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Ung dame på tur inn, nokså 
ung mann på tur ut.
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- Nå trenges kanskje en annen type enn meg SIDE 3
- Vår største utfordring er HMS    SIDE 5
- Hyggelig ”eksplosjon” ved fjorden   SIDE 8-9

OGSÅ I 
DENNE 
UTGAVEN:

Fransk elektro
- Første dagen der nede var det 

læring av banneord! kan Remi 

Elnan (17) og Øystein Haarvik (18) 

opplyse. De to elektroelevene fra 

Meløy videregående skole er nett-

opp kommet hjem fra spennende 

praksisopphold i Sør-Frankrike. - Vi 

ble veldig godt mottatt og reiser 

gjerne tilbake, sier de. Og rådgiver 

Kåre Jakobsen utelukker ikke nye 

utenlandsopphold for karene. Nå 

skal han tilby norsk kultur og væ-

remåte til 8 franske lærlinger som 

er på tur til Meløy. 

s.11

- Nå må vi tørre å si at vi er 
best, sier Arnstein Jensen, 
ny HPP-sjef.

SIDE 12

Elektroelevene Remi Elnan (foran) og Øystein Haar-
vik er nettopp tilbake etter spennende praksisopp-
hold i Sør-Frankrike. - Vi ble veldig godt mottatt og 

reiser gjerne tilbake, sier de.
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I de 6 årene Svein Are 
Olsen har jobbet i 
ScanWafer i Glomfjord 
har omsetningen økt 
20 ganger og enhets-
kostnadene er halvert. 
Nå slutter fabrikksje-
fen  og vender hjem til 
Mo i Rana. Til ”fredelig” 
jobb som produksjons-
sjef… 

- Så nå slutter du, Svein Are 
Olsen?
- Ja, og hvorfor akkurat nå, 
når det går så bra? Det er 
vel da man skal slutte, er det 
ikke det de sier? Det har vært 
ganske tøft, spesielt de siste 
to årene, og det skal bli godt 
å roe seg litt ned fra 31. mai, 
som er min siste arbeidsdag 
her.

- Er du sliten?
- Jeg har vært det, ja, ikke 
minst i fjor høst, da det ble 
klart at vi hadde et betydelig 
gap mellom våre resultater og 
det som ble forventet av oss. 
Men på ½ år har vi lukket 
det gapet, og det er svært 
tilfredsstillende, pluss at det 
har vært en nyttig erfaring 
både for bedriften og for 
meg.

- Ja, lærerikt?
- Svært. Både måten vi har 
jobbet på i ledergruppa den 
siste tiden, og resultatene av 
den knallharde fokusen vi 
satte på hva som virkelig skulle 
være viktig for oss. Dette ble 
mer virkningsfullt enn vi turte 
håpe på, og det er fascinerende 
å se hvordan den nye fokusen 
på bedriftskultur og –filosofi 
har virket direkte inn på de 
økonomiske resultatene.

- Så dette vil du ha mer 
av?
Ja, jeg vil ta dette med meg, og 
bruke erfaringen i nye jobber. 
Men jeg kommer nok uansett 
aldri til å få en slik jobb igjen, 
der det er så mye frihet og der 
så mye skjer. Denne friheten 
har kommet av at ScanWafer 
var en ”uetablert” bedrift. 
Nå er den blitt mer etablert, 
og dermed må alle inrette 
seg mer etter felles normer. 
Men veksten i Glomfjord 
fortsetter, her kommer det 
nye utvidelser!

- Ja, hva med utvidelsene?
- Mens januar og februar 
p r oduks j ons t ekn i sk  l å 
foran budsjett,  ”ramlet” 
vi i mars ned på budsjett. 
Dermed klarte vi ikke tre 
sammenhengende måneder 
med det wafer-utbyttet jeg 
krevde. Men uka etter påske 
ble det satt både nye døgn-, 
uke- og månedsrekorder, så 
dersom denne måneden ender 
som januar og februar, sender 
vi søknaden til styret i mai.

- Som betyr?
- Investeringer for om lag 250 
millioner kroner i Glomfjord. 
Blant annet 8 nye wafersager, 
2 nye waferlinjer, muligens 3 
nye ovner og oppgradering av 
en del gammelt utstyr. Og det 
betyr at dagens årsomsetning 
på nær 600 millioner kroner 
vil passere milliarden. Staben 
blir om lag den samme, rundt 
180 ansatte.

- Som har mange utfordrin-
ger foran seg?
-  J a ,  i k k e  m i n s t  p å 
organisasjonsutvikling. Vi 
har arbeidet målbevisst med 
dette i 1 år, men å få til en 
kulturendring tar i hvert 
fall 5 år, vi har mye igjen. 
Så dersom min etterfølger 
viderefører dette, er arbeidet 

ScanWafer-ledelsen listet 
opp 150 aktiviteter av betyd-
ning i bedriften.
- Vi måtte finne ut hva det er 
vi skal gjøre. Og da må noe 
nedprioriteres, og nedpriori-
tering skaper alltid negative 
reaksjoner, forteller Svein 
Are Olsen.
Aktivitetslista ble ”skrel-
let” ned til 7 punkter. Det 

viktigste.
- Det var da resultatene kom. 
I bedriften jobbet vi alle med 
ting vi oppfattet som viktig. 
Men uten en slik prosess vil 
folk helst velge de oppgavene 
de liker og behersker, og gå 
hjem fra jobb om dagene 
med god samvittighet! Men 
er det det riktige og viktige 
for bedriften?

