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HPP-leder Jon Henrik Strømme jobber for å få skuta på 
rett kjøl i Hydro Produksjonspartner i Glomfjord. 

- Vi har svært god tro på at vi skal komme over kneika, 
sier han.

Yara sparte 900.000 kroner. På 1 måned!   SIDE 4
- Vi har vært for dårlig på ledelse. (SVEIN ARE OLSEN)   SIDE 6
SiTech + ScanWafer = SANT     SIDE 14
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Men, men, men.....er det 
ikke...? En wafer med 
RUNDE hjørner?!
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- Det har rett og slett vært for lite å gjøre, og 
vi sliter økonomisk, innrømmer Jon Henrik 
Strømme i Hydro Produksjonspartner. Selska-
pet får mindre oppdrag når hovedkunde Yara 
vil redusere sine kostnader. - Hittil i år har vi 
ikke klart å finne nok andre oppdrag, og det 
har gått spesielt ut over ingeniørtjenester. 
Men vi har svært god tro på at vi skal klare å 
komme over kneika, sier han.   BLA OM

FOR HPP

    
OGSÅ I  I 
DENNE 
UTGAVEN:



- Vi sliter, men vi har 
svært god tro på at vi 
skal klare å komme 
over kneika, sier 
fungerende leder Jon 
Henrik Strømme i HPP 
i Glomfjord. 
- Det har rett og slett vært for 
lite jobb å gjøre. Yara i Glom-
fjord er vår største kunde, og 
ønsker å redusere sine kost-
nader. Dette betyr en mindre 
oppdragsmengde for oss, og at 
vi må finne flere andre jobber. 
Denne utfordringen gjelder 
alle avdelinger, men går spe-
sielt utover ingeniørtjenester. 
Hittil i år har vi ikke klart å 
kompensere godt nok for den 
reduserte oppdragsmengden, 
og dermed sliter vi økonomisk. 
Vi har også fått reduserte mar-
giner, blant annet på grunn av 
økt arbeidsgiveravgift, forkla-
rer Strømme.

Nok oppdrag
Han har i dag ansvar for 90 
ansatte, av de 105-110 som 
ble overtatt fra Hydro Agri i 
2000. I dag kjøper Yara tilbake 
om lag 50 av årsverkene til 
ulikt vedlikeholdsarbeid, mens 
HPP må skaffe jobb til resten 

- Ja, vi sliter

av staben gjennom oppdrag 
for andre bedrifter i og utenfor 
Glomfjord Industripark.
- Det er på ingeniørtjenester 
vi sliter. Dette er en generell 
trend - det kuttes på investe-
ringer, og da etterspørres det 
i mindre grad slike tjenester. 
På våre andre områder – elek-
tro, bygg og mekanisk – er 
ordreinngangen god, men ut-
fordringen på disse områdene 
er å oppnå riktig fortjeneste på 
oppdragene.

Flere tiltak
- Hvordan løser dere proble-
mene?
- Bemanning er alltid noe man 
må vurdere fortløpende, men 
det er fortsatt vår strategi at 
vi skal skaffe nok mat til de 
90 vi har. Når det gjelder å 
skaffe nye oppdrag vil vi nok 
på sikt merke et synkende be-
hov for våre tjenester. Derfor 
jobber vi med flere ting, for 
eksempel å knytte oss tettere 
opp mot industrimiljøet i Mo i 
Rana, vi lærer folk opp innen 
kraftverksvedlikehold, som er 
satsingsområde for HPP på 
Rjukan, vi skolerer folk for 
offshore-jobbing og vi driver et 
kontinuerlig markedsarbeid.
- Og samtidig vil Yara stadig 
kutte sine vedlikeholdskost-

nader?
- Ja, og i et samarbeid mel-
lom Yara og oss har vi klart å 
redusere kostnadene de siste 
to månedene til et helt annet 
nivå enn de åtte første i år. 
Samtidig må vi bli flinkere til 
å kalkulere hvordan vi gjør 
dagens jobber til samme pris, 
men mer effektivt slik at vi 
fortsatt kan gå i pluss.

Nye utfordringer
Nå leter altså HPP etter Lindor 
Lorentzens permanente er-
statter i Glomfjord. Ifølge Jon 
Henrik Strømme har Lindor 
en stund ønsket andre utfor-
dringer, og da det oppstod et 
akutt behov for en person til å 
lede verksteddriften på Rjukan 
i vinter, sa han seg villig til å 
reise raskt.
- Vi har lyst ut jobben internt i 
Hydro, der søknadsfristen var 
3. november, og i disse dager 
er stillingen utlyst i lokale 
aviser. 
- Er det ingen lokalt som er 
aktuelle?
- Det kan det være, og vi 
vil gjerne rekruttere internt. 
Men for å ikke utelukke noen 
søkere ved bare å plukke en 
etterfølger, valgte vi å lyse ut 
stillingen.
Selv kjenner han virksomhe-

ten i Glomfjord godt etter å ha 
ledet et forbedringsprosjekt i 
HPP der målet var å få ned ved-
likeholdskostnadene for Yara. 
Nå ser han for seg pendling fra 
Porsgrunn til Glomfjord minst 
til nyttår, sannsynligvis til et 
stykke ut på nyåret.

–Utrolig bra at fagforbundet 
vårt spanderer et slikt stu-
dium på oss, sier skiftleder 
Jon-Einar Kristensen (33).
Han selv, skiftleder Johnny 
Bakke (39), teknisk innkjø-
per Even Knudsen (35) og 
prosjektutvikler Sten Jensen 
(32) er nemlig fulle av lovord 
om sin egen fagforening, For-
bundet for Ledelse og Teknikk 
(FLT). Ikke så rart:
- FLT dekker alle kostnadene 
våre. Det er snakk om ca. 
60.000 kroner pr. snute, alt 
medregnet, opplyser Jon-Ei-
nar, som også er nestleder 
lokalt i FLTs avdeling 34.
Som betyr om lag 420.000 kro-
ner investert bare i ScanWa-
fer-medlemmer, for skiftleder 
Frode Kvarsnes og teknikerne 
Jan Inge Bye og Tore Mevik er 
også med på utdanningsløpet. 
Arbeidsgiver ScanWafer stiller 
i tillegg opp med fleksibilitet i 
forbindelse med studiesam-
lingene.

Vil bli bedre
Ingen tvil om at forbundet vil 
bidra til kompetanseheving 
blant sine egne medlemmer, 
altså. Nå er våre venner si-
kre på at både forbund og 
arbeidsgiver skal nyte godt 
av etterutdanningen de tar i 
såkalt teknologiledelse.
- Jeg ønsker å bli en bedre 
skiftleder, blant annet ved å 
lære mer om personalbehand-
ling, sier Johnny.
- Samme her, pluss at det er 
mye å lære om å jobbe i team. 
Dessuten er jeg tillitsvalgt og 

vil gjerne ha mer kunnskaper 
om bedriftsøkonomiske ting, 
mener Jon-Einar.
Even har ingen formell utdan-
ning ut over videregående 
skole, og ser fram til å få doku-
mentert lederutdanning.
- Og dette er rettet inn mot 
akkurat det jeg har lyst til å 
drive med, altså teamjobbing 
og prosjektledelse, sier han.
Studiet er delt i fem moduler: 
å skape beste praksis, å lede 
ansatte, administrasjon av 
økonomiske og fysiske ressur-
ser, administrasjon av infor-
masjon og en del obligatoriske 
tilleggsemner der bl.a. HMS og 
risikohåndtering inngår.

Svært relevant
Forbundet for Ledelse og Tek-
nikk har 20 medlemmer i 
ScanWafer, og alle har fått 
tilbud om å ta denne mo-
dulen, som er et samarbeid 
mellom Høgskolen i Bergen, 
Universitetet i Bergen og FLT. 
Karene har deltatt i tre sam-
linger i Bergen i høst i tillegg 
til en nettsamling. Hjemme i 
Glomfjord jobber de sammen 
om innleveringene, som har 
emner nært knyttet til daglige 
oppgaver i en prosessindustri-
bedrift.
- Foreleserne er veldig gode og 
innleveringsoppgavene veldig 
relevant, så vi er veldig godt 
fornøyd. Etter teknologiledelse 
tenker flere av oss å fortsette 
med for eksempel prosjektle-
delse, logistikk eller ledelses-
psykologi, forteller de.

