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NY KANTINE: - La oss bygge en ny, 
felles industriparkkantine, mener 
MBS-sjef Tor-Arne Gransjøen.

SIDE 18

FISKEDØD:  - Dette har vært vårt 
verste år noensinne – tapet av fisk 
har vært voldsomt, forteller Marrine 
Harvest-leder André Spigseth.

SIDE 15

Det ble en ny type arbeidserfaring for 
15-åringene Richard Andersen og Jeeong 
Min Park. De to er elever ved Glomfjord 
skole, og var nylig utplassert ved REC 
SiTech. Lærling Gry Uhrenfeldt veiledet 
karene.

velkommen
Ønsker

REC SiTech vil vokse, og forsøker 

å være i forkant med rekruttering. 

Nå ønsker de ungdomsskoleelever 

velkommen på praksis. – Viktig for 

oss at de får en positiv opplevelse 

av oss, og kanskje bringer dette 

videre, mener administrasjonssjef 

Anita Seljeseth. Til våren tar hun 

imot en service og samferdsel-elev 

fra Meløy videregående skole.

- Dersom vi i løpet av 10 skoleår 

ikke sørger for at elevene lærer 

en god del om det som foregår i 

industriparken, har vi gjort en for 

dårlig jobb, fastslår Lana Hestad, 

rådgiver ved Glomfjord skole.

SIDE 14
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Mer Om folk: side 18-19

Øyvind Mjøs arbeider fra 1. november med 

prosessoptimalisering og datasimulering i REC 

SiTech. Han er nemlig tilsatt som utviklings-

ingeniør etter Ingar Solberg, som slutter 

ved årsskiftet og vender tilbake til 

Mosjøen. Øyvind er fra Bergen, og i 

sommer fullførte han sin doktorgrad 

i materialteknologi ved NTNU i 

Trondheim.

Neste utgave
Industrifolk suser videre med nye utgivelser. Første blad 

i 2007 distribueres mandag 29. januar. Videre kommer 

utgaver 26. mars og 29. mai, dersom ikke annen infor-

masjon gis. I forbifarten kan det ellers nevnes at utgiver 

Ulsnæs har flyttet til nye lokaler i 3. etasje over Yara 

Innkjøp.

Han har fagutdanning innen metallurgi, Christoffer 
Svartis fra Rødøy. Nå har han fått avtale om 6 måneders 

opplæring i produksjonen i REC ScanWafer.

Porsgrunn er neste stopp for Sverre 
Johansen, byggeleder siden april i REC 

ScanWafer-prosjektet i Glomfjord. – Det 

stemmer, jeg begynner i Porsgrunn 1. 

februar. Det blir fortsatt Hydro Prduction 

Partner, og jeg skal jobbe med prosjekt 

og modifikasjoner. Så det blir litt av det 

samme som her, men det er litt spennende 

å skifte miljø – det er lenge siden jeg flyttet 

såpass på meg. Sverre har nemlig jobbet i 

industriparken siden 1981, først for Hydro i 

Glomfjord, og så i HPP fra 2000. 

Sissel Svenning er ansatt 

nummer 5 i Meløy Næringsutvikling. 

I januar begynner nemlig 40-åringen 

fra Fosenhalvøya i stillingen som 

Meløys nye fiskerinæringsrettleder. 

Bakgrunnen hennes er blant annet 

som produksjonsleder i familiebed-

riften, som først og fremst satset på 

produksjon og levende forsendelse 

av villfangede kråkeboller. Sissel har 

for øvrig gjennomført fiskerikandidat-

studiet ved Norges fiskerihøgskole i 

Tromsø. 

Foto: privat

Jan Petter Olsen 

”flytter ut” av industriparken etter 23 

års tjeneste. Fra februar jobber han 

nemlig heltid i familiebedriften Ørnes 

Blikk AS. Jan Petter har, med unntak 

av et år som fagkoordinator, vært 

bilmekaniker i Hydro Production 

Partner siden 1986. Før dette hadde 

han tilbragt � år i ”Vannstoffen” i den 

tidligere Ammoniakkfabrikken, og 

før dét igjen var Sveins Auto i Bodø 

hans arbeidsgiver.

