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“Klekkeriet”

Nok en gang blir den langstrakte Like-
retteren “klekkeri” for en ny bedrift i 
Glomfjord Industripark. Her ble det laget 
éngangshansker på 1990-tallet, og her 
bearbeidet Si Pro sin første resirk for REC 
ScanWafer.

I høst pusses bygget opp for 3-4 
millioner kroner, og Scan Crucible skal 
installere produksjonsutstyr for 16-17 
millioner. Nå sender daglig leder Finn 
Nordmo Villy Sørsandmo og 2 andre 
nylig ansatte til Kina for opplæring.

PROFILEN:
- Litt masete, men 
det er jo dét jeg 
liker!
KRISTIN RIISE, MVS

Finn Nordmo

Villy Sørsandmo

På Lederplass:
- Jeg er imponert over utviklingen 
av industrien, men la oss ikke 
glemme at Meløy trenger ar-
beidskraft utenom industrien.
ROBIN DAHL, EWOS

NY PROSJEKT-
LEDER I MNU:
- Folk trenger å bli 
sett og hørt! 
STINE ESTENSEN
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Vi gratulerer!
...med runddag i oktober 
og november...

    Herulf Olsen nøyde seg med en gjeste-

    visitt i REC ScanWafer – nå vender han                    

    tilbake til Yara, der han trer inn i stillingen       

    som vedlikeholdssjef.

Claus Berg

Halsa-karer bytter jobb – den ene erstatter 
den andre: Ståle Knutsen har bestemt 
seg for å prøve noe nytt etter mange års 
arbeid ved Pallefabrikken – nå har han fått 
seg jobb i produksjonen ved REC Scan-
Wafer. I palleproduksjonen erstattes han 
av Børge Ringøy, som har lang fartstid i 
EWOS  i hjembygda.

Line Holm er i ferd med å 
avslutte sitt arbeidsforhold 
som kvalitetsleder ved 
EWOS. Hun er nemlig i full 
gang med undervisning ved 
Meløy videregående skole i 
Glomfjord, og erstattes nå på 
Halsa av Trine Meland.

Et hyggelig brev lå og ventet på Ørnes da 
Ole Kristian Pedersen (26) kom fra 
ferie i år. Avsender: PQ Norge Silicates. 
Innhold: tilbud om fast jobb. I det siv-
ile forbinder nok de fleste Ole Kristian 
med innsatsen for Meløy Fotballklubb, 
men yrkesveien har han gått i Glomfjord 
Industripark. Etter videregående skole i 
elektro-retningen ble han rekruttert til Yara 
og jobb som operatør i Fullgjødselfab-
rikken. Dette førte til fagbrev i kjemi- og 
prosessfag. Nå har den opprinnelige 
neverdalingen altså takket ja til fast jobb 
i produksjonen av råglass, der han har 
vært siden i fjor vår.

I forbifarten noterer vi oss 
hyggelig nytt for Kenneth 
Mathisen, som har fått 
fast jobb i Yara. Det samme 
gjelder André Ludvigsen, 
mens en annen Kenneth – 
Kenneth Solbakken, er 
vendt tilbake til Glomfjord 
og REC ScanWafer etter en 
periode utenlands, nærmere 
bestemt Porsgrunn.

Christer Olsen (17) fra Ørnes velger samme retning som sin far Viktor. 
Nå har han fått seg jobb i Glomfjord-industrien og nede ved fjorden. 
Men ikke Yara som faren - Christer har fått post som lærling i PQ Norge 
Silicates. – Jeg gikk elektro, men siden det er få læreplasser i det faget i 
Meløy, bytter jeg til kjemisk teknisk. Jeg har tenkt litt på å ta allmennfaglig 
påbygging etter hvert, og kanskje teknisk fagskole, men jeg har jo god tid 
til å finne ut sånt, sier Christer.

Etter mange år i tjeneste for 
Hydro Production Partner, 
har Veronica Sivertsen 
takket for seg for å prøve noe 
nytt. Veronica hadde sin siste 
arbeidsdag 31. august, og har 
gått veien ned fra plate- og 
rørverkstedet til REC Scan-
Wafer. Sluttet har også Rei-
dar Jensen på mekanisk 
verksted gjort – se egen sak.

Elisabeth Solhaug 
(HPP) og hennes Stig-
Arne Solhaug fikk en 
gutt den 6. september. 
Vi gratulerer!

Han skulle bli bare 1 år, Reidar Jensen. Han ble i over 30, og når han nå forlater HPP, er 
det fordi han er blitt pensjonist…Opprinnelig fra Saksenvik i Saltdal, men meløyværing siden 
1976, da han kom til Hydro-smia for å være sveiser, Reidar. Etter 1 år ute på maskinskole 
midt på 80-tallet, var tanken å fortsette med maritim høgskole. Isteden gikk turen tilbake til 
Glomfjord og formannsjobb på verkstedet på Nedre.
- Her har jeg ikke hatt noe spesielt å klage over, det har vært en trivelig arbeidsplass. Og 
nå når jeg slutter, begynner det ene barnet mitt her som lærling! forteller han.
I dag bor Reidar i Glomfjord, men i tidligere år hadde han base i Oslo, der han, som en av 
landets første, tok fagbrev som biloppretter. Så mekanikerjobb ved Finstad Auto, senere 
ved ærverdige Holmen Yachtværft i Asker, som i dag er midlertidig fredet av Riksantikvar-
en. Nå har Reidar Jensen altså fylt 62 år, og fra 1. oktober er han å regne som avgått fra 
Hydro Production Partner med avtalefestet pensjon.

Ole Kristian  Pedersen

Christer Olsen

Reidar Jensen

Kenneth Mathisen

Line Holm

65 ÅR
Claus Berg, Hydro Production Partner, 13. oktober 

60 ÅR
Berit Bernhoff, Meløy videregående skole, 16. november

55 ÅR
Trond Kristensen, Hydro Production Partner, 13. oktober
Stein Henriksen, Yara, 7. november

50 ÅR
Jan Arner Hansen, Meløy videregående skole, 9. november
Britt Irene Brun Bottolfsen, Meløy videregående skole, 27. 
november

35 ÅR
Laila Freding, REC SiTech, 3. november

30 ÅR
Sten Anfinn Nordby, REC ScanWafer, 7. november

Flere jubilanter i utgavene 5. november og 
17. desember…

:-)

Veronica Sivertsen

Jaruwat Skjelsvik fortsetter 
i REC ScanWafer, men flytter til 
Porsgrunn-fabrikken. 

Nyansatt i HPP er Thorstein Skjellstad, 

som var på plass 3. september.

I REC ScanWafer er Even Knudsen ansatt som 
prosjektingeniør, Monica Svendsgård som produk-
sjonsleder og Veronika Sørøy som rentromsleder 
dagtid. Kent E. Kvalnes har gått fra produksjon til 
vedlikehold.

Stadig nye fjes rekrutteres til REC 
ScanWafer: Tor Erik Værang 
skal jobbe som vedlikeholdsoper-
atør (startdato 1. september), likeså 
Arild Lundegård (1. januar), 
mens Ingar Jacobsen er ny, 
assisterende produksjonssjef (1. 
oktober) og Carina Jensen er 
operatør (1. oktober).

Even Knudsen



- Før vi gikk i gang visste vi at steinene 
til den nye ovnen ble 3 uker forsinket fra 
Ungarn. Men da vi så kom i gang med 
tappingen av gammel-ovnen, gikk det 
galt alt det som kunne gå galt!