Bedre skiftledere, bedre personalbehandlere 
og bedre prosjektledere. Det skal ScanWa-
fer sitte igjen med når sju av de ansatte har 
gjennomført etterutdanning i teknologile-

delse.

Studenter

- Det er kisel-
alger.
Forteller ScanWafer-sjef 
Svein Are Olsen om de 
skjemmende, brune flek-
kene på Glomfjorden.
- Vi har fått tatt prøver, og 
finner ut at dette er kisel-
alger. Hovedsakelig er det 
naturen selv som sørger 
for slik oppblomstring – 
tidligere undersøkelser av 
fjorden viser at ScanWafer 
og SiTech bidrar med bare 
2 prosent, sier han.
Nå skal Norsk Institutt 
for vannforskning ta egne 
prøver av fjorden for å få 
dette bekreftet, opplyser 
Olsen.

J

Jon Henrik Strømme arbeider med 
ulike tiltak for å rette på situasjo-
nen i HPP. - Vi sliter, men har god 

tro på at vi skal komme over denne 
kneika, sier han.

Det er blitt betydelig mer 
biltrafikk inne i industripar-
ken i høst. Blant annet har 
de ScanWafer-ansatte fått 
adgang til å parkere rundt 
egen fabrikk. Dette bildet 
viser parkeringsplassene 
utenfor klekkeriet 
til Marine Harvest.

Forvirret?
For skulle ikke IndustriFolk komme 27. oktober? Jo da, 
det stemmer! Men, så viste det ved nærmere ettersyn at 
kontraktene som utgiver har med bedriftene i Industri-
parken gav grunnlag for to utgaver i høst, ikke tre. Vi kan 
ellers opplyse at IndustriFolk videreføres neste år med 
totalt 6 utgaver. Abonnenter får prisreduksjon for den 
sjette utgaven som ikke kom i høst.

Bedriften tjener på kompetansehevingen hos disse ka-
rene. F.v. Sten Jensen, Johnny Bakke, Even Knudsen og 
Jon-Einar Kristensen.

Mellom samlingene i Bergen jobber guttene i grupper 
med innleveringsoppgaver.



Det er Yaras nye tariff- og 
personalleder som snakker. 
May-Eli Nygård Johnsen (38) 
har rukket å gå seg noenlunde 
varm i funksjonen som de 
senere år har sortert under 
ansvarsfeltet til HMSK-leder 

Oddmund Storaker.

Åpen og konkret
- Jeg tror jeg er åpen for 
innspill og kan være flink til 
å ta tak i disse og gjøre ting 
konkret når jeg jobber i team, 

- Menneskene i bedriften er fortsatt vår viktigste ressurs, og per-
sonalfeltet må ikke bli glemt selv om utfordringer står i kø i drift og 
produksjon. 

May-Eli
som sjef

sier hun på spørsmål om egne 
lederegenskaper.
Til tross for relativt ung alder 
har hun imponerende fartstid 
i bedriften. I juni i år tilsvarte 
tjenestetiden nemlig halve 

livet hennes – 19 år. Det var 
som sekretær i personalav-
delingen hun først kom inn 
portene i 1985, deretter ble 
det fast arbeid innenfor per-
sonal og administrasjon fra 
-87. Etter dette har May-Eli 
vært personalkonsulent, men 
med unntak av korte perioder 
som opplæringskonsulent og 
kontorleder i bygningsavde-
lingen.

Mer overordnet
- Nå blir jo jobben min mer 
rådgivende i forhold til at jeg 
før jobbet utførende. Jeg liker 
å organisere ting, men nå skal 
jeg tenke mer overordnet på 
personalfeltet – det blir spen-
nende, mener hun selv.
- Og hva er viktigst å tenke på, 
synes du?
- For eksempel er det viktig at 
personalfeltet ikke ”forsvin-
ner” i alt det andre vi holder 
på med. Når utfordringer 
står i kø i drift, produksjon 
og omorganisering er fortsatt 
menneskene i bedriften vår 
viktigste ressurs, og da må 
ikke personalfeltet bli glemt.

Mer ute
May-Eli er også opptatt av å 
kartlegge den kompetansen 
bedriften besitter. Har vi den 
kompetansen vi må ha? Ten-
ker vi rett? Hva er målene 
våre? Og selvsagt må personal 
makte å være den støttefunk-
sjonen de ansatte og linjen 
forventer.
- Tidligere har vi forsøkt å ha 
”utedag” i Fullgjødselfabrikken 
for å møte folk der de jobber. 
Dette er viktig for å unngå at 
vi jobber i vår lille verden og 
forventer at alle skal innrette 
seg etter oss. Dette fikk vi gode 
tilbakemeldinger på, og det blir 

 

Yara sparer energi 
som aldri før. For over 
900.000 kroner bare 
i oktober. En viktig 
årsak er operatøre-
nes dyktige styring av 
prosessen fra 
kontrollrommet.
- Hovedgrunnen til at vi sparer 
så mye penger sammenliknet 
med i fjor, er at vi er flinke til 
å utnytte maksimalt den dam-
pen Syrefabrikken produserer 
i sin prosess. Den må nemlig 
brukes fortløpende – utnytter 
vi den ikke må den slippes over 
tak. Og da risikerer vi i neste 
omgang å måtte kjøre i gang 
elektrokjelene for å produ-
sere damp, og det koster mye 
energi, forklarer driftsingeniør 
Frank Robert Eriksen i Full-
gjødselfabrikken.
Utstrakt bruk av elektro-
kjelene kan fort medføre et 
strømforbruk på 50.000 kro-
ner i døgnet, ifølge hans be-
regninger.

Dyktige operatører
Og tallene som beskriver hva 
man de siste månedene har 
spart i blanke kroner, bekref-
ter at man har uvanlig god 
kontroll på dampforbruket. I 
august utgjorde besparelsen 
500.000 kroner sammenliknet 
med samme måned i fjor, i 
september 650.000,-.
- Mest ære for besparelsene 
skal de operatørene ha som 
styrer prosessen fra kontroll-
rommet. Det er de som for 
eksempel passer på at vi kjører 

Energisparere
KS-fabrikken på halv fart når 
vi produserer mineralgjødsel 
som gir lite kalksalpeter.
- Ja, det er jo litt spennende 
når jeg ser hvor mye strøm det 
kan spares ut fra måten jeg 
styrer på, innrømmer operatør 
Svein Jørgensen.
- Litt dataspill?
- Hehe, ja, kanskje det?

Viktig bevisstgjøring
Styringen av energiforbruket i 
produksjonen av gjødsel kan 
på mange måter sammenlik-
nes med slik det er hjemme i 
våre private hus, mener Frank 
Robert.
- Der vet vi alle at det lønner seg 
å ha et jevnt og stabilt forbruk, 
for dersom forbruket øker 
brått, så koster merforbruket 
oss dyrt på strømregningen. 
Derfor har vi jobbet mye med 
bevisstgjøring på hvor viktig 
det er å kjøre fabrikken jevnt. 
Det gir nå resultater ved at vi 
sparer energi og penger.
Energibesparelsene man opp-
når i høst er resultat av ulike 
prosjekter som er igangsatt de 
siste årene.
- Vi har på plass ny varme-
veksler for saltsmelte, som 
har betydd mye. Dessuten 
har vi økt bufferkapasitet på 
renset kalksalpeter. Og så er 
det bevisstgjøringen vi nettopp 
snakket om.

Leverer varene
- Men fortsatt er det mer å gå 
på, skjønner jeg?
- Ja, vi ser på hvordan vi kan 
benytte en del oppvarmet 
vann som i dag går på havet. 
Dersom vi benytter det på en 
bedre måte kan det gi mer 

energi spart. 
Så skal vi også 
ha på plass ny 
varmeveksler 
på avdriveren 
for ammoni-

akkvann, som også betyr 
bedring. Alt dette er jo 
viktig å kunne vise til dem 
som har latt oss kjøre 
prosjekter – at vi faktisk 
leverer varene slik vi har 
sagt. Og det vil igjen være 
viktig for å få innvilget 
framtidige prosjekter, slår 
han fast.