Wenche Kristensen og André Spigseth leder nå smoltanlegget til Marine 

Harvest i Glomfjord, mens Frank Meløysund fortsatt har ansvaret for klekkeriet på 

Øvre Område. Wenche har utdannelse i fiskeri og akvakultur fra Høgskolen i Bodø, 

og har tidligere arbeidet på lakselakterier i Bodø og Gildeskål, samt en periode på 

FK-butikken på Ørnes. Hun er nå driftsassistent, mens André er ny driftsleder etter 

Ole-Christian Norvik, som har fått nye oppgaver i konsernet. André har tatt samme 

utdanning som Wenche, og etter 4-5 år ved Bunes fisk med påfølgende fagbrev i 

akvakultur, kom han til Glomfjord-anlegget i 1998. Her har han hatt ulike oppgaver 

– blant annet driftsassistent og produksjonsleder. 

Brann og beredskap i industriparken rekrutterer stadig nye mannskaper, og fra ulike 

parkbedrifter. Dette bildet er fra røykdykkerkurset første uka i oktober, der nye 

brannmenn går gjennom teori og praksis, samt fysiske, psykiske og medisinske tester 

før oppstart. Dette er første gang at Brannstasjonen kjører et slikt kurs selv, og det 

kommende året skal brannmennenes opplæring fortsette med ulike øvelser. Bak f.v. 

Ivan Fredrik Løvik (REC SiTech), Lasse Norheim (REC ScanWafer), Morten Høvset 

(Yara Glomfjord) og Åge Mentzoni (Yara Brannstasjonen). Foran f.v. Ørjan Johansen 

(Yara Glomfjord), Bernt Ulriksen (Yara Glomfjord) og Thomas Maruhn (REC ScanWa-

fer). Foto: Per Frøskeland

Jan Petter Olsen Fra nå kan du også følge aktiviteten i Glomfjord 

Industripark på internett. Disse og andre nyheter 

på www.glomfjordindustripark.no.!

REC ScanWafer har tidligere lyst ledig stilling som siv.

ing. på feltet krystallisering. Nå er mannen funnet, og 

han heter Øystein Raade. Tiltrer 1. januar.

Forside av bladet

Øyvind Mjøs

Kristin Steinsvold blir ikke lenger REC ScanWafers 

ansikt utad i form av å være resepsjonist. Hun blir nemlig

personalmedarbeider i full post fra årsskiftet.

Kristin Steinsvold

Wenche Kristensen André Spigseth

Sissel Svenning

Sverre Johansen

I Yara sluttet Sissel Aarstein �0. 

september. En måned senere gikk Fritz 

Andersen av med avtalefestet pensjon. 

Og Frode Pedersen har byttet beite 

intern, 14. oktober meldte han overgang 

fra Syrefabrikken til ferdigvareområdet 

– FVO.

Fikk fagbrev: (f.v.) Ragnhild Heen Andersen 

og Espen Steiro

Hele 44 personer kunne i disse dager 

stolt motta ferskt kompetansebevis under 

MBS’ tradisjonelle fagbrevutdeling. 

Fagbrevene fordeler seg på i alt 8 fag, der 

fagoperatørfaget, kjemisk teknisk industri 

er suverent mest representert, med hele 

25. Utdelingen av fagbrev foregikk i år på 

kantina på øvre område.
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Markedsendringer, suksess med 
utskiping i bulk og derfor 
halvering av pakkebehovet 
lokalt. Dette er bakgrunnen for 
at Yaras PKL-avsnitt skal 
nedbemannes med 10 årsverk. 
– Nå tilbyr vi de ansatte ulike 
virkemidler, og vi har begynt 
denne prosessen tidlig. Det er 
nemlig nå de ansatte har gode 
muligheter for å skaffe seg 
andre jobber i industriparken.

Fabrikksjef Wenche Olsen fastslår at det 

selvsagt er negativt at man må redusere 

antall arbeidsplasser, og forstår at ansatte 

og tillitsvalgte er opptatt av dette. Men

- Dette kan samtidig bidra til å bedre 

Glomfjords posisjon, og det styrker Yara 

som leverandør.

For arbeidskrevende
For det er langt mer lønnsomt for verdens 

største gjødselprodusent å frakte i bulk og 

pakke ute i markedet. Pakking i sekker, 

lasting på pall, truckfrakt til båten, kran-

jobb, truck og mannskap nede i båtene 

– denne tradisjonelle håndteringen av 

ferdig vare framstår i dag som tidkrevende 

og altfor arbeidskrevende. Dagens pakking 

av 105.000 tonn i småsekk skal halveres.

- Det er ikke mer enn 4 år siden at vi ikke 

trodde det var mulig å frakte renset KS 

ut i bulk, på grunn av faren for fukt. Men 

tørrluftsanlegg og andre tiltak har gjort at 

bulk-frakting til pakkeriet i Spania er blitt en 

suksess, og langt raskere enn vi trodde, 

forteller Wenche Olsen.

