktet til REC Wafer 
Monos forgjenger SiTech i årene før wafer-
produksjonen tok av for alvor. Langmo ansatte 
raskt i fjor høst, og etter det vi kjenner til er det 
i dag litt over 50 ansatte i fabrikken – målet er 
rundt 70. Dette er de samme lokalene der det i 
de få velmaktsdagene fra 2009 jobbet over 200 
mennesker, men da med full waferproduksjon. 
50-70 ansatte bringer likevel NC til noe sånt som 
tredjeplass i Meløy på antall ansatte – bare slått 
av Yara (om lag 170) og Bilfinger (om lag 70).

OG NAVNENE…
Og her er navnene på de som fra i høst/vinter job-
ber i ingot-produksjonen: Anette Knudsen, Daniel 
Bergli, Fred Ove Brendmo, Kjell Peter Bang, 
Lill-Tone Grytvik, Mikael Dahl, Morten Kvalnes, 
Sten Dahl, Steffen Hautala, Ann Hillestad, Bent 
Norheim, Bente Johnsen, Charlotte Høvring, Jon 
Morten Stenvik, Kjetil Larsen, Raymond Jensen, 
Raymond Birkelund, Anders Tindvik, Arnstein 
Jensen, Joakim Myrvang, Jon Einar Kristensen, 
Roger Hedstrøm, Mette Kolberg, Arnt Håvard 
Pettersen, Cato Norum, Jan-Erik Fagerli, Olav 
Martinussen, Jane Jensen, Rasim Øzdemir, 
Fritz Sneland, Harald Berg, Magne Olsen, Ivar 
Blekastad, Håvard Gjersvik, Laila Freding, Marit 
Torsvik, Rainer Pettersen, Mathias S. Drevvatne, 
Raymond D. Jensen, Børge Selstad, Christian 
Hegglund, Jon Harald Uhrenfeldt, Christine 
Jonassen, Ken Johansen, Øyvind Mjøs, Thomas 
Maruhn, Sven Martin Rendahl, Thomas Grude, 
Tommy Andersen og Trond-Kjetil Helløy.

BLANT MELØYS STØRSTE

Mikael Dahl Øyvind Mjøs

Marit Torsvik Charlotte Høvring Kjetil Larsen
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NOE FOR DIN BEDRIFT?

Industrifolk er et næringslivsblad med 
tilholdssted i Glomfjord Industripark. 

Magasinet gis i dag ut seks ganger 
hvert år, og distribueres til abonnenter 
og alle ansatte i bedriftene som deltar i 
samarbeidet: Yara, Bilfinger, Marine Har-
vest, Meløy BedriftsService, Terje Halsan 
AS, INVIS, EWOS og Meløy Elektro. 

Industrifolk produseres av Mediehuset 
Meløy AS på oppdrag fra disse bedrif-
tene, og profilerer aktiviteten og de 
ansatte i virksomhetene. Ønsker din 
bedrift å delta i Industrifolk?
Ta kontakt for mer informasjon!
Tlf. 75 75 06 00 eller 99 29 99 08

RUNE SIMONSEN:
Halsans nye 
sprengningssjef!    

SIDE 2

HELSEFAGARBEID:
MBS gir medvind for 
Meløy kommune

SIDE 6-7

ROGER STORMO:
PORTETT av Meløy 
Elektro-sjefen!

SIDE 10-12
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LITE PAUSING
En helt vanlig dag på jobben med Håkon Johansen = full fart og ingen like dager. 
Terje Halsan AS sin energiske maskinfører gir jernet og tar ikke pauser før han må. 
Sprengningsarbeid liker han så godt at det fort kan bli en vane... Side 14-16
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Monteringen av ny inn-
damper i Yaras KS-fa-
brikk i vinter føyer seg 
inn i en lang og hyggelig 
rekke: energibruken til 
Yara er nemlig redusert 
med hele 40 prosent de 
siste 15 årene!