Det begynte med 
Hydro i Glomfjord 
og Meløy videregå-
ende skole. Nå er 
«Industriskolen» 
blitt så mye mer.
For avtalen som nå gjel-
der, innbefatter hele sju 
ulike bedrifter: Yara Norge 
Glomfjord, Hydro Produk-
sjonspartner Vedlikehold 
Glomfjord, EWOS, ScanWa-
fer, Meløy Elektro, PQ Norge 
Silicates og Meløy Bedrifts-

Service. Altså: mens skoleele-
vene tidligere fikk innblikk i drift 
og vedlikehold i prosessen bak 
produksjonen av mineralgjødsel, 
er arenaen nå utvidet betrakte-
lig, til å gjelde andre prosesser 
og andre bedrifter. Viktige mål 
i det forpliktende samarbeidet 
med skolen er å gi regionen et 
best mulig utdanningstilbud, 
utnytte ressursene bedre, gjøre 
kvaliteten på opplæringen be-
dre og styrke rekrutteringen til 
industrifagene. Avtalen om «Nye 
Industriskolen» ble undertegnet 
i sommer. 

Rundt bordet f.v. Torild Nilsen (MVS), Dagrun Johnsen 
(EWOS), Trond Fagerli (PQ Norge Silicates), Finn Åge Pet-
tersen (MBS Opplæringskontoret), Roar Jensen (MVS), Bente 
Christensen (MBS Opplæringskontoret), Erling Voll (Yara 
Norge Glomfjord), Roger Stormo (Meløy Elektro, skjult) og 
John-Howard Bottolfsen (MVS).

Fra kontrollrommet styrer operatør Svein Jørgensen 
prosessen med jevnest mulig energiforbruk. Det sparer 
Yara penger på.

- Bare i oktober sparte vi 900.000 
kroner sammenliknet med samme må-
ned i fjor, forteller en fornøyd driftsin-
geniør Frank Robert Eriksen i Fullgjød-
selfabrikken.

Større bufferkapasitet 
gir også besparelser.
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- Det er formidabelt å 
komme ned i 5 pro-
sent når vi var over 8! 
sier en fornøyd Svein 
Brennesvik. Sykefra-
værsprosenten stuper 
ikke bare nasjonalt, 
men også i den lokale 
industriparken.
For mens årsprosenten var 
over 10 i 2002 og 8,1 i fjor for 
Yara og HPP samlet, har det 
gått rette vegen fra dag 1 i år:
- Fra 7,3 i januar til 5,9 i fe-
bruar og til at vi ved utgangen 
av september lå an til et årstall 
på 5,6 prosent i Yara, oppsum-
merer Svein.

Finner løsninger
Han presiserer at sykefravær 
må ses i lys av alt fra hvordan 
en arbeidstaker har det på 
jobb og hjemme, til den gene-
relle helsetilstanden.
- Men det er ikke tvil om at 
enhetene i produksjonen sin 
er blitt flinkere til å legge til 
rette oppgaver som gjør at folk 
kan stå i jobb. Formennene 
har vært flinke til å ha dialog 
med de ansatte og lete etter 
løsninger for å hindre fravær, 
ikke bare i møte med helsetje-
nesten. Og så skal de ansatte 
ha ros - det er de som har vist 
engasjement og som er tilbake 
på jobb, roser bedriftssykeplei-
eren i HPP og Yara.

Et dilemma
Bedriftene han representerer 
har hatt tradisjoner for å finne 
løsninger for ansatte som på 
grunn av helsa bare har kun-
net stå delvis i jobb. Men, 
arbeidet for lavere sykefravær 
har fått vanskeligere kår.
- Når mange går i tilrettelagte 
funksjoner blir det jo mindre 
slakke i en travel produksjon. 
Og med et knallhardt trøkk på 
industrien med sterke krav til 

Kan bli bedre
Yara i Glomfjord har fortsatt et 
høyt sykefravær sammenliknet 
med resten av konsernets 
bedrifter rundt i verden. Mange 
av disse havner nemlig under 2 
prosent. 
- Jeg tror vi kan bli like gode 
dersom IA-arbeidet får fortsette. 
En årsak til forskjellen er nok 
at Norge har ordninger som 
gir oss større muligheter til 
å velge om vi vil gå på jobb 
eller ikke, og at sykefravær lett 
blir en ventil for mange slags 
problemer. Både ansatte, ledere 
og leger må tenke annerledes 
om sykefravær. Og kanskje tar 
vi altfor for gitt at vi har en jobb 
å gå til? En annen utfordring 
er å få ansatte til å ta vare 
på helsa si ved å forebygge 
livsstilsykdommer. mener Svein 
Brennesvik.

Samles om AKAN
Rus og arbeidsliv settes i fokus over tre 
dager i månedskiftet.
- Vi vet at problemene finnes. Målet er å forebygge og 
gi hjelp og støtte til dem som har rusproblemer.
Sier HPP og Yaras bedriftssykepleier Svein Brennesvik 
om bakgrunnen for at tre dager nå skal settes av til kurs 
og diskusjon med utgangspunkt i AKAN(Arbeidslivets 
komité mot alkoholisme og narkomani). I samarbeid 
med Polarsirkelen HMS inviteres unge arbeidstakere 
og ledere i ScanWafer, Yara og HPP til kurs 1. og 2. 
desember. Dagen før er bedriftenes personalansvarlige 
og tillitsvalgte invitert til et AKAN-forum for å drøfte 
temaet rus og arbeidsliv.
- Det er viktig at våre ansatte fortsatt er bevisst på 
at rus og arbeidsliv ikke hører i hop, og at bedrifter 
med en tydelig policy og god oppfølging kan hindre 
problemer både på arbeidsplassen, sosialt og i lokal-
samfunnet, sier Brennesvik.

Rekord i PIL
Sykefraværet i den norske 
prosessindustrien har gått 
ned med hele 24 prosent på ett 
år. Dette er rekordnotering i 
Prosessindustriens Landsfore-
ning (PIL), og:
- Vi er nå nede på 1993/94-
nivået, altså lavest siden PIL 
ble etablert i 1992, sier fagsjef 
Tore Hurlen.
Han anser målsettingene i 
IA (Inkluderende Arbeidsliv)-
avtalen som nådd allerede, et 
helt år før avtalen løper ut.

Formidabel
nedgang

utfakturering, inntjening og 
kostnadskutt, så blir det et 
dilemma at man samtidig skal 
tilrettelegge for folk som har 
funksjonsbegrensninger.
- Og nå er målet for neste år å 
komme under 4 prosent syke-
fravær i Yara, 5,5 i HPP?
- Det er realistisk, men krever 
at alle tenker annerledes om 
sykdom og fravær. Vi må ha 
et positivt fokus på nærvær 
til tross for ulike plager. Og 
det krever at folk får rask av-
klaring på hva som feiler dem 
- det er kanskje ikke farlig å gå 
på jobb med ”den friske delen” 
dersom en tar nok hensyn.

Etter initiativ fra de ansatte 
har han selv de siste måne-
dene tatt tak i hvordan le-
delse utøves i Meløys raskest 
voksende og snart største 
bedrift.
- Det er bare å innrømme at 
vi ikke har vært spesielt gode 
på personalpolitikk. Fra vi var 
12-15 personer her i 1997 og 
alle kunne sitte rundt samme 
bort og diskutere et problem, 
er det i dag nes-
ten 200 stykker. 
Den teknologis-
ke utviklingen 
har vært enorm 
og veksten har 
vært stor, men 
samtidig har vi 
forsømt arbei-
det med å lage 
et verdigrunnlag 
og få til god per-
sonalledelse for 
bedriften samlet, 
slår han fast.

Vekst og 
usikkerhet
At alle ansatte nå 
har levert punktvis evaluering 
av sin nærmeste leder, har sin 
bakgrunn i henvendelser fra 
de ansatte. Noen etterlyste et 
verdigrunnlag for ScanWafer, 
en annen gruppe stilte spørs-
målstegn ved personalpolitik-
ken som blir ført. 
- Først og fremst synes jeg 
det er veldig positivt at disse 
tingene er kommet fram. Vi 
har historie for å kaste raskt 
om i denne bedriften, og vi må 
innse at det kan skape usik-
kerhet blant mange ansatte. 
Nå merker jeg at det finnes 
en veldig vilje til forbedring, 
forteller Svein Are.