Hamret 70  tonn
Og når det som kunne gå galt, hadde 
gått galt, var resultatet både konkret, 
synlig og tungt:
- Da ovnen var tappet ned, lå det igjen 
70-80 tonn frosset glass som vi måtte 
meisle og hamre ut!
- Hvordan kunne dét skje?
- Tja, det var flere ting. Én av grunnene 
var at ovnen var utslitt, og vi turte ikke 
ha så mye varme på – vi var redd for at 
veggene skulle kollapse.
- Men guttene her er helt råe – i løpet av 

2-3 dager meislet de ned 
og rev den gamle ovnen! 
skryter fabrikksjef Trond.

Én av de beste
Iherdig arbeidsinnsats bid-
ro dermed til at sommer-
stansen var gjennomført 
på 6 uker og 3 dager, bare 

en liten overskridelse i forhold til planen. 
Foruten de 16 PQ-ansatte deltok 10 
tilreisende fagfolk fra Tyskland i tapping, 
riving av gammelt og bygging av nytt. 
5,3 millioner kroner ble investert i den 
nye ovnen, 1,3 millioner i styringssyste-
mer. Ikke 1 minutt fravær underveis, og 
skader? 2 sting da en flis førte til et rift i 
et lår, og et rusk på et øye i forbindelse 
med sliping. 
- Og nå, da?
- Har vi en av de beste ovnene vi har 
hatt. Vi trapper nå produksjonen opp mot 
100 prosent – pr. i dag ligger vi på 100 
tonn i døgnet, som er ca. 90 prosent, 
opplyser Trond.

Den store PQ-stansen

- Prosessen med ovnsbytte 
startet med komplett kaos! 
Men, vi ble ferdig bare 3 
dager etter planen - gutta 
her nede er helt råe! 
Oppsummerer PQ-sjef Trond 
Fagerli. Nå kjøres ny-ovnen 
inn, og er snart oppe i 115 
tonn i døgnet.

Nyovnen er ankommet fra Ungarn - 
3 uker for sent.

Villy og Udo 
forbereder 
tømming.

Masse glass igjen da ovnen var tømt. 
Dette måtte meisles ut.

Råglassovnen har holdt koken 

Under ovnen er elektrodene - her er 
det Roald som er i fullt arbeid.

Frode er opptatt med å 
installere ny pls.

Og første glass ut av 
ny ovn: 18. juli klokka. 
15.10....

REC SiTech satser videre på trainee-program 
Salten, og har ønsket Arild Fallan velkommen. 
25-åringen er opprinnelig fra Trondheim, men 
siviløkonomen fullførte nylig sin mastergrad i 
energiledelse i Bodø.

- Nå skal jeg være hos REC SiTech til oktober neste år, og 
jobbe som prosjektcontroller, altså med kostnadskontroll i 
utbyggingsprosjektet.

REC fristet
Etter dette byr trainee-perioden hans på et opphold i Salten 
Kraftsamband (SKS) på Fauske.
- Det siste semesteret av mastergradstudiet brukte jeg til å 
skrive en oppgave for SKS som gikk på hvilken innvirkning 
en større vindkraftutbygging vil ha på miljø, samfunn og an-
net næringsliv, og hvilke hensyn som må tas, forteller Arild.
- Hvorfor ville du bli trainee?
- En av de viktigste grunnene var å kunne få jobbe i REC 
SiTech og et konsern i sterk utvikling. Og selv med en mas-
tergrad er man gjerne litt usikker på hvor veien videre bør 
gå, så da er det greit å prøve seg i forskjellige bedrifter og 
bransjer i løpet av en slik periode.

- Og gjerne 
Glomfjord?
- Tja, jeg søkte på 
nettet, og fant ut at her 
har man alpinanlegg, 
og noen snille tråkke-
maskinfolk som kanskje 
kjører helt til toppen av 
og til? Jeg kjører tele-
mark, og drømte om å 
bo i Canada og stå på 
ski året etter studiene. 
Men så oppdaget jeg 
at jeg har et studielån 
å betale på, så da er Glomfjord kanskje det nærmeste jeg 
kommer den drømmen! Jeg bodde i Moskva ett semester, 
der det er 15-18 millioner mennesker, og forurensningen og 
alle folkene der.... det tæret litt på. Så synes jeg også at det 
er greit å ha en fin balanse mellom fritid og jobb, og det er 
det forhåpentligvis mulighet for her, selv om jeg har hørt at 
det kommer til å bli travelt på jobb framover!

Arild er REC-trainee nr. 2

Etter 6 års levetid var råglassovnen ved PQ Norge Silicates overmoden 
for utskifting i sommer. Den store stansen ble innledet første uka i juni og 
pågikk i 6 uker. Industrifolk bringer her bedriftens egne bilder fra arbeidet.



Yara Glomfjord tungt inn på 
det svenske marked. Men det 
kan bli midlertidig…

I 2006 ble det bestemt at NPK produk-
sjonen i Yaras gjødselfabrikk i Köping i 
Sverige skulle legges ned. Det ble isteden 
bygget en ny fabrikk for produksjon av 
teknisk ammoniumnitrat, som i hovedsak 
går til sprengstoffindustrien.

Glomfjord naturlig
- Etter en rekke avveininger og diskus-
joner i Yara, ble det besluttet at Glomfjord 
skulle bli hovedleverandør av mineral-
gjødselen NPK til Sverige. Dermed 
leverer vi 126.000 tonn i perioden fra 
juni og ut dette året, og for neste år viser 
prognosene 160.000 tonn, opplyser 
avdelingssjef  Kristine Haukalid.
Sverige er for så vidt ikke unaturlig – 
Sverige er et marked for granulert NPK, 
som Glomfjord produserer.
I tillegg gir dette en sterk økning av NPK 
til Danmark – 78.000 tonn i år, mot 
ordinært 15-20.000 tonn. 
- Sverige stiller strenge krav til kvalitet. 
Våre produkter omfattes av 4-punktsga-
rantien i Sverige som Yara har ovenfor 
sine kunder. Vi har også hatt grundige 
gjennomganger av alle resepter med 
deres markedsfolk. I tillegg hadde vi i juni 
besøk av Yaras største kunder i Sverige. 
Prisene på Sverige er relativt bra, så dette 
er gunstig for vår omsetning. De svenske 
resepter gir rent produksjonsmessig mer 
NPK pr døgn for oss. Men da varetypene 
har lavt fosforinnhold, bruker vi mindre 
fosfat. Det blir da lavere produksjon av 
kalksalpeter, opplyser Kristine.

Sverige mindre komplisert
På det praktiske nivået ser hun fordeler 
med Sverige.
- Ja, i Sverige disponerer Yara selv termi-
nalene og kan i større grad styre inntak 
av gjødsel til egne terminaler. I andre 
land, som Tyskland og Danmark, går 
varen rett til kundens lager, og det stiller 
mye større krav når det gjelder timing.
- Men vil Sverige vare?
- Tja, hva vi ender opp med er ikke godt 
å si, det endrer seg fort nå. Tidligere i 
år kjøpte jo Yara seg inn i den finske gjød-

Gjødsel til Sverige

selprodusenten Kemira. Og her forventes 
det at Yara vil kjøpe opp alle aksjer. Der-
som dette går i orden, kommer dette til å 
påvirke hele leveringsmønsteret til Yara, 

også i Glomfjord. Selv tror jeg at NPK 
produksjonen for Sverige blir midlertidig 
for Glomfjord, men jeg vet ikke. 

Kristine Haukalid
Avdelingssjef logistikk/
økonomi

Da regionale politikere møtte 
bedriftene i Glomfjord In-
dustripark, ”pisket” MNUs 
Lothar Maruhn dem såpass 
at han fikk tilnavnet ”TV2”. 
– Det unike som skjer i 
Meløy nå, betyr en del store 
utfordringer for det of-
fentlige. Hva vil dere gjøre 
for å møte dem? spurte 
Lothar.