- Uten disse forbedringene ville kon-
kurranse situasjonen til Yara Glomfjord 
vært vesentlig verre, fastslår fabrikksjef 
Arve Jordal.

Kraftig besparelse
Yara Glomfjord er i ferd med å ferdig-
montere ny inndamper i kalksalpeter-
fabrikken. I inndamperen brukes det 
damp for å koke av det vannet som må 
fjernes i kalksalpeter-prosessen. Fra før 
har KS-fabrikken to inndampere, og 
disse får damp levert fra syrefabrikken. 
Vi fortsetter: i produksjonsprosessen 
i ferdigvareområdet er det fortsatt en 
del lav-verdig energi som ikke brukes. 
Prosessdampen fra dagens inndam-
pere, som tidligere gikk til sjøen, skal 

nå brukes som energikilde til en ny 
for-inndamper. 
- Dette gjør at vi kan redusere kraftig i 
bruken av elektrokjeler, og dette sparer 
vi om lag 15 millioner kroner i året på, 
altså det samme som den nye inndam-
peren koster, opplyser Arve.

Nye, hårete mål
Slike investeringer liker Yara-ledelsen, 
og da er det ikke vanskelig å få tildelt 
prosjektmidler. Denne investeringen 
gjør også at produksjonen kan økes, 
fordi det blir mer damp tilgjengelig. 
For, med dagens produksjonsutstyr har 
mangel på damp vært en potensiell flas-
kehals i ferdigvareområdet, selv om de 
elektriske dampkjeler har vært i drift.
- Det handler om å se nye løsninger, 
forteller fabrikksjef Arve Jordal, som nå 
har hårete mål for å redusere energifor-
bruket enda mer pr. tonn ferdigvare. 
- Den nye inndamperen til 15 millioner 
kroner er et viktig bidrag for å redusere 
med ytterligere 20 prosent i perioden 
fra 2012 til -15. I «gamle» dager, med 
rimelig strøm, var nok ikke fokuset så 
sterkt på energioptimalisering, sier han. 

STADIG NYE SPARE-REKORDER
De siste ukene har Yara Glomfjord installert ny inndamper i KS-fabrikken – en 
investering på 15 millioner kroner som raskt betaler seg…Foto: Yara Glomfjord

• Glomfjord-bedrifter kan ha 
aktivitet andre steder …

•  …og har et klart poten-   
siale i et globalt marked

•  Tips: markedsfør Glomfjord 
som et karrieresteg!

IndustriFolk inviterer Kjell Giæver til å snakke 
mer om Meløy og Meløys muligheter. Prosjekt-
lederen i Petro Arctic kjenner olje- og offsho-
renæringen i nord bedre enn de fleste, og få er 
bedre kvalifisert til å snakke om årene som skal 
komme. Giæver har nå deltatt på to seminarer i 
Glomfjord i løpet av et drøyt år.

GLOBALE MULIGHETER
- Spesielt Glomfjord har en industrikultur og 
-forståelse som gjør det mulig å drive aktivi-

tet på flere steder enn der. Er det lite aktivitet 
hjemme i Glomfjord en periode, har man både 
organisasjon og personell til å bruke ressursene 
andre steder i verden. 
Trekker Giæver fram som Glomfjords første 
store fordel, når målet er at olje og offshore 
skal bli et enda mer solid ben å stå på. Bilfinger, 
INVIS og Semek er de som allerede utfører 
oppdrag for aktørene på norsk sokkel, og han 
mener Meløy bør lære av disse.
- Den andre fordelen er på innovasjon og tekno-
logi, der bedrifter i mange år har jobbet tett med 
verdens største produsent av mineralgjødsel, og 
solenergi-bransjen. Dermed har Glomfjord-be-
drifter muligheter og potensiale, ikke først og 
fremst i et lokalt marked, men i det globale, 
fastslår han.