Viktig for økning
To arbeidsgrupper har hatt i 
oppgave å lage hvert sitt ut-
kast, en plakat, som beskriver 

- Vi har vært så opptatt av å få fram wafere at 
vi ikke har rukket å lage oss et verdigrunn-
lag, innrømmer fabrikksjef Svein Are Olsen 
i ScanWafer. Nå er alle lederne i bedriften 
gjenstand for grundig evaluering.

Vil lede 
bedre

Men om den forestående 
fusjonen gir positive eller 
negative konsekvenser i 
Meløy, Rødøy og Gildeskål, 
er det ingen som kan gi oss 
opplysninger om. Gjennom 

det som bør være ScanWafers 
verdigrunnlag og god perso-
nalbehandling.
- Har dere tid til å bruke kref-
ter på dette, da? Dere står 
foran store kapasitetsutvidel-
ser – omsetningen skal nær 
dobles i løpet av neste år?
- Jeg er helt sikker på at dette 
arbeidet nettopp vil bidra til 
produksjonsforbedringen. Så 
langt har vi nok klart å sam-

kjøre grupper 
av ledelse, men 
ikke en samkjørt 
ledelse i bedrif-
ten. Dessuten 
har dette arbei-
det avdekket et 
engasjement på 
grasrota som er 
viktig for å oppnå 
produksjonsfor-
bedringer.

Tøft, men po-
sitivt
ScanWafer har 
engasjert kon-
sulent i lederut-
viklingsarbeidet. 

Alle ledere har beskrevet egne 
styrker og svakheter, og fått 
samme vurdering fra sine 
ansatte. Ut fra dette lages en 
handlingsplan for hver leder 
med beskrivelse av tre ting 
som skal forbedres.
- Så skal vi gjøre en ny måling 
etter å ha kjørt denne proses-
sen.
- Hvordan har folk reagert på 
dette?
- Det er en tøff prosess for 
mange, men det er blitt veldig 
godt mottatt. Det er viktig å få 
fram at dette ikke gjøres for å 
påpeke svakheter, men for at 
vi alle skal kunne bli bedre.
- Enn du selv, da, som leder?
- Jeg har gjort det samme 
som alle andre og fått klare 
tilbakemeldinger på ting jeg 
må forbedre meg på!

ScanWafer har 
hatt full fokus på 
produksjonen av 
wafere. Dette har 
gått på bekost-
ning av personal-
politikken, for-
teller fabrikksjef 
Svein Are Olsen.

Fusjonen mellom Marine Harvest og Stolt 
Seafarm kan føre til store omkalfatringer i 
den lokale settefisk- og oppdrettsbransjen. 

oppslag i dagens Næringsliv 
og et skriv til de ansatte er 
informasjonen kommet om 
at konsernene kan bli slått 
sammen fra årsskiftet.
- Men vi vet rett og slett in-

genting om det som skal skje 
videre, vi heller. De som styrer 
denne prosessen har holdt 
kortene tett til brystet, opply-
ser produksjonssjef ferskvann 
i Marine Harvest, Tor-Arne 
Gransjøen. 
Det som er klart, er at et 
fusjonert selskap vil styre 
voldsomme verdier i de tre 
kommunene: settefiskanlegg 

i Glomfjord, slakteri på 
Halsa, oppdrettsanlegg på 
Bolga, i Gildeskål og Rødøy. 
Alle anleggene driver godt, 
og ingenting tyder på an-
satte direkte i produksjo-
nen trenger å frykte for sine 
jobber ved en sammenslå-
ing og effektivisering. Mer 
usikkert kan det bli for 
ansatte i støttefunksjoner, 
administrasjon, slakting og 
pakking.

Lite fusjonsnytt

Bedriftssykeplei-
er Svein Bren-

nesvik konstate-
rer meget gle-

delig utvikling i 
sykefravær.
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Fagbrev for 
far og datter
Lise Brun og pappa Arve William Brun har 
begge nylig tatt fagbrev, i henholdsvis i 
laboratoriefaget og elektromontørfaget. 

SONDRE MIDTHUN

- Vi har jobba hver for oss, og dette var helt tilfeldig, sier 
Lise. 
Hun bestemte seg for å ta fagbrev etter hun hadde fullført 
allmennfag. 
- Jeg har jo jobba som lærling i dette faget, og nå vil jeg prøve 
å få meg fast arbeid, sier Lise. Hun kan bli tvunget til å flytte 
på seg for få jobb. Det har hun ikke så veldig lyst til. 
- Jeg har en samboer som har fast jobb, så det blir vanskelig. 
Det er lite etterspørsel i akkurat dette yrket, men jeg håper  
å få meg jobb en gang i fremtida, sier 23-åringen. 
Arve trengte påbygging på deler av VK1, pluss hele VK2 for 
å kunne kalle seg elektromontør. 
- Jeg bestemte meg vel for å ta dette fagbrevet for tre år 
siden. Det hadde litt med at det ble et krav fra bedriftens 
side også, forteller han.
- Du kan si at nå kan jeg jobbe mer sjølstendig med en del 
ting. Det var jo ikke et krav å ha fagbrev i disse tingene da 
jeg starta i 1980, sier Arve.

Paul går av
Etter en mannsalder takker Paul Myrvang 
for seg.

SONDRE MIDTHUN

30.september gikk Paul Myrvang ut av portene i Industri-
parken for siste gang som ansatt. 
-Jeg var jo litt plaga med sykdom på slutten, så det er vel 
greit å tre av nå. Men det er litt både og, sier Paul sjøl. 
Den 30.august 1960, samme år som Erik Bye gav ut 
plata ”vi går om bord”, gikk Paul om bord i det som skulle 
bli en 44 år lang epoke i industriparken. Han starta i 
byggservice. Åtte år senere begynte han i pakkeriet, og 
der ble han værende i 36 år til. Han har vært med på det 
meste av utvikling som har skjedd. 
-Jeg vil vel beskrive årene i Hydro som utelukkende 
gode. Det er klart at det har vært en del utvikling og ting 
å sette seg inn i, men det har ikke vært noe problem, 
forteller han.
Etter 44 år som industriarbeider må Paul finne andre 
ting å fylle dagene med. Han har et hus på Sør-Fugløy 
som ikke har fått så mye oppmerksomhet. 
- Ja, vi har jo et hus stående der ute som jeg regner med 
jeg skal bruke en del tid på, sier Paul, nybakt pensjonist 
etter en mannsalder i en og samme bedrift. 

Medlem i 50 år
Haugvik Industriarbeiderforening feiret i høst sine vetera-

ner. Lenger enn lenge har Leif Stavne vært trofast mot HIAF 
– hele 50 år…Her sammen med leder Frank Andersen (bak 

t.v.) og nestleder Virgil Anbakk.
Foto: HIAF

Far og datter Brun. Arve og Lise.

om folk
60 år
Halvor Rønnåbakk (Yara), 1.desember

50 år
Viktor Olsen (Yara), 14.november
Arve Olsen (Yara), 14.november
Lisa Vigdis Jensen (Yara), 15.november
Paul Egil Kvarsnes (Yara), 25.desember

45 år
Leif Mesøy (Yara), 2.desember

40 år
Kenneth Kristensen (HPP), 20.november
Eskil Storjord (HPP), 24.november
Ivan Dahl (Yara), 6.november
Linda Myrvang (Yara), 23.november

35 år
Grethe Steinmo (HPP), 10.desember
Tommy Olsen (ScanWafer), 8.desember
Per Myrvang (Yara), 5.desember
Per Arne Karlsen (Yara), 14.desember

30 år
Veronica Sørøy (ScanWafer),
5.November

25 år
Anthony P. Torgersen (ScanWafer), 
31.oktober 
Lars Erik Nilsen (ScanWafer), 
25.november

20 år
Roy Telnes (PQ Norge Silicates), 
29.oktober 
Harald S. Martinussen (ScanWafer), 
28.november
Lasse Norheim (ScanWafer), 
7.desember
Sven Martin Rendal (Scan-
Wafer), 13.desember
Thobias Grytvik (Yara), 
27.november

Gratulerer
Vi gratulerer med rund-dag i november 
og fram mot årsskiftet!