Oppsigelser? Nei.
Det er blant annet dette som gir prog-

nosen om at pakking i stor- og småsekk 

blir halvert i perioden som kommer. Andre 

markedsendringer spiller også inn, for 

eksempel at to Glomfjord-varetyper pakket 

pkl reduksjoner yara

i storsekk nå skal produseres i Porsgrunn.

- Nå skal det nedbemannes i PKL – hva 

skjer?

- En gruppe i PKL har sett på tallene, og 

med de endringene vi ser, må staben der 

reduseres med 10 årsverk. Men vi har 

hele styringsfarten selv, og målet er å 

unngå oppsigelser. Nå har de ansatte blitt 

presentert for ulike virkemidler, som afp 

med Yars gavepensjon på toppen, utdan-

ningsstipend, sluttpakke eller hjelp til å få 

annen jobb i industriparken.

- Mer is i magen
- Roger Midthun, tillitsvalgt for de ansatte i 

PKL, hvordan reagerer dere på den kom-

mende nedbemanningen?

- Vi er jo alltid med på å styrke Yaras 

posisjon i markedet, men nå synes vi det 

går vel fort i svingene. Porteføljeendrin-

gene kommer ofte, 2-� endringer det siste 

året, og dersom aktiviteten i neste omgang 

skal økes i PKL, skal vi da stå ribbet for 

kompetanse? 

- 8-9 av de PKL-ansatte vil kunne velge 

afp-avgang innen 2009 – løser ikke 

dermed problemet seg selv?

- Det kan du kanskje si, men løser det hele 

problemet? Vi synes man kunne hatt mer 

is i magen og jobbet hardere for fortsatt 

å beholde pakking i Glomfjord. Så skjøn-

ner vi at det satses på bulk og Spania, 

men hva med NPK, hvem skal pakke den, 

istedenfor oss?

Yara Glomfjord skal produsere 
100.000 tonn mer gjødsel årlig 
innen 2010. Men effektiviser-
ingsprosjekter og mindre 
pakking skal krympe staben.

- Ja, jeg ser for meg færre ansatte over 

tid, med dette påvirker ikke produksjon-

svolumet vårt - det skal øke fra 700 til 

800.000 tonn årlig. I tillegg har vi som 

mål å redusere våre faste kostnader 

med 20 millioner kroner i løpet av de 

� neste årene. Og resultatet vårt skal 

forbedres med 50 millioner kroner.

- Hvordan skal dere klare å produsere 

100.000 tonn mer mineralgjødsel?

- I motsetning til det vi trodde, at 

KS-produksjonen skulle øke, vil 

markedet nå ha mer NPK. Dermed 

gjennomfører vi ulike prosjekter for å 

øke syreproduksjonen, slik at ka-

pasiteten i Fullgjødselfabrikken kan 

utnyttes bedre.

- Mange av prosjektene er resultat av 

idéer fra de ansatte?

- Det stemmer, vi har gjennomført idé-

dugnad under allmøter. Noen av idéene 

er allerede klare til å søke bevilling på, 

andre er mer i en første fase.

- Totalt sett jobber vi med en prosess 

for å øke volum og senke kostnader 

slik at vi får en effektivitetsforbedring på 

nærmere �0 prosent. I 2010 skal vi 

altså ha �0 prosent lavere faste 

kostnader pr. tonn på vår produksjon i 

Glomfjord. Dette er forbedringer som 

alle fabrikkene må jobbe med for å 

oppnå det totale effektivitetsmålet i 

Yara.

Raske svingninger i markedet for mineralgjødsel. Nå må driftssjef Erik Knutssøn (t.v.) 

og operatør Per Myrvang innse at PKL-avsnittet skal nedbemannes med 10 årsverk. 

- Dette kan samti-
dig bidra til å bedre 
Glomfjords posisjon, 
og det styrker Yara 
som leverandør.
(WENCHE OLSEN, fabrikksjef)

Vi synes man kunne 
hatt mer is i magen 
og jobbet hardere 
for fortsatt å beholde 
pakking i Glomfjord
(ROGER MIDTHUN, tillitsvalgt)

Wenche Olsen

Meløy BedriftsService overtar parkens 

telefonsentral fra årsskiftet. Dette betyr 

for eksempel at Linda Myrvang skifter 

arbeidsgiver, og at MBS fysisk overtar 

sentral-installasjonene i Schalthuset.