Lokale bedriftsledere, lokale og 
fylkeskommunale politikere og represen-
tanter fra Næringslivets Hovedorgan-
isasjon var blant de 33 frammøtte under 
det politiske møtet ”Livskraftige bedrifter 
gir sterke kommuner” før høstens valg. 
Bakteppet for den politiske diskusjonen i 
Yaras informasjonssal var hyggelig nok:

Hvorfor ikke mer?
- Det som skjer i Glomfjord nå, er en av 
de største industrietableringene, eller 
industrigjenreisningene, i norsk historie, 
fastslo Lothar Maruhn.
- Da Alf Bjørseth i 1994 snakket om hva 
man kunne få til, smilte bare kommune-
styret til ham. Se nå på det unike som 

har skjedd i Meløy! Og når vi fikk det 
til innenfor silisium, hvorfor skal vi ikke 
kunne få til det samme på andre om-
råder, for eksempel kvarts? Spurte en 
engasjert Lothar.
Han innledet til debatt ved å utfordre poli-
tikerne på en del viktige innsatsområder i 
årene som kommer.

Går for tregt
Tilbud: - Det hjelper ikke med attraktive 
arbeidsplasser, dersom vi ikke har en 
god infrastruktur og gode tilbud som folk 
vil ha. At Meløy skal få en café latte-
kultur tror jeg er utopi, men det folk vil ha, 
er friluftsliv, og da må dét vi har 
tilrettelegges enda bedre.
Utdanning: - Skoleverket klarer ikke å 
omstille seg fort nok til næringslivets 
behov. Opprettelse av nye, videregående 
skoleklasser trenger ikke ta 3-4 år, det 
må kunne gjennomføres fra år til år! 
Mente Lothar.

Liten støtte
MNU’s daglige leder tok selvsagt også 
opp spørsmålet om langsiktige, konkur-
ransedyktige kraftavtaler for industrien.
- Jens Stoltenberg har lovt oss 2 ganger 
at et kraftregime skal komme på plass – 

ingenting har skjedd. Hvorfor skal vi tro 
på at dette vil endre seg de kommende 
årene? Spurte han, og fortsatte:
- Betingelsene for å etablere seg i Norge 
er ikke konkurransedyktige. I et land 
som Tyskland ville en stor-etablering på, 
la oss si 600 millioner kroner, utløst 15 
prosent statlige tilskudd. Når en aktør 
vurderer dette i Glomfjord, vanker det 
ikke 5 flate øre!

Gjør det nå!
Lothar tok også opp det problematiske 
i at riksvegen, ikke minst i Glombergan, 
ikke er dimensjonert for de siste årenes 
dramatiske økning i vogntog-trafikk. Og 
at mobildekningen i Sør-Salten fortsatt 
ikke er god nok.
- Hva kan dere politikere love oss at dere 
vil gjøre med dette de neste årene? ut-
fordret Lothar, og forsamlingen påla ham 
med et smil kallenavnet ”TV2”.
- Vi trenger 120-150 boenheter årlig de 
neste årene, dette er en stor utfordring 
for det offentlige. Gi stipend til dem som 
vil etablere seg med ny bolig! Når det 
gjelder samferdsel og kommunikasjon 
holder det ikke med planperioder på 10 
år, tingene må skje nå!

- Hva skal dere gjøre?

Lothar Maruhn (t.h.) ledet debatten da regionale politikere, blant andre Arild 
Kjerpeseth, ble utfordret på hva de skulle levere i den kommende 
kommunestyre- og fylkestingperioden.

Hugo Lorentsen har bestått fag-
prøven i kjemisk teknisk, og læretiden 
ved PQ Norge Silicates er gjennom-
ført. Nå er glomfjordingen engasjert av 
Meløy BedriftsService som én av de 
mange som leies ut som operatør til 
REC ScanWafer. Andre vikarer: David 
Madsen, Robert Olaisen, 
Kenneth Hals, Svetlana Antonsen, 
Aleksander Skaugvoll, Stig-Inge 
S. Hansen, Anita Engen, Ole Arvid 
Solheim, Sandra Jensen, Mette 
Dahl, Robert Eilertsen, Alexander 
Myrvang, Bjørn E. Mikalsen, Lars 
Jacob Angelsen, Ole Arvid 
Solheim, Ole Thomas S. Tarald-
sen.Hugo Lorentsen

Foto: PQ Norge Silicates.
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På lederplass
“

Så er det blitt min tur til å skrive noen ord. I 
skrivende stund sitter jeg langt inn på fjellet for å 
tilbringe helgen. Her har det ikke vært mye foran-
dringer på de årene jeg har vanket her oppe. 
Forandringene her oppe består av naturens 
krefter og ytelser. Alt her oppe er et samspill, de 
fleste har vel hørt at ”mye mus i fjellet gir et godt 
rypeår”. Alt har som regel sine positive og nega-
tive sider, alt etter hvordan man ser det.

Mine tanker går da videre til alt det som skjer 
i Meløy kommune for tiden. Med alt det posi-
tive som skjer i industriparken i Glomfjord og 
ringvirkningene av det. Dette har sikret framtiden 
for andre små og store aktører. Oppi alt dette ser 
jeg også at det er blitt flere utfordringer ved en 
del andre arbeidsplasser i kommunen. Utfordrin-
gen ligger i og skaffe arbeidskraft og beholde 
de ansatte man har, og det å få tak i lærlinger er 
ikke lenger noen selvfølge.

For Ewos Halsa, som er en bedrift i vekst, betyr 
dette at vi må tenke nytt. Når vi ser på innvest-
eringer så må det kanskje gi muligheter til å øke 
produksjonen uten å øke bemanning. For Ewos 
er dette en utfordring og ikke et problem. 

Ikke alle arbeidsplasser er innen industri, og ikke 
alle har samme mulighet for effektivisering. Da 
tenker jeg på arbeidsplasser innen helsevesenet, 
skolen og også lokale bilverksteder, osv.. For 
noen få år tilbake var ikke dette et tema i kom-
munen, da det var arbeidsgivers market. Dette 

vil sikkert bli en utfordring for enkelte bedrifter i 
årene som kommer.

Jeg er ganske imponert over utviklingen av in-
dustrien i Meløy kommune, og ingenting er bedre 
en dét. Men la oss ikke glemme at Meløy også 
trenger arbeidskraft utenom industrien. Kanskje 
er dette noe som løser seg selv, ettersom kom-
mende arbeidstakere til industrien fører med seg 
ny arbeidskraft til andre behov. 

Robin Dahl
Fabrikksjef Ewos Halsa

 

Stakkars politikere. Så store utfordringer, så liten frihet.

Istedenfor å bli skuffet, skal jeg innse at det var forventningene mine det var noe galt med, 
ikke at noen bevisst valgte å skuffe meg. Har jeg lært. Etter å ha lyttet til et nytt kom-
munestyremøte, tenker jeg slik om våre politikere, også - forventningene våre er helt på 
jordet.

For de skal være visjonære, handlekraftige, i forkant av utviklingen, men også medmen-
nesker som ivaretar flest mulig og bidrar til å forme et lokalsamfunn som er så bra at fær-
rest mulig vil forlate det. Men som vi vet er politikere bare hvermannsen slik som du og jeg, 
og uansett velvilje spises de visst opp av det store demokratiske systemet.