Følgende har bestått fagprøven siden sist, melder Opplærings-
kontoret MBS:
Lise Brun (Molab) bestod fagprøven i laboratoriefaget 18. juni. 
Roy Hardin Telnes(PQ Norge Silicates) i fagoperatørfaget, kje-
misk teknisk industri 2. september. Bjørnar Stavne (Hydro 
Produksjonspartner) i elektrikerfaget 3. september. Arve Wil-
liam Brun (Yara Norge Glomfjord) i elektrikerfaget 3. september. 
Frode Johansen (Yara Norge Glomfjord) i kjemiprosessfaget 28. 
september. Thobias Grytvik (Yara Norge Glomfjord) i kjemi-
prosessfaget 29. september. Mads Jakob Isaksen (ScanWafer) 
i fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri 23. september. 
Jan-Børre Ingolfsen (ScanWafer) i fagoperatørfaget, kjemisk 
teknisk industri 23. september. Sigmund Engamo (ScanWafer) 
i fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri 23. september.

Og tre nye babyer... 
God babyseptember i SiTech: 8.september fikk Vivian Storøy 
Johansen og Torstein Svendsgård to jenter. Tre dager senere 
ble Trine Rindal og Fred Ove Brendmo foreldrene til en gutt. 
Dermed ble SiTech to bleieskiftarbeidere rikere. Skiftplanen i 
pampers og natusan.

Ingrid Whittall og Kjell Ivar Eilertsen er begge nye ansatte i 
SiTech, mens Jens Rånes starta som lærling den 1.oktober. 
Rånes skal fullføre læretiden på SiTech.

Tre nye fjes i SiTech

Mange nye lærlinger i Glomfjord  
Industripark i høst. Her er lista:

Yara 
Jørgen Heen Andersen, kjemiprosessfag
Ørjan Johansen, kjemiprosessfag
Andrè Ludvigsen, kjemiprosessfag

ScanWafer 
Mats Johnsen Christoffersen, fagoperatør 
kjemisk teknisk industri
Christoffer Andre Seljeseth, fagoperatør 
kjemisk industri 
Vidar Wallmann, fagoperatør kjemisk 
industri 
Espen Steiro, IKT-driftsfag
Anita Sannes, Materialadministrasjonsfaget 

Ewos
Aleksander Myrvang, fagoperatør 
kjemisk teknisk industri 

Solhaug Entreprenør 
Aksel Johan Strømsnes, tømrerfaget 
John Marius Indergård, tømrerfaget

Hydro Produksjonspartner 
Vedlikehold Glomfjord
Stig Inge Servold Hansen, 
platearbeiderfaget 
Torgeir Jenssen, industrimekanikerfaget 

Thobias Grytvik Ivan Dahl

Tommy Olsen

Kenneth 
Kristensen

Lisa Vigdis 
Ols en

Halvor 
Rønnåbakk

Ørjan 
Johansen

Christoffer 
Seljeseth

Anita Sannes

Espen Steiro

Stig Inge S. 
Hansen

Baby i Marine Harvest også
17.september ble Stian Myrvang og Caroline Myrvang foreldre 
til en gutt. Gutten var 4450 gram og 54 cm lang. Arbeidskol-
legene gratulerer og vil hjelpe Stian frem når han kommer 
trett og sliten på jobb etter en lang natt som bleieskifter.

Vender tilbake 
Tom Ole Øvrum begynte i ScanWafer 
4.oktober, og ble ansatt som ingeniør 
slurry. Han holder til i prosjekt- og ut-
viklingsavdelingen, etter å tidligere ha 
arbeidet for blant annet Norske Skog på 
Skogn. Tom har nettopp 
rundet 40, og er opprinne-
lig fra Gildeskål. Han har 
slått seg ned i Storvika, 
mens resten av familien 
kommer nordover først 
neste år. 

Paul Myrvang 
og datteren 
Linda.
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Abonnere?
Navn:

Regningsadresse:

 IndustriFolk  blir postlagt abonnentene senest to 
dager etter utgivelsen. Abonnementsavgiften på 200 
kroner dekker alle kostnader ved å få tilsendt seks 
utgaver i 2005. Du kan også bestille abonnement eller 
tidligere utgaver med SMS til 99299908 eller med epost 
til edmundul@online.no
  

Signatur:

200,-  Kupongen sendes til:
Ulsnæs Værsågod
Pb. 205, 8151 Ørnes

I dag sysselsetter PQ Norge 
Silicates i Glomfjord stabilt 
16 ansatte og selger råglass 
for 40-45 millioner kroner år-
lig. Stabilt og trygt, utmerket 
arbeidsmiljø.
- Men i starten var det mange 
barnesykdommer. Selv om 
mange eksperter hadde vært 
med i byggingen av fabrikken, 
viste det seg snart at vi måtte 
gjøre mange forbedringer, 
husker Svein.

Lav i hatten
Han selv hadde på dette tids-
punktet vinket farvel til ammo-
niakkfabrikken der han hadde 
jobbet siden 1972, lenge som 
fabrikkmester. Nå pugget han 
på spreng for å bli kystskipper 
– han skulle overta roret på 
daværende ”Hydrogutten”.
- Midt i eksamensforberedel-
sene kom det telegram om 
at jeg hadde fått jobben som 
driftssjef i den nye fabrikken 

i Glomfjord. Og kunne jeg bli 
med til Frankrike uka etter? 
Så da ble det ikke mer eksa-
mensforberedelser. Jeg følte 
meg ikke høy i hatten da jeg 
kom ned. Sanda føyk overalt, 
for det var ikke asfaltert. Rot 
og skrot overalt, de ansatte 
brukte ikke verneutstyr. Så 
det var mye å ta tak i, men 
i ettertid husker jeg best det 
trivelige miljøet, alle de flotte 
folkene.

Avskjed for Svein- Jeg følte meg ikke høy i hatten da jeg 
kom ned. Sandføyk, rot overalt, folk brukte 
ikke verneutstyr, forteller Svein Brattøy om 
sine første dager som PQ-sjef i 1993. I dag 
framstår råglass-fabrikken som noe nær en 
mønsterbedrift, og nå har de ansatte hatt 
avskjedsfest for industripark-veteranen.

Ros til Hydro
Overgangen for Svein var også 
stor på det faglige. Lite min-
net om driften i gode, gamle 
ammoniakkfabrikken. For så 
vidt kjent prosess, men helt 
ny teknologi.
- Men jeg var 54 år og hadde 
god ballast med fra Hydro. Og 
Hydro skal ha ros, for med 
staben av gamle ammoniak-
kansatte fikk vi også med oss 
god bedriftskultur og holdnin-

ger på miljø og sikkerhet.
Bortsett fra dette skulle mye 
etter hvert dreie seg om å bli 
uavhengig av tekniske tjenes-
ter fra Hydro. Det ble viktig å 
få på plass egne vedlikeholds-
folk.
- Vi samlet opp jobber en pe-
riode, men det ble uholdbart, 
for Hydro måtte jo passe ting 
inn mellom egne jobber. Så 
fabrikken her nede forfalt, vi 
kunne ikke leve med det.

Ha omtanke
- Hvordan var du som leder?
- Jeg tror i hvert fall ikke at det 
var mange som gruet seg for å 

ta opp ting med meg. Jeg var 
alltid opptatt av å ha en lav 
dørterskel og stor takhøyde, 
mener Svein.
Svein Brattøy har hatt le-
deroppgaver siden tidlig på 
1960-tallet og har utvilsomt 
klart det bra.
- For meg har det vært viktig 
å ha omtanke for folk, ikke 
bare som arbeidstakere. Når 
man har et åpent og godt 
forhold klarer man lettere 
å ta tunge ting, også. Sånn 
sett ses jeg kanskje på som 
en myk leder.