- Vi har en impone-
rende høy produk-
sjon, og dette var en 
fin måte å premiere 
god innsats på.

Leder Frank Andersen i Haug-
vik Industriarbeideforening 
(HIAF) er fornøyd med at le-
dergruppa i Yara likevel valgte 
å utbetale bonus til de ansatte 
i Glomfjord.

Var skuffet
- Vi var jo alle veldig skuffet 
etter ”smellen” rett før jul, 
som gjorde at vi ikke nådde 
målet for produsert syre. 
Vi ble offer for utforutsette 
hendelser, og skulle vi ikke få 
bonus for 2004, som gikk så 
bra, ville det nok bli vanskelig 
å argumentere for en bonus 
senere år.
Om lag 80 prosent av en må-
nedslønn, eller utbetalt drøyt 
10.000 kroner som et gjen-

nomsnitt. Det var bonusen 
som vanket på de Glomfjord-
ansatte etter et svært godt år 
både lokalt og for det ferske 
konsernet.

- Vi presterte
- Bonusen kom ikke fordi 
ledelsen syntes synd på oss 
fordi syreproduksjonen fikk 
en brems på slutten av året. 
Vi fikk den fordi vi presterte 
veldig bra, opplyser fabrikk-
sjef Wenche Olsen.

Hovedutløser av bonus er 
volum på syreproduksjonen, 
der Glomfjord endte 0,8 pro-
sent bak målet i fjor. Dernest 
beregnes halvdelen av bonus-
grunnlaget ut fra konsernets 
resultater, som jo var meget 
gode i fjor, og det øvrige ut fra 
lokale mål som produktkvali-
tet, faste kostnader, utslipp, 
HMS og energisparing. Her 
kom man i hovedsak godt ut 
i 2004.

”Nordlandsbenken” på Stor-
tinget besøkte Meløy 10. og 
11. mars. Både i debatten og 
omvisningene stod industri-
bedriftene våre sentralt. Her 
er det Åsa Elvik og Tor-Arne 
Strøm som studerer ingot’er 
sammen med SiTech-sjef 
Øyvind Tvedt. Plan- og ut-
viklingssjef Dagfinn Stavdal 
(t.v.) i Meløy kommune følger 
også nøye med.

Ettårskake
Siden adskillelsen fra Hydro i mars i fjor 

kan det synes som det meste har gått 
Yaras vei. All grunn da, til å feire 

ettårsdagen som selvstendig selskap. I 
Glomfjord vanket det kaker i lunsjen til 

de ansatte.

Wenche Olsen og Frank Andersen er fornøyd med at det likevel ble bonus til de Glomfjord-ansatte etter det gode fjoråret for Yara.

Premiert likevel

På skole-
benken

5 viktige aktiviteter

Sliten, 
men fornøyd

på en måte bortkastet. I 
tillegg har vi langt igjen på 
dette med standardisering 
a v  a r b e i d s o p p g a v e r , 
bedriften har fortsatt en del 
barnesykdommer.

- Hva har du selv bidratt 
mest med, synes du?
- Jeg har vært nokså risikovillig, 

tror jeg, og det har vært viktig 
i denne fasen. Nå trenger 
man kanskje en annen type, 
en som kan gjøre mer av 
en ekstern jobb, å stå på 
barrierene for Glomfjord. Det 
er mye igjen å kjempe for, og 
det er ingen grunn til at vi skal 
komme i bakevja i forhold til 
Østlandet.

Rivende utvikling i Svein Are Olsens periode som leder i ScanWafer.
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- Vi har en del å gå på 
ved å få en jevnere 
produksjon. Nå blir 
det viktig å standardi-
sere rutiner.

Sissel Norum er inne i sin 
første måned som produk-
sjonssjef i SiTech. 2. april 
overtok hun formelt jobben 
etter Arnstein Jensen.
- Jeg arbeider aller mest med 
standardisering av rutiner, 
forteller hun.

Bedre kontroll
En vedvarende målsetting 
er selvsagt å få mest mulig 
kvalitetsprodukt ut av pro-
duksjonsprosessen.
- Vi vet at det er en del å gå 
på. Vi kan få enda bedre kon-
troll på prosessen og dermed 
øke utbyttet, som så langt 
har gått litt opp og ned. Nå 
standardiserer vi rutiner og 
rydder opp i instrukser, slik at 
alle skiftene utfører arbeids-
oppgavene mest mulig likt. 
Og så er opplæring viktig, for 

selv om en stor del 
av staben er med 
fra SiNor-tiden, er 
det også en del som 
ikke har erfaring fra 
denne prosessen.
Med bakgrunnen 
som sivilingeniør i 
kjemi og forskning 
var Sissel en vik-
tig ressurs da SiNor 
innledet produksjon 
av énkrystallinske 
ingoter i Glomfjord 
i 1998. Selskapet 
slet imidlertid mer 
eller mindre sam-
menhengende, og 
eierne måtte går til 
skifteretten for vel 
ett år siden.