Vi bygdeprater om politikerne: ”Kommunestyremøtene er uendelige diskusjoner om uves-
entligheter der de bare må på talerstolen og høre sin egen stemme, selv om det bare er for 
å si seg enig med siste taler”. Tja, bygdeprat er bygdeprat, men man stusser litt, da - når 
den ene etter den andre for eksempel bruker det vesentlige av sin taletid til å rose adminis-
trasjonen for en god jobb med forslaget til kommuneplan. Hm. Hyggelig med ros, men det 
er nå for det første administrasjonens betalte jobb, da, å gjøre…ja, en god jobb! Men også 
fordi vi vet at de samme representantene ofte litt senere i møtene må søke permisjon fordi 
de hersens møtene aldri blir ferdig i tide. Mitt forslag: gi ordføreren et dommerkurs, slik at 
han kan dele ut gule kort og 
karantene når taletid misbrukes til uvesentligheter.

Joda, det er vi som velger de folkevalgte. Hva de videre bruker taletid og tenketid til, har 
vi ingen kontroll på. Ikke minst fordi det er lovpålegg og lange, demokratiske tradisjoner 

som ofte styrer hva som blir en politisk sak, hvordan og hvor raskt den utredes, 
diskuteres og behandles. Systemet. En viktig del av systemet er også en ad-
ministrasjon som har lang fartstid, er faglig sterk og har meninger. Og har litt for 
god tid, ifølge onde tunger.

I praksis kan dette gi en nærmest komisk kulturforskjell mellom 
politikere, kommuneadministrasjon og næringslivsledere. For når næringslivet 
på en torsdag bestemmer seg for å bygge ut, ja, så settes spaden i jorda 
mandag. Men når systemet innser at en vei må utbedres, henvises det til en 
planperiode på flere år. Og vi hører det, og vi forsøker å forstå hvorfor det må 
være slik. Men det kan være vanskelig å se hvordan næringsliv og politikere 
skal kunne samarbeide for å løse vekst-Meløys utfordringer.

I praksis er det forventningene våre det må være noe galt med. Det politiske 
system skal og kan ikke jobbe med det tempoet som næringslivet gjør. Demok-
ratiske prosesser og høyt tempo er ikke forenlig. Så da blir vel målestaven på 
politisk dyktighet hvor godt man klarer å begrense antall kjepper i hjulene for 
næringslivet. Og så får vi nok en gang være glad for at Meløy kommune flyttet 
sin aktive næringsforvaltning til et eget aksjeselskap tidlig på 1990-tallet.

Men ikke bare industri...

Kommunen mener at det ikke er holdbart å distansere seg fra denne utvikling ved å hevde at denne 
ombygging av RV17 i kommunesenteret er kommunalt initiert og alle kostnader må dekkes opp av 
kommunen selv dersom reguleringsplanen skal gjennomføres.
(Dagfinn Stavdal i saksframlegg til Meløy kommunestyre)

Jeg høre ofte at det blir sagt at ”Nå må organisasjonen få ro, ro til å jobbe”. Om det er én ting jeg kan 
garantere, så er det at det aldri blir ro, organisasjonen blir aldri ferdig.
(Rådmann Jørgen Kampli til  Meløy kommunestyre)

“



At om lag 7 millioner kroner er på plass 
i aksjekapital, at Scan Crucible har det 
japanske konsernet Ferrotec i ryggen, 
og at bedriften skal gjør etableringen sin 
i Likeretter-bygget – ja, det er gammelt 
nytt. Det nye nye:
- Nå skal operatørene Bård Henriksen, 
Villy Sørsandmo og Espen Maruhn reise 
til Kina. Der skal de få en grundig op-
plæring ved Ferrotec-fabrikken, og så blir 
de ”super-operatører” som skal lære opp 
andre operatører i Glomfjord, opplyser 
Finn.

Trenger hender
Og dét blir ingen hvilken som helst 
jobb, for grunnbemanningen i vår aller 
ferskeste produksjonsbedrift skal rett og 
slett bygge fabrikken fra bunnen. 
- Vi kan love spennende og interessante 
jobber. Her blir ingen stor organisasjon 
med stort hierarki – her må alle jobbe 
for hverandre i utviklingen av noe helt 
nytt. De første ansatte begynner med en 
naken fabrikk der de skal montere utstyr, 
få det til å fungere, bygge opp rutiner 
og så produsere den mengden og den 
kvaliteten som må til. Her er ingen andre 
å spørre dersom vi plages, da må vi til 
andre siden av jordkloden!
Nå tror Finn at utfordringen vil virke 
fristende for mange. Og mange hender, 

det er hva han trenger: 18-20 operatører 
skal være på plass i opplæring og for å 
ta i mot utstyr i løpet av januar.

Bør friste
- Arbeidskraft er sterkt etterspurt for 
tiden, tror du det blir vanskelig å finne 
folk?
- Jeg er ikke redd for det, dette bør være 
attraktivt for en del. Fra før har vi loggført 
så mange som 40 personer som har 
sagt seg interessert, og selv om noen 
av disse nå har fått andre jobber eller 
er ute av bildet, ser jeg ikke mørkt på 
dette. Blant annet har vi hatt kontakt med 
en del utflyttede meløyværinger. Vi kan 
heller ikke kreve at alle som ansettes 
skal ha fagbrev, selv om det selvsagt er 
ønskelig med fagutdannede folk. Når 
det gjelder ingeniør-kompetanse, vil vi 
kunne få til Norge enkelte av dem som 
nå i utviklingsfasen arbeider for oss som 
konsulenter i Kina, forteller Finn.
Han avviser ikke at kampen om arbeidsk-
raften etter hvert kan komme, men at 
Scan Crucible legger seg på ”standard” 
industriparknivå når det gjelder lønn.

Likeretter pusses opp
Nå sendes altså selskapets 3 første 
operatører på opplæring ved Ferrotec 
sin fabrikk i Kina, der tilsvarende kvart-

skrukker produseres. Virksomheten i Glomfjord 
etableres i Likeretteren, som også har vært 
støpeskje for resirk-bedriften Si Pro (nå flyttet 
til nytt og weget bygg) og tidligere Medical 
Technology, som lagde éngangshansker. I høst 
begynner en oppussing innenfor en ramme på 
3-4 millioner kroner.
- Med tanke på en framtidig etablering av Scan 
Quartz, trenger vi hele bygget. I fase 1 inves-
teres 16-17 millioner kroner i utstyr, først og 
fremst 2 ovner, og i fase 2, etter om lag 1 års 
drift, ser vi for oss nye 4 ovner. I løpet av 2010 
skal vi være i full og optimal drift, og det passer 
godt med utbyggingen av REC SITech, som vi 
ser for oss som den viktigste kunden, sier Finn.
10. desember skipes de 2 første ovnene ut fra 
Ferrotec-verkstedene i Shanghai, og ankomst 
Glomfjord er beregnet til slutten av januar. Op-
plæring, deretter testkjøring fra mars.

REC SiTech er viktig
- Hva vet du nå om salg av de ferdige kvart-
skrukkene som dere skal produsere?
- Vi arbeider med å få på plass intensjonsavtaler 
med REC SiTech i Glomfjord og Norsun i Årdal. 
I utgangspunktet er begge veldig positive, vi 
tilbyr det som for dem er en forbruksvare. Likev-
el får vi nok ingen kontrakter på plass før de ser 
at dette gir et bra resultat for dem. Og ingen vil 
ha bare 1 leverandør, det blir for sårbart. For 
oss er det også en fordel av vi er den ene av 
flere leverandører, for det motsatte ville bli for 

- Dette blir ingen plankejobb, her blir det få 
forutsigbare dager! Vi snakker jo om å 
bygge en fabrikk fra bunnen, litt som Scan-

Wafer i oppstarten, forteller daglig leder 
Finn Nordmo i ScanCrucible. Nå skal 3 ”su-
peroperatører” til Kina for opplæring…

- Bli med på byggingen!