Laget ble bygget
PQ-sjef Trond Fagerli ser resultater av lag-bygging-lørdagen for de 
ansatte i forbindelse med revisjonsstansen tidligere i høst. Team-
building.
- Etter den helga satte de ansatte opp fem ting de mener fungerer 
for dårlig: lite tid i forbindelse med skiftbytter, negativ omtale av 
hverandre, for lite ros fra ledelsen til de ansatte, orden og renhold 
og informasjon fra ledelsen. Jeg mener vi allerede har forbedret oss 
på alt dette, sier Trond.
Lag-byggingen ble ledet av Øy-
vind Brudevoll fra Turnaround 
AS og bestod av en serie teore-
tiske og praktiske utfordringer. 
Lørdag kveld ble for øvrig benyt-
tet til offisiell avskjedsmiddag 
med Svein Brattøy, hjemme hos 
ham på Grønøy.

Mørtel i bøtter
Mye arbeid, men PQ-stansen i september 
var vellykket. Største utfordring ble at be-
tongpumpa ikke virket, dermed måtte 18 
tonn mørtel bæres i bøtter inn i ovnen for 
støyping.
- I tillegg oppdaget vi at det var lekkasje i 
halvparten av elektrodeholderne under ov-
nen, så de måtte slipes og sveises, forteller 
Trond Fagerli.
Over 30 personer deltok i revisjonsarbeidet 
på det meste, deriblant folk fra fire entre-
prenører. Fabrikken ble kjørt ned 6. sep-
tember, og den 29. ble det første råglasset 
produsert.
- Vi kom altså i gang igjen en uke tidligere 
enn beregnet, forteller en fornøyd fabrikk-
sjef. 

Eksempel på lagbyg-
ging. Foto: PQ

De ansatte husker Svein Brattøy som en mann full av 
påfunn. Hør bare på denne:
- Svein hadde blitt hofteoperert, og tilbake på jobb fortalte 
han oss at han hadde spurt legen hva de gjorde med den 
delen av benet de hadde fjernet. Det ble destruert, fikk 
han til svar. Da spurte han legen om han kunne beholde 
det, som et minne. Jo da, det fikk han, og idet han fortel-
ler oss dette, reiser han seg og hiver et bein pakket i en 
plastpose på matbordet. Folk reagerte forskjellig - noen 
svimte nesten av og forlot bordet, noen lo. Svein, den 
sniken, han hadde pakket inn restene fra gårdagens 
middag, det var restene av røkt svineknoke!

Spilloppmaker

Svein er en mann de ansatte gjerne lytter til når han i 
dag er innom på gamle tomter. Han var med på å bygge 
opp den veldrevne råglassfabrikken i Glomfjord tidlig 
på 1990-tallet.

De senere årene har Svein og kona Hanna brukt all 
ledig tid til å bygge opp eiendommen på Grønøy. Piren 
og kaianlegget har han og hans bror bygget selv.
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Det er i forkant av denne ukas 
energikonferanse i Glom-
fjord at Elkraft-ansvarlig Leif 
Kristiansen i Yara Glomfjord 
utfordrer Meløy kommune på 
bruken av konsesjonkraften. 
Konsesjonskraft er Meløys 
med-eiendomsrett til kraft-
ressursene som er bygget ut 
lokalt. Kristiansen mener en 
del av konsesjonskraften, som 
totalt utgjør ca 160-170 GWh 
pr. år, bør brukes som verktøy 
for å styrke lokal industri.
- Det var jo tilgangen på natur-
ressurser som var begrunnel-
sen for å etablere virksomhet 
her i utgangspunktet. Skal vi 
beholde arbeidsplassene og 
det innbyggertallet vi har i 
dag, må vi benytte oss av de 
lokalgitte fordelene, slår han 
fast.

25 millioner mer
Han representerer bedriften 
som i særklasse vil merke 
markedskreftene best når de 
gunstige kraftavtalene løper 
ut 1. juli 2007. Dagens ener-
giforbruk på nær 180 GWh 
vil bety merkostnader på 25-
30 millioner kroner pr år for 
Yara Glomfjord med dagens 
markedspris på kraft. Bedrif-
tene i Glomfjord Industripark 
forbruker i dag 240-50 GWh 
hvert år. Selv 50 GWh konse-
sjonkraft fra Meløy kommune 
til gunstig pris ville komme 
svært godt med.
- Vi regner i dag med en mar-
kedspris på kraft på 25-28 
øre pr. kilowatt. Kommunens 

konsesjonskraft ligger på 11-
12 øre, altså halvparten av 
markedsprisen. Brukt på rik-
tig måte kan den kraften kan-
skje redusere merkostnadene 
her inne fra 40 millioner til 30 
millioner kroner i løpet av et 
år, og det vil bety mye.

Lokal megling?
Alle bedriftene i Glomfjord 
Industripark er nettkunder av 
Yara, men kjøper kraft gjen-
nom ulike avtaler. Ikke minst 
Yara, PQ Norge Silicates og 
SiTech har gunstige avtaler i 
dag, sistnevnte kjøper blant 
annet konsesjonskraft fra Mel-
øy kommune. Disse bedriftene 
er også dem som vil få størst 
kostnadsøkning når dagens 
kraftavtaler løper ut.
- Yara skal forhandle sine av-
taler sammen med Porsgrunn, 
men ønsker jo å bidra. Nå 
tenkes det tanker om å eta-
blere et lokalt ”meglerkontor” 
gjennom tilbakeføringen av 
økt arbeidsgiveravgift, og det 
er spennende.

Delt holdning
Den administrative og poli-
tiske ledelsen i Meløy er delt. 
Administrativt har en holdning 
rådet om at konsesjonskraften 
bør selges til høystbydende 
for å skaffe klingende mynt til 
kommunekassa. 
- Min ærlige mening er at vi 
bør selge krafta for maksimalt 
god pris, og det er en langt 
bedre pris enn vi får i dag, 
og så kan politikerne velge å 

gi gevinsten til næringslivet. 
Jeg mener også det blir feil 
å begunstige bedriftene med 
konsesjonskraft på permanent 
basis, dette er et verktøy som 
bør brukes ved nyetablerin-
ger og i en begrenset periode, 
kommenterer Meløy-rådmann 
Oddrun Godejord.
 Politisk er mange opptatt av 
det lokale industrimiljøet bør 
nyte godt av prisgunstig kraft 
i et marked med stadig tøffere 
rammevilkår.
- Kommunen disponerer jo 
ikke så mye konsesjonskraft 
at det alene løser problemet for 
Glomfjord Industripark.. Men 
det vil være viktig i et samspill 
om en god næringspolitikk, 
og det vil skape blest om hvor 
viktig parken er for den øvrige 
aktiviteten i kommunen. Og 
hvem vil være interessert i å 
investere her inne med dårli-
gere rammevilkår, når mange 
bedrifter allerede i dag har 
trøbbel med å tjene penger?

- Vi ber Meløy kommune om 
å tenke seg om. Er det viktigst 
at kommunens innbyggere får 
spesielt billig strøm, eller at vi 

har et stabilt næringsliv med 
like mange arbeidsplasser 

som i dag?

Utfordrer 
kommunen

Løsningsfokuserte 
medarbeidersamtaler 
skal gi bidra til be-
dre trivsel og mindre 
sykefravær i Yara.
Tidligere var medarbeider-
samtaler forbeholdt ledere 
i Yara – nå får alle ansatte 
tilbudet. 
- Dette er et vedtak i Arbeids-
miljøutvalget, og også Yara-
policy. Samtalen skal dreie 
seg om den enkeltes poten-
siale, muligheter og trivsel. 
Sånn sett er det også et mål 
at medarbeidersamtalene 
kan bidra til å redusere sy-
kefraværet, mener fabrikksjef 
Wenche Olsen.

Mer personlig
Og samtalene blir ikke som 
før, forteller Erling Voll, som 
har hatt ansvaret for å utar-
beide det helt nye opplegget. 
- Før gikk man etter et ferdig 
skjema som var så omfat-
tende at det lett ledet bort fra 
de individuelle utfordringene 
istedet for å fokusere på det 
viktigste. Samtalene var lett 
å organisere, men hadde liten 
verdi for den enkelte, ettersom 
det aldri ble riktig hans eller 
hennes samtale.