Stor tro
- Jeg har stor tro på 
at SiTech skal kunne 
overleve og gjør det 
veldig bra. Det er et 
annet produkt der 
kvalitetskravene ikke 
er like strenge. På meg virker 
det også tryggere at vi har 
andre eiere enn SiNor, der 

mange eiere var utenlandske. 
Nå har vi jo dessuten flere 
kunder, mens SiNor ble veldig 

sårbar fordi vi bare hadde én 
stor kunde.

Bygge prestasjons-
kultur er viktig i Yara-
strategien. Flere ek-
sempler lokalt.

- Yara-konsernet vil vektlegge 
prestasjonskultur, at hver 
medarbeider ser at han kan 
påvirke og bidra positivt til 
et godt resultat for bedriften, 
forteller fabrikksjef Wenche 
Olsen.

Dette har hun hatt som viktig 
stikkord under vinterens fire 
allmøter med i alt 130 ansatte 
til stede.
Operatørenes bidrag til be-
tydelig energisparing i Full-
gjødselfabrikken er for tiden 
et særdeles godt eksempel. 
Prestasjonskultur. Nå oppnår 
man også stadig bedre effek-
tivitet i PKL, og ser konkrete 
resultater av forbedret plan-
legging og logistikk. Og ikke 

minst resultater av fokus fra 
operatører og ledelse i pak-
keri-kai-lager. 
- Målet vårt, til tross for den 
lange veien til markedet, er å 
ha kostnader pr. tonn gjødsel 
som ligger på Porsgrunn-nivå. 
Dette er ikke noe vi MÅ, men 
det er jo artigere å være best! 
mener Wenche.

En Yara-prestasjon

- Sikkerheten må tas 
enda mer på alvor 
i PKL, her er det 
satsingen på helse, 
miljø og sikkerhet 
som er den største 
utfordringen.

Driftssjef Erik Knutssøn i Ya-
ras avsnitt for pakkeri, kai og 
lager er skuffet. Nylig oppstod 
nok en alvorlig hendelse un-
der lasting av gjødsel.
- Det skjedde om bord i en båt 
der lastingen ikke var ferdig. 
13 paller raste plutselig i dør-
ken. Hadde noen stått i veien 
da, ville liv gått tapt. Jeg sy-
nes dette er bekymringsfullt, 
og opp gjennom årene har vi 
hatt altfor mange slike hen-
delser, mener han.

Raskt arbeid
Og fortsetter:
- I PKL har vi veldig mye dyk-
tige folk med mye erfaring. 
Svært mange er både ærgjer-
rig og ivrig på å løse sine 
oppgaver best mulig. Det ser 
vi på alle innspillene til forbe-
dringer som kommer.
Men:
- Statistikkene viser at PKL i 
mange år har slitt med alvor-
lige hendelser. Dette skyldes 
vel stor fokus på at når en 
båt kommer til kai så skal 
den lastes så raskt om mulig 
for å kunne dra videre. Dette 
er for så vidt bra, men det er 
vår filosofi at ingen oppgaver 
haster så mye at de ikke skal 
utføres på en sikker måte, 
understreker Erik Knutssøn.

HMS avgjørende
Roger Midthun er hoved-

verneombud i Yara Glomfjord, 
nesteder i HIAFs Klubb Yara 
og avdelingstillitsvalgt i PKL. 
Han mener det går fort i svin-
gene i avsnittet, og at dette 
av og til går på bekostning av 
sikkerheten.
- Vi ansatte må ta inn over oss 
at vi må fokusere sterkere på 
sikkerhet i oppgavene våre, 
ikke bare tenke på tall og 
antall tonn.
Granskingen etter den nylige 
hendelsen viser brudd på 
egne sikkerhetsprosedyrer. 
Nå må vi gjøre det vi sier at vi 
skal gjøre, mener Roger.
- Jeg mener helt bestemt at 
hvis vi ikke får dette til, vil 
ikke konsernledelsen se først 
til Glomfjord når det skal de-
les ut gjødselvolum. Vi må ta 
inn over oss at gode prestasjo-
ner på HMS-feltet er vesentlig 
for å få nye investeringer hit.

Utfordring på sikkerhet
PKL-leder Erik Knutssøn (t.v.) og hovedverneombud Roger Midthun ser nye HMS-utfordringer etter alvorlig hendelse i avsnittet.