SCAN CRUCIBLE
Etablert: 2006. Eiere: MNU (24 
prosent av aksjene), Ferrotec 
Corporation (19), Bodø Group 
AS (15), Silica Invest AS (17), 
Scatec AS (12) og Myrt AS (12). 
Forventet omsetning: 2008: 2 mill. 
kroner. 2009: 15-20 mill. Ansatte: 
2008: 18-20. 2010: inntil 50. Sty-
releder: Ivar Sigurd Eide.

Slik ser det ut i kvartskrukkeproduksjonen til Ferrotec Corporation i Kina, som nå skal danne mønster for aktiviteten i 
Glomfjord. Disse bildene er tatt av daglig leder Finn Nordmo i Scan Crucible.

I Likeretteren har flere 
bedrifter vært i støpeskjeen 
tidligere. Nå skal Scan Cru-
cible investere 3-4 millioner 
kroner i oppussing av det 
langstrakte bygget, for så å 
starte produksjon av kvart-
skrukker i mars neste år.

Finn Nordmo og Hans Cho, konsulent og 
viktig brobygger mellom Kina og Meløy.

dristig – hva om de da ikke var fornøyd 
med vår vare, ikke sant?
At Scan Crucible skal samarbeide 
tett med REC SiTech ligger likevel i 
kortene. Der i gården står nemlig slike 
krystallkrukker i bunnen av ovnene, 
fulle av silisium, når støpingen av nye 
monokrystallinske ingoter begynner. 
Krukker er forbruksvare, med andre 
ord, og i sterkt økende grad ettersom 
REC SiTech skal flerdoble dagens 
produksjonvolum innen 2010. 
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Alder:  43
Bosted:  Glomfjord   
Stilling:  Sekretær, Meløy videregående skole,    
  Glomfjord
Aktuell:  Har passert 20 år i arbeid som kontorassistent,  
  kontorfullmektig og sekretær, først i Måsøy i   
  Finnmark, så i Meløy. 

Kristin Riise

- Hvordan trives du på jobb i Meløy videregående skole, Kristin?
- Jeg trives kjempegodt, ja, nå nærmer det seg faktisk 10 år siden jeg begynte her, og de 
årene har gått kjempefort. Jeg trives med å jobbe med folk, er ganske utadvendt av meg, 

så da er jeg glad for at jobben som sekretær 
ikke bare er rent kontorarbeid, men også 
resepsjon og mye kontakt med folk. Og så er 
det hyggelig fordi jeg trives sammen med min 
kollega Eva Hamnevoll.

- Hva er den pussigste henvendelsen 
du har fått til resepsjonen?
- Tja, jeg husker i hvert fall én jeg lo godt av, 
det var i fjor – jeg hadde akkurat gått bortover 
gangene for å få meg en kopp kaffe på person-
alrommet. Så ringte det på i resepsjonen, og 
jeg skyndte meg tilbake. Der stod det en kar og 
smilte: ”Hei, jeg skulle bare se om du var her! 
Ha det!” Jeg ble ikke irritert – han smilte nå så 
fint til meg at det bare var artig!

- Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
- Det er selvsagt mye rutine, som det er i alle 
jobber. Men siden det nå er om lag 40 ansatte 
her, 130 ordinære elever og cirka 60 voksen-
elever, blir det så mange henvendelser at jeg 
aldri vet hvordan dagen blir. Elevene kommer 
med spørsmål om alt fra om jeg har plaster til 
om stipendet er kommet eller hvor undervisnin-
gen skal være. 

- Det er en viktig jobb du gjør?
- Ja, jeg føler at jeg har en viktig jobb, og jeg 
trives veldig bra med den posisjonen jeg har 
nå. Joda, det er litt masete, det er sjelden tid til 

å få gjort ferdig ting jeg holder på med. Men samtidig er det akkurat dette jeg liker med jobben, så selv om det er 
godt når det er skoleferie for elevene, tar det ikke lang tid før jeg begynner å savne dem! 

- Hva gjør Kristin når hun ikke er på jobb?
- Jeg liker å være i aktivitet, så det blir en del trim-aktivitet, pluss at jeg går turer med hunden min. Og så blir det 
mye kjøring av ungdommer, da, på trening og kamper. Opp gjennom årene har jeg vært veldig aktiv i sangmiljøet, 
jeg har vært med på alle fellesprosjektene med kor og korps – ABBA-prosjektet, Beatles, Musikal highlights. Jeg 
er utadvendt, og jeg liker å stå på scenen sammen med andre.

Geir Dagfinnsen er nemlig bare 41 år, 
men har allerede rukket å runde et kvart 
århundre som ansatt i Hydro.
- På jubilantfesten i Sandefjord var vi 
samlet 345 jubilanter, og jeg var visst 
den aller yngste. Jeg begynte jo her da 
jeg var 16, sier Geir.
- I teorien kan du oppnå 47 år tjeneste, 
dersom du står til du er 62. Kommer du 
til å gjøre det, tror du?
- Jeg vet ikke – det er muligheter nok for 
annet arbeid. Men på en måte har jeg 
vokst med bedriften, og det er vel ikke 
noe grønnere på andre siden av gjerdet. 
Nå har jeg også veldig varierte dager, 
noe jeg liker godt.

Jubileum for Gerd, Gunnar og Geir
Har vokst 
med bedriften
Geir kom altså til Hydro i 1982, og først 
som bud, deretter i lære som maski-
narbeider. Deretter gikk det slag i slag, 
først med fagbrev som maskinarbeider, 
deretter som mekaniker. Etter en del år 
med maskinarbeid ”arvet” han verktøy-
reparasjonsbua etter Magnor Kristiansen.
- Etter dette ble det mer mekanisk arbeid, 
ventilreparasjoner, vibrasjonsmåling og 
deretter fagkoordinator på au-tel. Det 
siste året har jeg vært fagkoordinator for 
mekanisk på Nedre Område.

Leeeeenge, 
men har trivdes
Gunnar Holter har på sin side passert 40 
år i bedriften, og har selv rundet de 60.
- På en måte er 40 år altfor lenge, men 
når man først blir så lenge, er det vel et 
tegn på at man har trivdes og hatt det 
bra, mener Gunnar.
Hans karrière mellom fjellene begynte 
10. juni i 1966, først i malergjengen og 

Møt 3 fra HPP med 90 år i 
tjeneste. Gerd, Gunnar og 
Geir er tilbake fra Hydros 
fest for sine 25- og 40-årsju-
bilanter. Og yngstemann, 
han kan komme til å slå de 
fleste på tjenestetid…

som avløser i PKL. Så forlot han Meløy 
for å ta yrkesskole i Bodø, men var raskt 
tilbake – fra 1969 har han vært som fast 
inventar i verkstedene å regne. Internt og 
senere offentlig fagbrev som maskinar-
beider.
- Etter hvert kom jeg over på dreie-
maskinene – dreiing og fresing – og har 
vært der siden. Og blir vel der til jeg blir 
båret ut!

Siden 8. klasse
Gerd Bergheim har hatt et forhold til 
Hydro siden 8. klasse i grunnskolen – da 
var hun utplassert hver tirsdag på plate- 
og rørverkstedet.
- Så tok jeg videregående skole i Glom-
fjord og Tysfjord, og ble lærling som 
industrimekaniker her. Deretter jobbet jeg 
13 år i PKL, både på 3-skift, 2-skift og på 
dagtid. Så havnet jeg på innkjøp i 2 år, 
før omstilling i bedriften gjorde at jeg var i 
Syrefabrikken i 2 år. Og de siste 8 årene 
har jeg vært på Innkjøp, oppsummerer 
Gerd.