Vise respekt
- Hva består forskjellen i nå, 
da?
- Vi benytter den såkalte 
LØFT-metoden, altså løs-
ningsfokusert tilnærming. 
Dette er mer krevende for 
begge parter, men gir også en 
mer personlig og meningsfull 
samtale.
Så langt har han gitt om lag 
25 med lederansvar opplæ-
ring i hva LØFT-metoden 
innebærer for gjennomføring 
av medarbeidersamtalen.
- Jeg håper alle ser verdien 
av å vise medarbeiderne den 
respekten som må til for å 
få til gode samtaler. Dersom 
medarbiderne opplever dette 
som en personlig og fortrolig 
samtale, og ikke et ”forhør”, 
vil de se at dette er godt ut-
viklingsverktøy både for den 
enkelte og organisasjonen.
Gjennomføringen med i alt 
184 ansatte begynner nå og 
går fram til sommerferien.

Energikonferanse
Hvordan kan vi redusere de negative konsekven-
sene av at de gunstige kraftavtalene med staten 
faller bort om drøyt to år? Det er problemstillingen 
for energikonferansen i Glomfjord torsdag i denne 
uka. Innledere for de 20-30 deltakerne er Leif Kris-
tiansen (Yara) og Karsten Hansen (Meløy Energi), 
og ut over formiddagen orienterer bedriftslederne 
i Glomfjord Industripark om den enkeltes situa-
sjon. Etter lunsj orienterer representanter fra Mo  
industripark om hvordan man har angrepet pro-
blemstillingen der. Dernest skal foraet diskutere 
mulige tiltak og samarbeid for å forebygge negative 
konsekvenser.

Løsnings-
fokuserer

Erling Voll

Finn Nordmo (62) 
tilbyr rådgivnings-
tjenester fra kon-
tor i industriparken. 
Hovedfokus: veilede 
gründere.
Nordmo har vært direktør 
for gjødselfabrikken i Köping 
i Sverige og arbeidet i Hy-
droledelsen siden har forlot 
direktørjobben i daværende 
Hydro Agri Glomfjord i 1999. 
Nesten-pensjonisten er nå 
engasjert som rådgiver i Meløy 
Næringsutvikling.

Supplerer 
med bil
Meløy BedriftsService 
(MBS) har fra i høst sup-
plert sitt tjenestetilbud 
med bilutleie. Foranled-
ningen er avviklingen hos 
VIA Flyspesialisten i Glom-
fjord, der Hertz Bilutleie 
har valgt MBS som sin nye 
samarbeidspartner.
- Vi snakker her om cirka 
1.000 utleier i året, eller 3-
4 hver dag. Med denne nye 
tjenesten kan vi utnytte 
enda bedre folkene våre i 
resepsjonen og sentralbor-
det i industriparken, me-
ner MBS-leder Jan-Robert 
Skaland.
Den aller viktigste kunde-
gruppen er alle Nordsjøen-
jobbende meløyfjerdinger.

Veileder nyskapere
- Jeg jobber med ett prosjekt 
spesielt, nemlig å få etablert 
en bedre rådgivning for ny-
skapere og etablerere som 
er helt i startfasen med sine 
forretningsidéer. Her skal jeg 
gi konfidensiell og kostnadsfri 
rådgivning, i hvertfall til et 
visst stadium i etablerings-
prosessen. 
Nordmo er også aktuell for 
styreverv der Meløy Nærings-
utvikling er med på eiersiden 
og rådgivning for bedrifter og 
prosjekter MNU er engasjert 
i. 
- I Glomfjord Industripark har 
det skjedd en del siden du dro 

for fem år siden?
- Ja, og jeg er imponert, ikke 
minst av Meløy Bedriftsser-
vice, men også den positive ut-
viklingen i ScanWafer og Yara 
og arbeidet med å etablere en 
ny bedrift (SiTech) etter kon-
kursen i Sinor. Det vitner om 
pågangsmot og utholdenhet.

Finn 
Nordmo

Hyggelig tradisjon
Hyggelig anledning når Opplæringskontoret MBS  
inntar Glomfjord hotell mandag 20.desember. Det er 
nemlig årets utdeling av fagbrev som skal foretas. Ar-
rangementet begynner klokka 1400.

Yara
Kassakon-
toret holder 
stengt fra 
24.12  t.o.m. 
31.12.04.
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Nettstøtte 
fra MVS
Meløy videregående skole 
skal utvikle internettstøttet 
opplæring for voksne i hele 
Nordland innenfor kjemi- og 
prosessfag, laboratoriefag 
og mekaniske prosessfag. 
Nordland Fylke gir først 
25.000 kroner slik at skolen 
kan gjøre kartleggingsar-
beidet. 
- Etterpå får vi de nødven-
dige midlene til å utvikle 
dette videre. Målgruppen er 
først og fremst et voksent 
publikum som allerede står 
i jobb og vil bygge på sin 
kompetanse, uavhengig av 
bosted, opplyser studiein-
spektør Roar Jensen.
Opplæringen skal organi-
seres gjennom nettmøter, 
veiledning over nettet og 
samlinger i Glomfjord. Må-
let er å tilby opplegget fra 
høsten 2005.

Instruer 
deg selv
Absolutt alle som skal jobbe 
i Yaras anlegg må sikker-
hetsklareres før de slipper 
inn. Dette er så langt løst 
med en muntlig presenta-
sjon av faremomenter og 
krav til sikkerhet i bedriften, 
med påfølgende kontroll-
spørsmål. 
- Introduksjonen må kjøres 
enten bare én eller flere 
kommer samtidig, så ord-
ningen er ganske ressurs-
krevende. Derfor har vi laget 
et selvinstruerende opplegg 
på DVD, forteller Yara-råd-
giver Erling Voll.
Dermed kan kandidatene 
få bedriften presentert av-
deling for avdeling, repetere 
og studere så mye de vil før 
kontrollprøven. DVD’skal 
være ferdig ved årsskiftet 
og kan senere bli lagt ut på 
nettet.

Yara må bli bedre på 
systematisk vedlike-
hold. Nå er det star-
tet ettårig prosjekt 
og endret i perso-
nalkabalen.
- Vi har slitt med kostnads-
kontrollen på vedlikeholdet 
vårt. Det er det vi skal bli 
bedre på gjennom dette pro-
sjektet, opplyser fabrikksjef 
Wenche Olsen.
Som betyr endringer i person-
kabalen i Yara Glomfjord.

Ny kabal
Bjarne Flaat trer inn i vedli-
keholdsgruppa og skal jobbe 
spesielt med prosjekter. Han 
erstattes som driftssjef i PKL 
(pakkeri-kai-lager) av Erik 
Knutssøn, som tidligere har 
vært  driftssjef i gjødselpro-
duksjonen og en kort periode 
fabrikksjef. Herulf Olsen 
er nå blitt vedlikeholdsko-
ordinator etter en kort pe-

SiTech sager 
wafere lokalt

Ferdige wafere har nemlig 
ikke vært sluttproduktet fra 
SiTech. Nei, de sylinderfor-
mede silisium-ingot’ene er blitt 
sendt utenlands for saging til 
mono-wafere som igjen brukes 
i solcellepanel. Men ikke nå 
lenger.

Kjøper saging
- De første blokkene herfra ble 
wafret i ScanWafer 1 i august, 
og fra september har vi vært 
i jevn produksjon, opplyser 
utviklingsingeniør Tor Arne 
Fagerli.
Han har ledet arbeidet som 
gjør at også SiTech nå har 
ferdige wafere til solcellein-
dustrien som sitt sluttpro-
dukt. Samarbeidet med Scan-
Wafer innebærer at det betales 
en pris for hvert run som 
kjøres i ScanWafer 1, som for 
øvrig kan kjøres med samme 
oppsett som for ScanWafers 
øvrige wafere.

SiTech sørger for enda større ver-
diskaping i Glomfjord. Ingot’ene 
som før ble eksportert for videre-
behandling, sages nå til wafere 
lokalt. Takket være et stadig tet-
tere samarbeid med ScanWafer.

- I vår egen fabrikk sager vi 
våre runde ingot’er til en så-
kalt pseudo-square form, som 
betyr kvadratisk (125 x 125 
millimeter) med avrundede 
hjørner. Disse fraktes så over 
til ScanWafer, sages til wafere, 
vaskes og pakkes før det fer-
dige produktet sendes ut. Det 
meste av dette arbeidet gjøres 
av tre operatører fra SiTech.