Mer å 
gå på

Stand i 
Barcelona
I juni reiser Mette Kolberg og 
Paul Hjemås til Barcelona på 
industrimesse.
- Vi har leiet en stand hvor vi 
skal presentere ScanWafer og 
SiTech, sier Mette til Indus-
triFolk. Messa arrangeres en 
gang i året og er forbeholdt 
solcelleindustrien.
- Til nå er det påmeldt 300 
utstillere fra hele verden. Mes-
teparten fra Europa, men gode 
innslag fra andre kontinenter 
også, sier salgsmedarbeideren 
i ScanWafer.

Standardisering av rutiner skal gi mer ut av SiTech-produksjonen, mener Sissel 
Norum, som er ny produksjonssjef i bedriften.
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Nye fjes i ScanWafer
Willy Berglund og Ingebjørg Sandaa kan 
smykke seg med operatør-tittelen etter 
å ha jobbet jobbet som vikarer ei stund. 
Willy Berglund er utdannet fagarbeider i 
platearbeiderfaget, mens Ingebjørg har 
fagbrev i kjemiprosessfaget. En annen 
som tiltrer i fast stilling etter vikariat 
er Børge Selstad. Børge er utdannet på 
NTNU og har vært vikar siden i august 
i fjor. Morten Kvalnes går inn i jobben 
som tilrettelegger etter Johan Votvik, og 
Tommy Olsen fyller opp stillingen som 
1.operatør på skift 5 for han.

Noen går..
Dag Hillestad (Yara) gikk av med avtalefestet pensjon den 28 
februar, samme dag sa Øystein Olsen takk for seg i bedriften. 
Øystein drar offshore.

Og noen kommer..
Knut Breivik, Bent-Einar Lundholm, Anthony Torgersen og 
Martin Knutsen er alle prosessoperatører som har sluttet 
seg til Yara.

Det er ingen aprilspøk at ScanWafer 
i begynnelsen av april fikk 5 nye fag-
arbeidere i faget kjemisk-teknisk. Vi 
snakker om Roger Hedström, Øyvind 
Karlsen, Frode Kvarsnes, Ole Arnt Lo-
rentzen og Jostein B. Solheim.

Bred erfaring
Laila Heløy (41) har jobbet i in-
dustriparken i snart 10 år. Der 
har hun arbeidet både som kon-
torleder, administrasjonssekretær, salgssekretær, 
resepsjonist, regnskapsmedarbeider og tilretteleg-
ger. Nå har hun fått seg post i personalavdelinga 
på ScanWafer. 
- Den største årsaken til at jeg har vært innom så 
mye er sjukdom, hvor jeg har måttet gå ned i stil-
ling. Og så har det jo vært behov for det jeg kunne 
gjøre, sier Laila sjøl.

Fra lastebil til SiTech
Ragnar Bekkvik er ny prosessoperatør i SiTech. 
- Jeg starter i jobben den 18.mai og gleder meg veldig til 
det, sier Ragnar. Han har hørt gode ord om arbeidsmiljøet 
i Glomfjord. 
- Min bedre halvdel bor jo på Ørnes og arbeidsmiljøet har jeg 
også hørt mye bra om, så jeg ser veldig frem til å begynne i 
Glomfjord, sier Bekkvik, som i dag jobber som lastebilmeka-
niker på Nordvik last og buss i Bodø.

Sissel Norum (34) er tilbake i 
SiTech, nå som produksjonssjef. 
Sissel er født og oppvokst i Glom-
fjord, og etter utdanningen som 
sivilingeniør i kjemi var hun med 
under oppstarten av dæværende 
SiNor. Fra årsskiftet og til 2. april 
jobbet hun som kvalitetsingeniør 
i ScanWafer, men har nå overtatt 
som produksjonssjef i SiTech etter 
Arnstein Jensen. Sissel er bosatt i 
Glomfjord med mann og fire barn. 

Jeg vil takke Yara og arbeidskamerater for 
oppmerksomheten i anledning min pensjons-
avgang 1. mars.

DAG HILLESTAD

Johan Votvik (�9) slutter i disse dager i 
ScanWafer. Blir mediekonsulent.

- Jeg har min siste dag 30. april. Fra da skal jeg 
drifte nettavisen Helserevyen Online, forteller 
Johan, som tidlig på 1990-tallet omskolerte seg 
fra elektriker til journalist og blant annet arbei-
det for daværende Nordlandsposten. Han ble 
ansatt som skiftoperatør i ScanWafer i oktober 
2001, men har siden i september i fjor arbeidet 
med revisjon av instrukser i produksjonen og 
med å utvikle et opplæringssystem.

Tar doktorgrad
Liv Toril Pettersen er tilknyttet 
Nordlandsforskning og har kon-
tor i Sjalt-huset i industriparken. 
Nå tar hun doktorgrad i sosiologi. 
Doktorgraden kan hun smykke 
seg med om fire år. 
- Det er et fireårsløp hvor tre av 
dem er studier, og det siste er et 
praksisår, sier Liv Toril. 
I industriparken jobber hun med 
verdiskapning.
- Jeg jobber med et prosjekt som 
heter verdiskapning 2010 som 
dreier seg om bedrifts- og næ-
ringsutvikling hvor jeg jobber opp 
mot Yara, sier Liv Toril, som også 
jobber på Høgskolen i Bodø.