Ulike på alder, men felles har de en lang karrière for Hydro i Glomfjord. F.v. Geir 
Dagfinnsen (25 år), Gerd Bergheim (25) og Gunnar Holter (40).



 Det er ingen nyhet at Meløy 
videregående skole bedriver 
voksenopplæring. Industriparken har 
etterspurt nye fagfolk og etterutdanning 
– skolen har levert varene. Nytt av året 
er det imidlertid at skolen har etablert 

egen seksjon for voksenopplæring i 
Glomfjord. Med et smått imponerende 
aktivitetsnivå…

Svært givende
- 24 voksne elever er tatt opp i 
helsearbeiderfaget, 12 på allmennfaglig 
påbygging/studiekompetanse og 30 
på AMO-kurset i produksjonsteknikk, 
som vi utfører for NAV Arbeid, ramser 
John Howard Bottolfsen opp. Og på 
toppen av dette kommer 12 ansatte 
ved REC SiTech og REC ScanWafer, 
som får praksiskandidatopplæring. 
Selv er John Howard seksjonsleder, 
mens studieinspektør Roar Jensen er 
faglig ansvarlig. Bottolfsen og Jensen 
- sentrale navn helt siden samarbeidet 
med industriparken hadde etiketten 
”Industriskolen”.
- Aktivitetsnivået er svært høyt, 
denne seksjonen har innpå 80 
registrerte studenter, altså i tillegg til 
glomfjordavdelingens rundt 130 ordinære 
elever. For de ansatte ved hele skolen 
er denne satsingen svært givende. 
Krevende, vi må strekke oss på alle 
måter, men samtidig har vi også et stort 

utbytte av dette, mener John Howard. 

Utviklingsaktør
Med base ved Lille Glomvann er 
MVS-VO de tre MVS-avdelingenes 
samordnede satsing på 
voksenopplæring.
- På denne måten kan vi enda 
bedre fungere aktivt som en 
lokal utviklingsaktør på vegne av 
fylkeskommunen, understreker 
seksjonslederen.
Det er hovedsakelig skolens egne 
ansatte som etter en tettpakket 
timeplan veileder studentgrupper som 
er svært sammensatt både på alder 
og bakgrunn, og undervisningen er så 
godt som mulig tilpasset studentenes 
arbeidssituasjon. Helsefagarbeiderne 
treffer vi for eksempel på dagtid 
torsdager sammen med Aina Sandvik i 
skolens store kjøkken, som er omskolert 
til undervisningsrom. 

Mange kommer utenfra
Aller mest omtale og oppmerksomhet fra 
omverdenen har naturlig nok AMO-kurset 
i produksjonsteknikk fått. Opplæringen 

Sterk satsing  på voksne

24 voksen-elever fra Rødøy, Gildeskål og Meløy er tatt opp i helsearbeiderfaget – her undervises 
de av Aina Sandvik.

12 voksen-elever, 
blant andre 
varaordfører 
Heidi Solhaug 
(nærmest kamera), 
skal gjennomføre 
allmennfaglig 
påbygging i fag som 
norsk, naturfag, 
matematikk, historie 
og engelsk. Her 
undervises de av 
Line Holm.

30 heldige slapp gjennom nåløyet og får følge AMO-kurset i produksjonsteknikk 
som MVS gjennomfører på oppdrag fra NAV Arbeid. Foto: Jonas Bjørkli.John Howard Bottolfsen

av framtidige fagoperatører til REC 
SiTech og ScanWafer leveres av Meløy 
videregående skole på oppdrag fra NAV 
Arbeid, som i sum bruker betydelige 
ressurser på denne satsingen sammen 
med REC.
- Nesten en tredel av studentene 
kommer utenfra, opplyser John Howard.
- Vi har en elektroingeniør fra Irak, en 
konditor fra Bodø, en bachelor i sosiologi 
– masse spennende folk med ulik 
arbeids- og studiebakgrunn. Her er det 
annenhver uke undervisning, annenhver 
uke praksis i REC SiTech fram til 
eksamen i juni.

Bygget om
Bare REC SiTech skal som kjent 
rekruttere inntil 100 nye ansatte de 
kommende 2 årene, og de 30 som nå 
får opplæring, samt det faktum at hele 
70 søkte på kurset, er en hyggelig 
bekreftelse på at mange kan tenke seg 
en jobb i industriparken.
- Vi var forberedt på 15 personer, altså 
1 klasse. Nå ble det det dobbelte, og et 
stort arbeid er gjort for å sette sammen 
et godt tilbud. Blant annet har våre egne 
ansatte oppgradert rom inne i kulturhus-

bygget til tidsmessige undervisningsrom 
med bl.a. bredbånd, sier John Howard, 
som også roser byggets eier, Meløy 
kommune, for sin fleksibilitet i løpet av 
noen korte og hektiske uker i forbindelse 

med skolestart. 
Med 70 søkere er det også slik at mange 
står klar til å hoppe inn, dersom noen 
skulle falle fra. Og dersom denne første, 
og unike, gjennomføringen får bra 

Om endringene 
går raskt innenfor 
porten, så er 
hverdagen 
sannelig blitt en 
annen ved vår 
omstillingsvennlige 
videregående 
skole, også. 
Ved Glomfjord-
avdelingen tilhører 
nå en tredel av 
studentene voksen-
opplærings-
avdelingen.



- Å gjøre det hyggelig for folk 
og gi service er noe jeg alltid 
har likt. Dette har gitt mers-
mak, helt klart! oppsummer-
er Frank Isaksen etter de-
buten som ”selskapsmann”. 
42-åringen er ny stuert og 
matros på ”Yarajenta”.

Nå fra 1. oktober er Yara-veteranen 
tilbake som landkrabbe, etter sin første 
travle sesong i driften av selskapets 
stolthet til vanns, ”Yarajenta”.
- Det er blitt en del skryt fra gjestene, og 
det er jeg så klart fornøyd
med. Siden jeg begynte i vår, har jeg 
også endret litt på servicen, for
eksempel med mer blomster om bord. 
Jeg må stå på hele tiden slik at gjestene
har det så hyggelig som mulig.
- Du trives som ”selskapsmann”?
- Ja, absolutt, men sånn har jeg alltid 
vært – at ting er i orden og ser bra ut. Og 
det å yte service - jeg har alltid likt det.

Ansvar alene
Allerede i februar gjennomgikk han op-
plæring, og selv om kontraktsperioden er 
definert fra 1. mai til 1. oktober, mønstret 
han på som stuert og matros for første 

Frank gikk 
til sjøs

gang allerede i mars. 
Etter dette gikk det slag i 
slag – aller mest hektisk 
er det i mai, juni og juli 
fram til fellesferien.
- Det har vært veldig 
artig. Godt å ha ans-
var alene. Her kan jeg 
planlegge og legge opp 
dagene slik  jeg selv vil, 
uten at det er så mange 
andre involvert. Nå er 
det mitt ansvar at båten 
er tipp topp bestandig – 
er det noe som mangler 
når vi går fra kai, er det 
bare meg selv som kan 
klandres for dét.
Etter 9 år som formann 
(skiftleder) i PKL, og 6 år 
som formannsavløser før 
dét, bestemte Frank seg for at tiden var 
innen for å forsøke noe helt nytt.

Tiden var inne
- Jeg har jo gått skift fra 1986, og form-
annsjobben er noe helt annet i dag enn 
det var før. Mye ansvar, oppfølging av 
personell, medarbeidersamtaler og pros-
edyrer. Så jeg kjenner at det begynner å 

bli tungt – ettersom jeg fortsatt er ganske 
ung kan det jo bli snakk om 20 år til i den 
typen jobb. Så da fant jeg ut at tiden var 
inne.
Og nå har han altså avsluttet sine første 
arbeidsmåneder borte fra PKL siden midt 
på 1980-tallet.
- En konsekvens av dette valget er at jeg 
ikke lenger kan være skiftleder, disse job-
bene kan ikke kombineres. Så da er det 
i utgangspunktet tilbake til vanlig skiftar-
beid for Yara, forteller Frank.