Må utvide
- Vi ønsker og håper at Scan-
Wafer i framtiden kan ta unna 
hele vår produksjon og sage til 
wafere, sier Fagerli.
Forbehold: ScanWafer må ut-
vide sin kapasitet betydelig for 
å kunne ta unna hele SiTech-
produksjonen. Kapasitetsutvi-
delser for 180 millioner kroner 
var beskrevet i forrige utgave 
av IndustriFolk, men må fort-
satt godkjennes av styret.
- I høst øker SiTech fra 15 til 
22 ovner, og nå planlegges det 
å øke til 34 i løpet av neste år. 

Den sagen vi i dag lager pseu-
do square med, må suppleres 
med 1-2 nye. Da kommer vi 
opp i en årlig produksjon på 
400 tonn (tilsvarer 40 MWh), 
og det mest naturlige er jo at 
ScanWafer kan ta unna hele 
denne produksjonen.
Tidligere SiNor sendte sine 
ingot’er utenlands for saging 
til wafere, mens SiTech helt fra 
oppstarten i vår la opp til lokal 
wafer-produksjon.

Mono og multi
SiNor lagde superrent silisium 
til minnebrikker i elektronikk-
industrien. I SiTech er det vo-
lum som gjelder, og kundene 
er de samme som for ScanWa-
fer – solcelleindustrien. Mono-
wafere fra SiTech, mulitwafere 
fra ScanWafer.
- Monowaferen gir mer effekt 
enn mulitiwaferen. Har du et 
stort areal du skal dekke med 
solcellepanel, vil du velge den 
billigere multiwaferen. Skal du 

ha maksimalt med watt ut av 
et lite areal, velger du mono-
wafer, forklarer Tor Arne.
Vegg-i-vegg i Glomfjord In-
dustripark samkjører dermed 
SiTech og ScanWafer både 
produksjon og markedsarbeid. 
Mens dagens totalomsetning 
er om lag 650 millioner kroner 
med en stab på rundt 215, vet 
vi at ikke minst omsetnings-
tallene vil øke kraftig allerede 
neste år. 

Styrker
vedlikeholdet

riode som sikkerhetsleder, og 
sammen med Geir Brun skal 
han jobbe for bedre kontroll 
på og bedre planlegging av 
vedlikeholdet.
- Et viktig verktøy er å bruke 
datasystemet SAP for å få et 
enkelt rapporteringssystem og 
kunne drive forebyggende på 
vedlikehold, sier Herulf.
Andre endringer i lederka-
balen er at Svein Knutsen er 
ny driftskoordinator i FVO 
(ferdigvareområdet), May-Eli 
Nygård Johnsen er tilsatt i den 
”nye” stillingen som tariff- og 
personalleder, og at Oddmund 
Storaker dermed kan konsen-
trere seg om HMSK (helse, 
miljø, sikkerhet og kvalitet).

Spare penger
- Når det gjelder systematisk 
drift og vedlikehold, har vi ikke 
vært flinke nok til å sette ting 
i system, dette merker man 
når enkeltpersoner slutter el-
ler får nye funksjoner. Dette 
går både på ettersynsrunder 
i fabrikken og ressursutnyt-

PROSJEKT I YARA:

telse. En effekt av prosjektet 
er å frigjøre en del oppgaver 
fra vedlikeholdslederne, som 
til nå har hatt stor belastning. 
Ved at vi bedrer oss på syste-
matisk drift og vedlikehold, 
sparer vi penger og oppnår 
mer oppe-tid i fabrikken samt 
en enklere hverdag for alle, 
forklarer Herulf Olsen.
Nå skal blant annet 9- 10.000 
utstyrskomponenter i produk-
sjonen gjennom en ny klassi-
fikasjon for å slå fast hva som 
i dag er kritisk utstyr, viktig 
utstyr og generelt utstyr.
- Fabrikkanleggene er stadig i 
endring. Utstyr som tidligere 
var ”ikke kritisk” kan nå være 
”kritisk” utstyr. Eksempel 
på det kan være avtrekk på 
transportører, sikter og pakke-
anlegg i PKL. Kundene setter 
større krav til støvfrie produk-
ter, dette skaper annen fokus 
på slikt utstyr i langt større 
grad enn tidligere.
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Adresse: Pb. 205, 8151 Ørnes
Telefon: 99299908/75754805
E-post: edmundul@online.no
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IndustriFolk distribueres til ansatte i bedrif-
tene i Glomfjord Industripark, samt faste 
abonnenter.

IndustriFolk

Først: rund ingot skjæres til pseudo square form. Og VIPS! Ferdige wafere saget hos storebror ScanWafer i Glomfjord.

Endringer i Yara: Erik Knutssøn (f.v.) er ny driftsleder i PKL, Herulf Olsen driftskoor-
dinatør, Bjarne Flaat inn på vedlikeholdslaget og May-Eli Nygård Johnsen er tariff- og 
personalleder.Vi håper 

ScanWafer kan 
ta unna hele vår 

produksjon.
(TOR ARNE FAGERLI)
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Yara er fortsatt Meløys største be-
drift på ansatte og omsetning, men 
for hvor lenge? ScanWafer tar raskt 
innpå…
- Vi har 184 personer på våre lønningslister når vil 
holder lærlinger og vikarer utenom, forteller Yara-
sjef Wenche Olsen.
- Vårt tall er 172, men noen stillinger står ledig i 
påvente av tiltredelse, opplyser personalleder Anne 
Haugberg i ScanWafer.
Følgende hører også med til historien:
-bare 162 fulltidsårsverk er i jobb for Yara i Glom-
fjord. Differansen opp til 184 utgjøres av deltidsan-
satte, årsverk som selges til andre og medarbeidere 
på «pensjonspakker».
-ScanWafer er i ferd med å gjøre betydelige utvidel-
ser i produksjonen. Dette betyr trolig at bedriften 
neste år er Meløys største både på ansatte og om-
setning.
-Yaras årsomsetning er i dag klart høyest – nær 1 
milliard kroner mot ScanWafers 600 millioner.

Nærmer seg, 
nærmer seg…

Entreprenører
Ny bedrift med 20-30 
ansatte tar oppdrag i 
Glomfjord. Og lærer 
om entreprenørskap.
- Jeg har veldig lyst til å starte 
eget firma en dag, jeg har lyst 
til å bli snekker, forteller Stian 
Kristiansen (16).
Nå er han daglig leder i den 
nyetablerte ungdomsbedriften 
Gutta Allaround ved Meløy vi-
deregående skole i Glomfjord. 
Bedriften tilbyr sine tjenester 
til mindre reparasjoner og 
verkstedarbeid.
- Vi håper å få inn for eksem-
pel gamle gressklippere og 
snøfresere som kan repareres 
og selges videre, forteller de 
fire som leder bedriften – Bent 
Norheim, Nils Thoresen og 
Mathias Drevvatne (alle 16), 
foruten Stian.
Nå har de satt i gang enkel 
markedsføring, bedriften regis-
treres i Brønnøysundregistrene 
og skal drives dette skoleåret 
av disse karene sammen med 
20-30 ansatte som tar jobber 
i det mekaniske verkstedet. 
Flere av de fire i ledelsen sy-
nes det høres spennende ut å 
starte for seg selv.
- Her lærer vi å etablere, drive 
og legge ned en bedrift i løpet 

UB Gutta Allaround: bak f.v. Bent Norheim og Nils Thoresen. Foran f.v. Mathias 
Drevvatne og Stian Kristiansen.

av ett skoleår. På den måten 
lærer vi en masse om å eta-
blere selv. Og denne bedriften 
dreier seg jo om mer enn å 
mekke – dersom vi får et over-
skudd, får vi beholde det selv, 

forteller de.
 Og 8. desember deltar karene 
under entreprenørskapsmessa 
for ungdomsbedrifter i Glass-
huset i Bodø. Da reiser de 
blant andre sammen med 

Sørbygdas UB Søtt og Godt - 
en ungdomsbedrift som består 
av elever fra formgivingsfag 
og helse- og sosialfag ved 
skolen.