60 år
Gunnar Olsen (Yara), 17.april
Sigurd Gundersen (Yara), 28.mai

55 år
Svein Brennesvik (Yara), 23.mai
Werner Vatne (Yara), 28.mai
Egil Kolvik (Yara), 20.juni

50 år
Terje Rindal (Yara), 1.mai
Kristine Haukalid (Yara), 25.mai
Vidar Selstad (Yara), 1.juni
Helge Grøtting (Yara), 26.juni 
Alf H. Nilsen (Marine Harvest), 15.juli

45 år
Wenche Andreassen (Yara), 7.april
Geir Hansen (Yara), 15.mai
Per Arne Stark (HPP), 26.mai

40 år
Trond Tobiassen (ScanWafer), 18.april
Roger Hedström (ScanWafer), 3.mai
Steinar Skogli (ScanWafer), 4.mai
Linas Solhaug (ScanWafer), 11.juni
Knut Bergheim (HPP), 20.mai
John Erik Solbakken (Marine Harvest), 19.juli

35 år
Lena Beate Lorentzen (ScanWafer), 18.april
Stian Baardsen (ScanWafer), 27.april
Gøran Nygård (ScanWafer), 12.juni
Terry Witthall (SiTech), 23.mai
Jan Roger Krokstrand (PQ), 18.juni

30 år 
Roger Holter (Yara), 8.juni
Øyvind Pettersen (ScanWafer), 7.april
Magne Ness (ScanWafer), 8.april
Einar E. Sandaa (ScanWafer), 21.april
Trond Kjetil Helløy (ScanWafer), 16.juni

25 år
Bent Einar Lundheim (Yara), 10.juni
Dag Jensen (HPP), 25.mai
Oddvar Olsen (HPP)¸ 1.juni

20 år 
Siv Marit Olsen (Yara), 17.mai
Henrik Krogh (ScanWafer), 18.april
Mats J. Christoffersen (ScanWafer), 14.juni

Sykle på jobb
- Jeg har jo vært 13-14 år i samme 
bedrift, så det er vel kanskje 
på tide å gi seg, sier Oddmund 
Skogli. Han gir seg på Marine 
Harvest, og går over i en jobb på 
Meløy Notbøteri der han skal drive 
med reparasjon og vedlikehold. 
Oddmund tar den nye jobben for 
god fisk.
- Jeg har jo drevet i fiskebransjen 
lenge, og nå kan jeg til og med sykle til jobb. Det skal bli 
deilig, jeg gleder meg skikkelig, avrunder Oddmund.

Svein Are Olsen (45) takker for seg i 
Glomfjord Industripark, etter om lag 
6 år som fabrikksjef i ScanWafer. Nå 
flytter han tilbake til Mo i Rana, der 
han opprinnelig kommer fra. 1. juni 
trer han inn i stillingen som produk-
sjonssjef ved malmforedlingsbedriften 
Rio Doce Manganese Norway, som 
har 75 ansatte. I Glomfjord har Svein 
Are bodd i det såkalte Svingen-huset 
i Glomfjord. Han er gift og har seks 
barn.

Utvekslet erfaringer 
i Russland
Arve Jordal har nylig vært i Russland 
på fabrikktest. 
- Jeg var i Russland for å kjøre forsøk 
og ta prøver, samt å utveksle erfaringer, 
sier driftsingeniøren i Yara. Han fikk sett 
litt av landet der Yara har kjøpt seg inn 
i en del av industrien.
-Det var veldig interessant å være der 
borte, og vi fikk se litt av landet og lands-
bygda spesielt sjøl om det meste dreide 
seg om fabrikken, sier 28-åringen.

Liv Toril Pettersen

Gratulerer
Vi gratulerer med rund-dag i april, mai og juni!

Nye fagarbeidere 
Svein Brennesvik

Egil Kolvik

Kristine Haukalid

Wenche Andreassen

Terry Witthall

Siv Marit Olsen
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Råstoffene i råglass-produksjonen  i Glomfjord er sand og soda, som lagres i hver sin silo ved PQ Norge Si-
licates. Sand og soda veies ut, føres inn i en skrue og transporteres til et begerverk. Herfra går stoffene ned i en mikser, tilset-
tes vann og føres ned i silo. Derfra faller blandingen ned på en innmater, som fører inn i smelteovnen. Det forbrukes 762 kilo 
tørr sand og 404 kilo soda for å lage 1 tonn råglass. Grunnen til at regnestykket ikke ”går opp”, er at 40 prosent av sodaen er 
CO2, som går over tak i fabrikken.

Det begynte i fjor 
høst. Eksplosjon i 
etterspørselen etter 
råglass på verdens-
markedet. Dette gir 
hyggelige ”problemer” 
for PQ Norge Silicates 
i Glomfjord.