GLOMFJORD=KARRIERESTEG
Realistisk sett blir offshoresatsinger ikke den 

Petro Arctics Kjell Giæver er en viktig nettverksbygger i landsdelens leve-
randørindustri. På relativt kort tid har han besøkt Meløy to ganger for møter 
med næringslivet. På bildet ser vi ham sammen med Geir Seljeseth under 
seminaret høsten 2012. Seljeseth er fra Ørnes, men er i dag samfunnskontakt 
for Norsk olje&gass og har base i Tromsø. Kjell Giæver

bærende næringen i Glomfjord Industripark, 
mener han. Men helt klart et viktig påfyll 
av arbeidsplasser og kompetanse. Ut over 
dette mener Kjell Giæver at det store antallet 
oljearbeidere med bosted i Meløy er en viktig 
ressurs. Og at det er viktig å tilrettelegge for 
flere. Offshorenæringa er tross alt bedre tilret-
telagt enn noen for å ha en attraktiv pendle-
jobb, men fortsatt ha bosted i, nettopp, Meløy.
- Jeg har lyst til å gi et tips ut fra det jeg har 
sett i Meløy til nå. Kanskje bør det markeds-
føres bedre at Glomfjord for nyutdannede 
ingeniører kan være en skikkelig karrie-
re-boost, med spennende og varierte oppgaver 
i ung alder. 
- Ingeniører er krevende å rekruttere, men 
kanskje bør man ikke ha så langt tidsperspek-
tiv i arbeidet for å beholde dem. Mange vil 
sikkert også finne seg til rette i Meløy over 
tid, mener Kjell Giæver.

Tre parkbedrifter har tyde-
lige ambisjoner om olje- og 
offshoreoppdrag. Så selv-
sagt møtte de Kjell Giæver 
til mini-oljeseminar.

INVIS, Tocircle og Bilfinger. De deltok 
med egne presentasjoner, alle tre industri-
parkbedriftene, da Meløy Utvikling invi-
terte til ettermiddagsseminar i samarbeid 
med Meløy Næringsutvikling og Meløy 
Næringsforum.  Informasjon fra det offent-
lige, ja, og nettverksbygging, ja, men en 
viktig hensikt med seminaret i Glomfjord 
Industripark midt i februar var nettopp 
presentasjon. At de nevnte bedriftene, og la 
oss ikke glemme Semek, skulle få presente-
re seg for en av bransjens viktigste og mest 
respekterte i Nord-Norge. Kjell Giæver er 

prosjektleder i Petro Arctic – interesseor-
ganisasjonen for landsdelens leverandørbe-
drifter som ønsker å jobbe inn små og store 
oppdrag for olje- og gassaktørene på norsk 
sokkel.

- LÆR AV DISSE!
- Disse bedriftene i Meløy har skjønt noe 
viktig og grunnleggende som det er viktig 
at andre også lærer av. Det er nemlig 
krevende å komme i posisjon overfor ol-
jeselskapene, men det er mulig, og det har 
bedrifter som INVIS, Semek og Bilfinger 
demonstrert, fastslo Giæver foran et lydhørt 
publikum på nær 30 personer.
10-15 lokale bedrifter var representert un-
der seminaret, som var en slags del 2 av det 
liknende arrangementet samme sted høsten 
2012. Målet er selvsagt at Meløy skal få 
betydelig aktivitet rettet mot sektoren som 

fortsatt står foran enorme investeringer og 
ekspansjon utenfor Nordland, Troms og 
Finnmark. Selv «små» aktører offshore 
kan generere til dels enorme økonomiske 
ringvirkninger for leverandørindustrien på 
land. Som i Meløy.
- Du treffer ofte lederne i bedrifter som 
INVIS og Semek på flyplasser rundt om i 
Norge. Da er de på tur for å treffe potensi-
elle kunder. Det vet at de må tidlig opp om 
morran og kommer sent i seng, det er dette 
som må til, fastslo Giæver.