Tidlig på
Allerede som 16-åring stod han første 
gang i jobb for Hydro. Dette var som-
meren etter grunnskolen, og etter 1 år på 
yrkesskole gikk han over i ulike vikarjob-
ber på ulike områder i daværende Hydro, 
som i de dager hadde over 600 personer 
på lønningslistene. Siden 1986 har glom-
fjordingen vært fast ansatt i pakkeri, kai 
og lager – PKL. Underveis har Frank tatt 
det interne fagbrevet som transportoper-
atør, og i de senere år offentlig godkjent 
fagbrev i materialadministrasjon.    

Jobben i byssa minner ikke mye om skiftleder-jobben 
i PKL! Frank Isaksen har hatt sin første sesong som 
stuert og matros på ”Yarajenta”.

- Her dreier det seg om at gjestene skal 
ha det mest mulig hyggelig, det er et 
arbeid jeg trives med, sier Frank.

Tor-Arne Gransjøen leverer 
gode økonomiske resultater 
når han nå slutter som leder 
i Meløy BedriftsService. Og 
staben er dobbelt så stor 
som da han overtok.

- Jeg visste at dette ikke var en jobb jeg 
kom til å ha i veldig mange år – likevel 
ble dette litt raskt. Men, jeg fikk tilbud om 
en annen jobb som var vanskelig å si nei 
til, begrunner Tor-Arne sin fratreden.
Han skal nå tilbake til havbruksnæringen 
og arbeide med prosjekter i Nova Sea.
- Under Tor-Arnes ledelse er MBS blitt 
enda mer rendyrket i forhold til det som 
var intensjonen, mener styreleder Lothar 
Maruhn.
- Alle enheter er gjennomgått og er nå 
mer selvgående. Utfordringen nå er å 
tilby stadig nye tjenester innenfor de om-
rådene vi allerede er etablert på. Pluss 
at vi må jobbe for at MBS-tjenestene skal 
selges enda mer også utenfor industri-
parken, mener Lothar.
 
Holdningsendring
Tor-Arne Gransjøen kan presentere tall 
som viser at Meløy BedriftsService går 
mot ett av sine beste økonomiske år. 
Driften gikk i pluss med 1,2 millioner kro-
ner 1. halvår i år, mot 100.000 i samme 
periode i fjor. Fjoråret endte forøvrig med 
et tap på om lag 300.000 kroner.
- Da resirk ble løftet ut av selskapet, var 
virksomheten slik at vi tapte penger på 
det meste vi drev med. I dag leverer alle 
forretningsområder positive tall, selv om 
det er marginalt enkelte steder.
- Hva er gjort?
- Vi har mye større fokus på det vi faktisk 
skal holde på med, og det er luket bort 
en del ting som ikke var vits å bruke tid 
på. De ansatte er mer bevisst på at det vi 
driver med skal være salgbart, og bevisst 
på hvordan tiden brukes. 

Vanskelig arv
Og de ansatte, det er 29 faste, samt 
om lag 10 vikarer som leies ut i skiftar-
beid. Staben er altså doblet, og vel så 
det, siden Tor-Arne overtok som daglig 
leder. Personellutleie står for den største 
økningen, men i denne perioden er det 

også rekruttert 2 nye personer til kantina, 
ny person i sentralbordet, ny person på 
kompetanse og MBS har fått 2 vaktmes-
tere.
- Vi har jobbet en del med at de som 
utfører oppdragene skal ha et eierforhold 
til kontrakten som er inngått med oppd-
ragsgiver. I motsatt fall er det jo umulig 
å drive med lønnsomhet! Det er ingen 
hemmelighet at det å ”arve” et opplegg 
fra en stor bedrift (Yara, tidl. Hydro) og 
sette det inn i en liten bedrift (MBS) - det 
er ikke enkelt. Å bygge en kultur for at 
tilnærmet alt man gjør må være lønnsomt 
hele tiden, og forståelsen for at vi har 
små marginer. Her er MBS blitt mye 
bedre.

Arbeidskontor?
Og på området service har framgangen 
vært ekstra stor. For eksempel leverer 
MBS nå vaktmestertjenester til både 
Yara, REC SiTech, REC ScanWafer, Si 
Pro, Nordland Akva og  Terje Halsan.
- Og nå bytter vi ut bussen med en 
kombibil, slik at 1 person kan ta seg av 
all transport. Jeg må også framheve at 
alle som har jobbet med kompetanse, 
formidling av lærlinger og rekruttering har 
gjort en kjempejobb, sier Tor-Arne.
Her ser han MBS for seg i en stadig mer 
sentral rolle:
- Vi har masse lærlinger, mange kurs, 
formidler folk til bedrifter. Når noen i 
framtiden sender generelle jobbsøknader 
til parken, kan vi være kontaktpunkt 
og formidler videe, som et slags lokalt 
”arbeidskontor”. 

MBS fra minus til pluss

Tor-Arne Gransjøen har bidratt til å 
snu tap til overskudd i MBS. Under 
hans ledelse har også staben vokst 
betraktelig, ikke minst på grunn av 
utleie av personell til REC ScanWafer, 
her representert ved Magne Olsen 
(t.v.) og Per Helge Svendsen.



Stine Estensen – jobber med prosjekter for MNU.

- Først og fremst er jeg inter-
essert i folk, og skal bruke 
mine ferdigheter som coach 
i møtet med for eksempel 
etablerere. 

Stine Estensen er fra i sommer engasjert 
for å følge opp ulike prosjekter i regi av 
Meløy Næringsutvikling. Et viktig felt er 
etablererveiledning.
- Folk trenger å bli sett og hørt, og 
etterutdanningen min som coach skal jeg 
bruke overfor etablerere. I tillegg kjenner 
jeg godt systemene i Innovasjon Norge 
og Nordland Fylkeskommune, slik at jeg 
kan være en god støtte for de som vil 
etablere egen bedrift, sier Stine.

Lang erfaring
Hun jobber nå 3 dager i uka for MNU 
gjennom Bodø-selskapet Næringsut-
vikling, som er hennes arbeidsgiver.
- Her må jeg være selvgående og ta tak 
i ting selv. Prosjekter som skal følges 
opp er blant andre Start Opp Salten, 

profilering av Meløy, sen-
trumsutvikling på Ørnes og 
benchmarking i Glomfjord 
Industripark, sier 45-årin-
gen, som har lang fartstid 
i ulike støttefunksjoner for 
næringslivet.

- Positiv glød
Som ferdig utdannet siv-
iløkonom i 1993 gikk veien for 
Stine til næringsavdelingen i 
Nordland Fylkeskommune og 
arbeid med, ikke minst, reise-
liv. Senere har hun hatt ulike 
stillinger som leder: for 
personmarkedet i Sparebank-
en NOR, for marked i Avinor 
og ved humanistisk avdeling 
ved Høgskolen i Bodø. De se-
nere år har turen gått tilbake 
til det som i dag heter Inno-
vasjon Norge, og arbeid med fordeling av 
de såkalte RDA-midlene.
- Jeg visste ikke så mye om Meløy før 
jeg kom hit, men dere har et godt om-

Skal se og høre

- Innovasjon Meløy viste oss 
at det er mulig å få til ting 
når vi står sammen! opp-
summer Lina Vibe som det 
viktigste fra perioden som 
prosjektleder RDA.