Budsjettene sprenges nemlig i 
råglass-fabrikken ved fjorden. 
Men altså i den hyggelige be-
tydningen av ordet.
- I fjor budsjetterte vi ut fra 
en årsproduksjon på 32.000 
tonn men endte på 39.000. 
I år sier budsjettet 37.000 
tonn, men vi kommer til å 
produsere 44.000, konstaterer 
fabrikksjef Trond Arne Fagerli 
fornøyd.

130 i døgnet
Og årsaken ligger selvsagt i 
markedets etterspørsel, som 
siden i fjor høst har økt be-
tydelig. Treforedlings- og pa-
pirindustrien, storforbrukere 

Fra å være eneste ansatt er Lothar Maruhn i Meløy Nærings-
utvikling ”plutselig” blitt leder for en stab på fire! Ting har 
altså skjedd fort siden flytingen til Sjalthuset i Glomfjord 
Industripark i fjor vår. Først ble Finn Nordmo engasjert som 
rådgiver for etablerere. Dernest ble Meløy Turistkontor orga-
nisatorisk lagt under MNU, og dermed ble Randi Tinnan med 
på laget. Og på senvinteren ble kvartetten komplett med Lina 
Buvik Vibe på plass som prosjektleder for RDA-midlene. Nå 
venter de fire på å kunne flytte inn i helt nye lokaler i tredje 
etasje i Sjalthuset. 

Stor etterspørsel etter råglass ”sprenger” budsjettene ved PQ Norge Silicates i Glomfjord.

Råglass 
har flere tusen anvendelses-
områder, og av Glomfjord-pro-
duksjonen havner om lag 50 
prosent hos treforedlingsindus-
trien i hovedmarkedet Sverige, 
samt i Finland og Norge. I denne 
industrien brukes råglass som 
blekemiddel, rensemiddel for 
returpapir og som papirlim. Rå-
glass er ellers anvendbart som effektiv herder i betong, for 
å redusere rullemotstand i bildekk, for å rense ut proteinet 
i øl og til erstatning for oljebasert boreslam i Nordsjøen, for 
å nevne noe. Bedriften innen bransjer som bygg, cellulose, 
støperier, olje og renhold, er alle avhengig av råglass som 
tilsetningsstoff i sine produksjoner. 

MNU-staben har 
vokst formidabelt 
siden sist

Fra 1 til 4 ansatte i vinter! Her er MNU-staben avbildet under 
åpningen av Start-opp Meløy-kontoret på Ørnes 18. mars. F.v. Randi 
Tinnan, Lina Buvik Vibe, Lothar Maruhn og Finn Nordmo.

Sand og soda inn i siloer. Innmating i forbrenningsovnen. Ferdig råglass fraktes til lager.

Hyggelig PQ »eksplosjon» 
av råglass, øker 
alle sin omsetning 
i Europa. Dette be-
tyr at for eksempel 
PQ Norge Silicates 
har sin fulle hyre 
med å levere nok 
fra sitt anlegg i 
Glomfjord.
- I fjor lå vi jevnt på 
100 tonn i døgn-
produksjon. Siden 
januar i år har det 
ligget på 130 tonn, opplyser 
Trond.
Fabrikken er designet for å 
tåle 150, men det hører med til 
historien at de som konstru-
erte og leverte fabrikken, ”ga 
seg” på om lag 90.

Utbygging? Usikkert.
Manko på råglass i Europa, 
altså, det går godt i store 
bransjer der råglass er viktig 
ingrediens.

- Drømmen min er jo 
at vi kan få installert 
en oppløser, altså at 
vi også koker glas-
set her i Glomfjord, 
sier Trond.
- Men vil den økte 
etterspørselen kun-
ne bety utvidelser i 
Glomfjord?
- Da spiller den usi-
kre kraftsituasjonen 
inn. Vi forbruker jo i 

løpet av 5 timer det en vanlig 
husstand gjør på et helt år. 
Årsforbruket vårt er på om lag 
40GWh. Dersom vi må kjøpe 
kraft til spot-pris i markedet 
fra 2007, kan det heller gå 
andre veien med satsingen i 
Glomfjord. Men dersom man 
skulle utvide, betyr det i prak-
sis helt ny fabrikk, for da må 
vi både ha ny ovn, ny silo og 
nytt lager.

Trond Arne Fagerli

MNU innreder nye lokaler i Sjalthuset. Innflytting rundt 20. mai.



10 nummer 2-2005 11nummer 2-2005

Trøbbel med stor-
sekk-pakkeren i Yaras 
PKL har gjort at bare 
en tredel av kapasite-
ten i det nye anlegget 
er blitt utnyttet. Men 
så oppdaget man at 
halsen på inner-sek-
ken var hovedproble-
met…

- Helt siden monteringen 
høsten 2003 har vi slitt med 
dårlige pakketall, vi har rett 
og slett ikke fått ut på langt 
nær det anlegget har kapasitet 
til. Emballasjen har vært det 
viktigste problemet, pluss at 
skiftene har slitt med å utføre 
de samme arbeidsoperasjo-
nene likt, forteller driftsleder 
Erik Knutssøn i PKL.