- Til nå har Yara driftet sentralen og tatt 

det meste av kostnaden. Fra nå må 

utgiftene fordeles på alle bedriftene, men 

målet er at den totale kostnaden skal bli 

mindre. Når det gjelder teknisk drift av 

sentralen, løper HHPs avtale med Yara 

nå ut, og det vurderes hvem som skal 

drive den videre, opplyser MBS-leder 

Tor-Arne Gransjøen.

PKL-nedbemanningen:  årsak markedsendringer
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- Det verste året vi har hatt 
noensinne, forteller driftsleder 
André Spigseth. 2006 var året 
da de Marine Harvest-ansattes 
hovedoppgave var å plukke opp 
død fisk. Tapene har vært ek-
stremt store. Han selv og drift-
sassistent Wenche Kristiansen 
roser nå de ansatte.

- Det er prisverdig at de i det hele tatt har 

klart å stå på. Det har vært en enorm jobb 

med å demontere hele anlegget, vaske 

absolutt alt og desinfisere. Midt oppe i 

dette har de hattt tro på at vi skal få det til, 

selv om mange har brukte dagene på å 

plukke død fisk opp av karene. Dette har 

vært tungt både fysisk og psykisk, 

mener de.

Mer tungvint nå
- Forklar, hva skjedde?

- Det er atypisk furunkulose som har gitt 

oss ekstremt høy sykdomsavgang – så ille 

har det ikke vært i anleggets historie på 20 

år. Dermed har tiden gått med til det lite 

givende arbeidet å plukke død fisk.

- Dette har fått konsekvenser for driften?

- Ja, anlegget er nå langt mer tungvint å 

drive. Vi må dele opp anlegget i 

avdelinger, operere med sluser, skifte klær, 

støvler og arbeidsantrekk når vi går til nye 

avdelinger, desinfisere hender og slike 

ting. Og så skifte tilbake når vi går ut. Nå 

dreier alt seg om å holde smitten bort, og 

da må vi tenke alt under ett. Flyr det fugler 

over anlegget, ja, da må vi ha tak, og så 

videre.

Fortsatt på vakt
- Status i dag, da?

- Nå har vi kontroll, det er ikke på vist noe 

som helst av smitte. Men vi kan aldri være 

helt trygge, fastslår André.

Wenche:

- Vi har mange vannrør og andre steder 

der smitten kan være. Det er derfor vi har 

måttet ta kjempejobben med å vaske ned 

hele anlegget. Spenningen er stor, men 

det ser ut til at vi nå har lykkes.

Voldsomme tap
- Hvor store tap har dere hatt?

- Oj, det er mye. Vi har mistet om lag 1,5 

millioner fisk, som vi ville fått en stykkpris 

på 10 kroner for. I tillegg kommer 

investeringer på 4-5 millioner kroner i 

kjemikalier, ventiler og nye rør. Men den 

investeringen blir jo bare blåbær hvi du 

tenker deg at Marine Harvest har gått glipp 

av inntekter fra 1,5 millioner laks på �-4 

kilo, og kilosprisen er i dag 27,50. I enden 

av produksjonen er tapene voldsomme.

Ledelsen støtter
- Er dette en trussel for anlegget i 

Glomfjord?

- Nei, den tanken har ikke falt oss inn, for 

ledelsen har støttet oss hele veien, og 

gitt oss investeringsmidler for å få kontroll 

på problemene. Vi er et viktig anlegg for 

Marine Harvest-laget kan puste lettet 

ut etter et beintøft år med ekstreme 

tap av smolt. Foran: André Spigseth 

og Wenche Kristiansen 1. rekke f.v. 

John Erik Solbakken, Svante Brun, 

Siv Bloch, Jan Tore Falk og Per Oskar 

Jerijærvi.

2. rekke: Eirik Wilkinson (veterinær), 

Rudi Nordli, Hans-Rune Kroknes, 

Gunnar Edvardsen, Bjørn Magne 

Johansen og André Vatne. Bak: Jostein 

Kaspersen. Eileen Kristiansen, Kjell 

Helge Hermansen, Alf-Helmer Nilsen, 

Frank Meløysund og Lise Wallmann 

var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Det aller verste året

Nå kan de feire seg selv med italiensk lunsj, de HMSK- og IT/ 
Arkiv-ansatte i Yara Glomfjord. De har nemlig nådd høstens 
store mål - ”Yara rundt på 80 dager”. Altså 6.440 kilometer til 
fots.