Lina er godt etablert i Narvik, etter at hun 
i sommer fratrådte jobben som prosjekt-
leder for RDA (kompensasjonsordningen 

for regional, differensiert arbeidsgiver-
avgift) i Meløy Næringsutvikling.
- Generelt forstod nok ikke næringslivet 
helt hvilke muligheter RDA-midlene ga, 
og at de var lettere å få hånd om enn 
andre typer tilskudd. Men noen var det 
som benyttet seg av mulighetene, for 
eksempel Nordtun HelseRehab. I tillegg 
førte transportstøtteordningen mange 
millioner kroner tilbake til Meløy og de 

største produk-
sjonsbedriftene 
våre, oppsum-
merer Lina. 
- Og arbeidet i 
Innovasjon Meløy 
viste at vi kan få 
til ting når vi står 
sammen. Ledere i 
næringslivet reiste 
rundt og ble kjent 
med hverandre, og 
det var veldig bra! 
Veksten og opti-
mismen i mange 

- Samarbeid ga muligheter

dømme, det er en positiv glød her, noe 
ekstra. Dét var jo litt av grunnen til at jeg 
hadde lyst på denne utfordringen!

Lina Vibe oppsummerer 
perioden som prosjekt-
leder RDA med base i 
Glomfjord Industripark.

bransjer skal jo ikke vi ha æren for, men 
jeg tror nok arbeidet vårt var med på å 
utløse en del viktige prosjekter.
I MNU-tiden arbeidet Lina blant annet 
med prosjekter som etablereropplæring, 
etablering av kvinnenettverk, ungdoms-
database, samarbeidet i Glomfjord Indus-
tripark, utvikling av Æsøyneset på Halsa 
og Ørnes sentrum.
- Hva ville du for alvor tatt tak i, dersom 
du skulle fortsette i 3 år til?
- Identitetsprosjektet – at Meløy får 
en felles identitet utad. Å skape en 
arena der næringslivet, det offentlige 
og frivillige organisasjoner kan møtes 
for å skape dette. Og så må ikke Ørnes 
sentrum få seile sin egen sjø – det må 
jobbes aktivt og profesjonelt for å få et 
sterkere og mer tydelig sentrum. Felles 
åpningstider, hva det skal satses på. Ak-
tørene må begynne å tenke på hva som 
kreves av et by-sentrum, og selv ville jeg 
arbeidet for å få på plass en senterleder, 
mener Lina.

Til minne om Ivar Karlsen 
Det var med stor sorg jeg 2. september mottok beskjeden 
om at Ivar Karlsen var omkommet i en tragisk ulykke. 
Ivar ble ansatt hos oss den 1. juni 2007. Selv om Ivars 
tid i Invis ble kort vil jeg alltid minnes den gode stunden 
vi fikk sammen her. Ivar var veldig spent på hvordan den 
nye jobben skulle bli, men det gikk ikke mange dagene 
før han tok ansvar og utfordringer på strak arm. Det er vel 
noe vi alle kan føle kjennetegnet Ivar.  Jeg ble først kjent 
med Ivar da vi jobbet som lærlinger ved Hydro i Glomfjord, 
og jeg husker han som veldig ansvarsfull og en energisk 
gledesspreder. Vi ble begge ansatt ved Hydro og vi jobbet 
der i mange år. Med sin faglige og personlige dyktighet har 
Ivar satt sine spor i mange mennesker både i og utenfor 
Industriparken i Glomfjord. Og som den gledesspreder 
han var satte han sitt preg på de miljøer han arbeidet i 
og gjorde et sterkt inntrykk på de mennesker han kom i 
kontakt med. Jeg har mistet en reflektert kollega, en venn 
og et varmt medmenneske. Han var fargerik og spesiell, 
med en dynamisk utstråling som jeg aldri vil glemme.  Min 
deltakelse i sorgen går til Nina og deres tre barn, samt til 
familien ellers. Jeg har bare gode minner om Ivar og lyser 
fred over hans minne.

Bjørn-Wiggo Eriksen, INVIS   

Etter 4 år med studier ved Narvik Tekniske Fag-
skole gjør Villy Sørsandmo karrièrebytte. Og drar 
til Kina.

- Vel ferdig med utdannelsen hadde jeg lyst til å prøve meg på et annet 
felt. Å få være med og bygge opp en ny bedrift fra bunnen er veldig 
spennende!
Og bedriften, det er Scan Crucible. Nå blir Villy sentral fra dag 1 i oppby-
ggingen av lokal produksjon av kvartskrukker til silisiumindustrien.
- En skikkelig stor utfordring – dette er upløyd mark for de fleste, mener 
han.
I første omgang har Reipå-mannen fått permisjon fra Meløy vide-
regående skole, der han har jobbet siden 1999, det siste året som 
faglærer på maskintekniske områder. Opprinnelig er 51-åringen sjåfør, 
med 10 år bak ulike Nordtrafikk-ratt. Deretter fulgte 10 år som gård-
bruker, noe han etter hvert kombinerte med assistentjobb ved den vide-
regående skolen. De siste 4 årene har Villy tatt desentralisert utdanning 
som maskintekniker.
- I midten av denne måneden reiser jeg og 2 andre til Kina for å få op-
plæring på en tilsvarende fabrikk som det Scan Crucible skal etablere.

Karriérebytte

Villy Sørsandmo



siden sist siste siden

To som nå har en del med hverandre og gjøre, og som i 
høst inviterte næringsliv og politikere til framtidsdiskus-
jon i Glomfjord Industripark: Edel Storelvmo (t.v.), som 
er NHOs nye regiondirektør for Nordland. Og vår egen 
Wenche Olsen, som foruten å være Yaras fabrikksjef, også 
er styremedlem i NHO Nordland.   

Mange representasjonsoppdag for Wenche Olsen. 28. sep-
tember fortalte hun om Yara for guvernøren i Leningrad og 
et følge av politikere, samt politikere og administrasjon fra 
Nordland Fylkeskommune. To dager tidligere var oppdraget 
det samme, i anledning at styret i Sparebank1 Nord-Norge 
var på besøk, tilrettelagt av Meløy Næringsutvikling.

Skal vi tro at dette er et av de mer trafikerte kryssene i 
Meløy for tiden? 25.000 kubikkmeter masse fraktes i høst 
ut av området der REC SiTech skal bygge for i alt 1.3 mil-
liarder kroner, og dette gir et sterkt endret trafikkbilde både 
for øvrig biltrafikk, gående og syklende. Men nå er farts-
grensen regulert, og REC gjør ulike sikringstiltak.

Dette området vest for dagens industripark blir aldri mer 
det det var, og bra er kanskje det? :-) Så vidt vi skjønner, 
blir trolig den nye innfartsveien til parken lagt bak fritidsba-
det og komme rinn i dette bildet bak anleggsmaskinene. Og 
kan vi gjette på nye etableringer på ledige områder bakerst 
til venstre i bildet?

Hvorfor ta båten til Engenbreen for å beundre blå is? På tur 
langs fjorden var det denne gangen vondt å motstå fris-
telsen til å stoppe for å forevige flott råglass fra PQ Norge 
Silicates. PQ inngår for øvrig i tenkingen rundt det som kan 
bli et framtidig vekstområde i Glomfjord – produksjon av 
syntetisk kvarts.

En god del ”slitne” tak og private boliger i Haugvika i 
Glomfjord, ja. Men industribygda er blitt pressområde, og 
etter sigende er prisforskjellene i forhold til Ørnes, hva 
eneboliger angår, i ferd med å bli utvisket. Kjøpesummer 
på 1,8-2 millioner kroner for en ordinær bolig skal 
nærmest ha blitt hverdagskost i Glomfjord.