VIKTIG Å FÅ MØTE
Han regnes for å ha ett av bransjens største 
nettverk, og nyter stor respekt for sin store 
kunnskap om, og engasjement for, nærings-
livet og offshoresektoren i nord. Dermed 
var det slett ikke uviktig for våre egne å 
få presentert for ham sin kompetanse og 

store arbeidsvilje. Bjørn Tore Hansen og 
Rune Jacobsen presenterte INVIS mens 
Hans Ove H. Hagen/André Neverdal gjorde 
det samme for Tocircle. Christen Selstad 
redegjorde så for Semeks vekst og fall med 
REC og sterke ambisjoner for framtiden, 
mens Bilfinger blant annet var representert 
ved Tor Arne Fagerli og Petter Breivik – 
tidligere produksjonssjef ved REC Wafer 
Multi.
- Jeg har stor tro på at vi får etablert en 
«klynge» her i Meløy som kan komme inn 
i nettverkene i Mo i Rana og Sandnessjøen, 
mener Finn Nordmo.
Rådgiveren i Meløy Næringsutvikling un-
derstreker hvor viktig det for meløybedrif-
tene å komme i betraktning når oljeselska-
pene legger ut sine anbud.
- For å oppnå dette må vi stå samlet og 
tilhøre gode nettverk, fastslår han.

VIKTIG Å VISE SEG FRAM

…og mannen de var kommet for å møte 
var blant landsdelens mest respekterte på 
feltet, nemlig prosjektleder Kjell Giæver i 
Petro Arctic.

Bjørn Tore Hansen (t.v.) og Rune Jacobsen presenterte INVIS for viktige Kjell Giæver (hvit skjorte og slips) under oljeseminaret i indus-
triparken i februar.

Bilfinger er nasjonalt og internasjonalt store på leveranser til offshore, men Tor Arne 
Fagerli har ambisjoner også for Glomfjord og Meløy.

- Av de som fortsatt står oppreist etter REC-smellen, var det vi som fikk den hardeste 
smellen. Nå har vi ambisjoner om å bli 20 ansatte igjen, men med høyere omsetning, 
forteller Christen Selstad.

Endelig på plass i nye lokaler i den tidligere ScanWafer 2-bygningen, er Tocircle for alvor 
klar for å satse. Hans Ove H. Hagen (t.v.) og André Neverdal.

GIÆVER GIR GLOMFJORD-RÅD



B
SISTE SIDEN SIDEN SIST

Dette bildet forteller mer enn ord om tider som forandrer seg. Bak til høyre – siloene som tidligere inneholdt sand og soda, men råglassfabrikken til PQ Norge Silicates stengte 
dørene i Glomfjord på nettopp denne tiden i 2009. Så nå, når området og bygningene eies av Terje Halsan AS og Meløy Næringsutvikling gjennom selskapet Meløy Havnebygg, 
er det annen virksomhet som rår. Her har vi virkelig klart å fange hvordan containerne, som fylles med gjødsel og eksporteres, er dominerende for øyet i dag.

MINGLER. 
OG UTVIKLER.
Meløys næringsliv har vært ak-
tive på møte- og minglefron-
ten i vinter. Slikt gir resultater.

Statkrafts infosenter i Glomfjord har vært arena 
for mange utviklingsmøter de siste månedene. 
Disse to bildene er fra 7. januar, da ledelsen i 
Meløy Næringsforum igjen inviterte sine mange 
medlemsbedrifter til faglig og sosialt treff i de 
ærverdige lokalene i Glomen. På nettopp dette 
treffet fikk Eva Andersen, gründeren bak Støtt 
Brygge, en sentral rolle. På det ene bildet ser vi 
henne i munter prat med Egil Sørheim, og på det 
andre skålende med Bjørn Sørmeland. Sammen 
med sistnevnte og andre i reiselivsnæringa står 
hun nå bak en egen film som markedsfører opp-
levelser av natur, kultur og mat i Meløy. De godt 
besøkte næringslivstreffene skal bidra til mer 
kontakt og sterkere nettverk mellom små og sto-
re meløy-virksomheter i utvikling og omstilling.