Hals-trøbbel…
Etter årsskiftet har en in-
tern prosjektgruppe, hjelp fra 
Yara-terminalen i Randers og 
besøk av sekkeleverandøren 
avdekket svært mye.
- Veldig mye av problemet 
var halsen på inner-sekken, 
forteller Rune Andersen, som 
har koordinert arbeidet for å 

bedre utbyttet fra storsekk-
pakkeren.
- På sekkerullene må sekken 
være rullet helt korrekt på 
kjernen og mates helt nøyak-
tig inn i pakkeren. Vi har hatt 
problemer med at halsen på 
innersekken har vært krøllet, 
og små, men viktige juste-
ringer har gjort dette bedre, 
sier han.

Rekorder
Med store forbedringer i ut-
byttet som resultat. Fra et 
gjennomsnitt på 300 til 900 
storsekker (600 kg.) pr. skift 
har betydd langt mindre press 
i pakkingen. Enkelte skift 
har man pakket 500 sekker 
med bare én person på dette 
anlegget – dermed kan staben 
disponeres mer fleksibelt. 
- Ja, de siste to månedene har 
det gått bedre og bedre. Nå har 
vi høye og stabile tall, og nylig 
satte vi rekord på ett skift med 
1.008 sekker, opplyser Erik 
Knutssøn, fast.
Etter forbedringstiltakene i 
februar har han kunnet no-
tere døgn med produksjon på 
hele 2800 sekker ut av stor-
sekkpakkeren, som definitivt 
betyr at anleggets egentlige 
kapasitet benyttes i en helt 
annen grad enn tidligere.

Storsekk-løsning

Meløy får straks åtte 
nye innbyggere. De 
skal jobbe med instal-
lasjon, men snakker 
ikke et kvekk norsk!

Emmanuel, Jeremy, Norbert, 
Gill, Christophe, Sebastien, 
Mathieu og Thomas. Franske 
navn, ja, stemmer det! Lær-
linger i mekanikk- og elektro-
disipliner.
- 3. mai kommer de, åtte fran-
ske 20-åringer som skal være 
lærlinger i Meløy-bedrifter! 
Etter Norge skal de hjem og 
avlegge fagprøve i sine disi-
pliner.

Norsk kultur
Det er Kåre Jakobsen som re-
degjør. Rådgiveren ved Meløy 
videregående skole i Glom-
fjord gleder seg til både det 
sosiale og det faglige.
- De skal lære hvordan det 
tenkes og arbeides i deres 
bransjer i andre land. Og det 
er viktig at de også blir kjent 
med norsk væremåte, kultur 
og språk. Så 5. mai blir det 
hornmusikk, og 17. mai blir 
det bunader!
Etter hvert har Kåre klart å 
skaffe vertsfamilier til karene, 
og jobbe-base blir henholdsvis 
Meløy Elektro, ScanWafer, 
Hydro Produksjonspartner og 
PQ Norge Silicates.

Det internasjonale
Paul Langevin Lycée i Tou-
lon mottar hvert år 2 MVS-
elever på praksisbesøk.
- Men fra nå av vil de øke 
til 8! De synes dette er 
fantastisk artig å få til, og 
vil samarbeide mer, kon-
staterer Kåre.
Og med hele 8 lærlinger 
som nå kommer til Meløy, 
får man for alvor testet ut 
i praksis internasjonalise-
ringen i ”industriskolen” 
- avtalen MVS har med 
bedriftene i og utenfor 
Glomfjord Industripark.
- Riktig. Spennende å se om 
vi klarer å yte tilbake, etter 
at vi har sendt en masse folk 
nedover dit. Når det gjelder 

språket, så blir det jo proble-
mer. Men min erfaring er at 
med fantasi og humør så går 
det riktig bra!

Frankrike var tin-
gen for MVS-elev-
ene Remi Elnan (17) 
og Øystein Haarvik 
(18).

Om få dager kommer hele 8 
franske lærlinger til Meløy 
for tre uker. Remi og Øy-
stein er just hjemme etter 
sine praksisopphold i La 
Seyne sur Mer. Byen ligger 
ved Toulon ved Middel-
havskysten.

I rådhuset
- Vi arbeidet i en instal-
lasjonsbedrift som heter 
SNEF, med over 4.000 an-
satte fordelt på flere land. 
Vi ble veldig godt mottatt og 
jobbet sammen med trive-
lige folk, forteller de.
Deres egen jobb i elek-
tro-praksisperioden var 

installasjonsarbeid i byens 
rådhus. Rev ned gammelt, 
satte opp nytt.
- Hvis du ser på forskjellen 
fra Norge så var det for ek-
sempel at de stripset alt av 
ledninger. Lite kabelbruer, 
slik vi gjerne bruker. Og 
det var en del andre måter 
å gjøre ting på der nede, 
forteller Remi.

Ny tur?
For eksempel spesialise-
ringen.
- Ja, folk var veldig spesia-
lisert, så når det kom en 
isolatør, så jobbet han med 
dét. De hadde egne folk 
for det meste – elektriker, 
dreier, sveiser, mekaniker. 
Ikke som hos hos, at folk 
gjør litt forskjellig, sier 
Øystein.

Tar en fransk en

Langt bedre utbytte fra storsekk-pakkeren i PKL, rapporterer prosjekt-
koordinator Rune Andersen.

Remi Elnan (foran) og Øystein Haarvik 
trivdes med installasjon i Frankrike.

Rådgiver Kåre Jakobsen.

Tidlig på plass i 
SiTech: sommer-
vikarene
- Vikarkorpset er viktig for å kunne sikre produksjonen 
best mulig også under ferieavviklingen i sommer, forteller 
Sissel Norum.
Hele denne måneden går dermed alle årets sommervi-
karer i opplæring i SiTech-prosessen. Først en generell 
opplæringsdag, deretter ute på skift.
- Vikarene skal inn i staben fra mai til august, og på 
grunn av bemanningssituasjonen vår er muligheten god 
for at noen av dem kan fortsette i vikariater til høsten, 
sier Sissel.

Årets sommervikarer i SiTech: fra venstre Christian Hegglund, Mla-
den Jovic, Lise Brun, Mehmet K. Andersen, Degaga Ayechew, Tine-Me-
rete Rindal og Richard Ragnvaldsen.



HPPs Arnstein Jensen 
har vært i hovedsta-
den for å presentere 
Glomfjords kvartals-
tall for ledelsen. Etter 
en særdeles tung 
vinter ser ting bedre 
ut, mener ny-sjefen. 
– Men nå må vi tørre 
å si at vi er best.

Arnstein berømmer Jon Hen-
rik Strømme for en god jobb 
i vinter. Med god dispone-
ring av folk, prosjektstyring 
og økt faktureringsgrad ble 
ikke minst mars en veldig 
bra måned. Ikke minst på 
ingeniørtjenester, som går i 0. 
Kvartalet viser en svak minus 
i forhold til budsjett, opplyser 
han. Men på rett vei, altså. 
Kostnader er kuttet, volumet 
opp i enkelte avdelinger, flere 
ut i arbeid.

Lytting og felles mål
36-årige Arnstein Jensen 
meldte overgang fra produk-
sjonssjef-jobben i SiTech 2. 
april. De tre første ukene i 
HPP har han prioritert lytting 
før endring.
- Jeg har brukt mye tid i star-
ten til å prate med de ansatte, 
jeg må få et bilde av bedrif-
ten før det er aktuelt å gjøre 
eventuelle forandringer. God 
informasjonsflyt er en viktig 
utfordring i HPP, i tillegg til 
at vi i lederteamet må sette 
oss et felles mål for bedriften, 
som vi alle skal jobbe mot, slår 
han fast.

Færre reiser
- Så hvordan skal HPP bli en 
lønnsom bedrift igjen?
- Min filosofi som leder er å 
skape noe positivt rundt meg. 
Resultater for bedriften blir en 
konsekvens av det, det er vik-
tig at de ansatte trives på jobb, 
spesielt i en bedrift som HPP! 
En demotivert og frustrert an-
satt er en dårlig markedsfører 
av våre tjenester. Nå må vi få 

folk til å tro på bedriften, vi må 
tørre å si at vi er best! 
- Og det skal dere klare nå?
- Ja, og nå må vi være mer 
på hugget lokalt. Det er altfor 
mange lokale oppdrag som går 
ut av kommunen, og det må vi 
gjøre noe med. Derfor reduse-
rer vi på reiser for å selge, nå 
er det aller viktigst å gjøre en 
best mulig jobb lokalt.

Må være tydelig
- Hvordan er du blitt mottatt 
av de ansatte?
- Jeg har kun fått positiv 
respons og føler meg godt 
mottatt! Folk er veldig positiv 
til at de får prate med meg og 
si sin mening. Og de vet at 
det må forandringer til, så de 
fleste er spent på hva jeg skal 
gjøre, tror jeg. Jeg kommer til 
å være mye ute i verkstedene, 
for tilstedeværelse mener jeg 
er svært viktig for å få til noe 
positivt rundt seg som leder.

- Si at vi er best

Arnstein Jensen vil fokusere lokalt. 
– Altfor mange oppdrag forsvinner 
i dag ut av kommunen, mener ny-
sjefen i HPP.

Snuoperasjon i vinter har gitt bedre resultater for HPP. Arnstein Jensen 
bruker tid på å prate med de ansatte. Her sammen med (t.v.) Terje 
Benjaminsen og Dag Olsen. 

En tidlig gjest
Arnstein Jensen blir en tidlig gjest hos den som overtar 
ledelsen av ScanWafer i Glomfjord etter Svein Are Olsen.
- Jeg skal stå ved døra når den nye sjefen begynner. Scan-
Wafer satser videre i Glomfjord, og vi skal være med! Vi 
har mye kompetanse fra tidligere prosjekter i fabrikken 
deres, og har mye å bidra med i videre utbygging. Jeg skal 
også ta opp med dem at jeg synes det er synd at såpass 
mange prosjekteringsoppdrag går til Oslo-området, sier 
Arnstein.
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