- Vi slår fast at prosjektet har vært vellykket, vi ankom faktisk Terni i Italia foran 

ruta, bekrefter en fornøyd bedriftssykepleier Svein Brennesvik.

Hilsen og quiz
Nå er det ikke slik at de 14 ansatte fra de to avdelingene har vandret Europa 

rundt under en � måneders, felles og herlig permisjon...

- Alle har vært utstyrt med skrittmåler, og har jevnlig lagt inn skrittene sine i 

en felles oversikt. Slik har vi kunnet følge med på hvor langt vi er kommet på 

runden innom alle de 12 fabrikkene, en strekning på om lag 6.440 kilometer helt 

til Terni i Italia. For å holde motivasjonen oppe har vi skaffet oss velkomst-

hilsener fra de forskjellige fabrikksjefene, og hatt en quiz gående underveis, 

forklarer Svein.

Ikke grøt i år
I disse dager feirer avdelingen målpassering ved at den årlige julelunsjen med 

grøt gjøres om til et mer italiensk-inspirert måltid. Selve bakgrunnen for den 

spreke idéen var høstens skritt-aksjon i regi av LHL (Landslaget for hjerte- og 

lungesyke), som blant andre generaldirektør Thorleif Enger var med å profilere. 

- Lokalt i avdelingen har vi folk som er aktive, men også mange som har nokså 

stillesittende jobber. Om vi så kunne gi et puff til mer fysisk aktivitet, var uansett 

målet nådd, oppsummerer Svein.

Sprek Yara-avdeling: Tor-Anton Andersen (f.v.), Lilianna Bye, Ivan Dahl, Åse 

Flaat, Åge Mentzoni, Linda Myrvang, May-Liss Olsen, Verner Elstad, Hermann 

Andersen, Svein Brennesvik og Oddmund Storaker. Finn Nystadnes, 

Per Frøskeland og Dagfinn Kolberg var ikke til stede da bildet ble tatt.

Marine Harvest, og ledelsen har vist oss 

at de har tro på oss. Men hadde vi på 

nytt blitt plaget, at smitten på en måte var 

festet i vannsystemet, måtte vi nok ha sett 

på alternativer og sett for oss en drastisk 

reduksjon i produksjonen, innrømmer 

André.

Marine Harvest er i gang med 

produksjon av ørret, og da øker 

behovet for ferskvann.

- Fordi produksjonen er langt mer 

intensiv enn for laks. I dag er 

problemet at når vi skal bruke mer, 

går det ut over trykket til andre 

bedrifter. Etter at vi la den midlertidige 

ledningen i sommer, viser det seg 

imidlertid at vi kan få tak i mer vann, 

men at rørsystemene må endres 

litt. I praksis betyr det at det legges 

ny 800-millimeter-ledning mellom 

Kompressorhallen-tomta og klekkeriet 

vårt, med ventilhus og mulighet for å 

ta ut vann der. Dermed kan vi kjøre 

inntil 65 kubikkmeter ferskvann i 

minuttet, og inntil 150 med sjøvann, 

forklarer driftsleder André Spigseth.

Nå kan de
feire
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Prosessene
De så det kanskje for seg, de framsynte lederne som i slutten av 80-tallet sparket i gang 

omstillingen i Glomfjord Industripark. Men hvem ellers kunne forutsse den voldsomme 

omveltningen? Som akkurat nå har større tempo enn noensinne?

Først er det prosessene som alle kan se: REC ScanWafers �70-millionerutbygging, rivingen av 

Kompressorhallen for å bygge nye fabrikker for Si Pro og Scan Crucible. I tillegg vrimmelen av 

fagfolk fra en rekke leverandører fra hele fylket som sikrer sin virksomhet med store oppdrag i 

Glomfjord. Mange har her sine største enkeltoppdrag på svært lang tid. Terje Halsan, 

Moldjord Maskin og Anlegg, Finneid Sveiseverksted, Multirør, Hydro Production Partner, 

Semek og Libitum – dette er leverandører som akkurat nå trygger mange arbeidsplasser.

Ikke mindre interessant er prosessene som ikke er så synlig - ennå. REC SiTech håper på 

styrevedtak om stor-utbygging til våren – dobling av produksjonen og kanskje 100 nye 

arbeidsplasser. REC ScanWafer er for lengst størst i parken på ansatte, og vil våren 2008 ha 

doblet sin produksjon. Nye arbeidsplasser i MBS Personellutleie, og samme bedrift bygger seg 

opp på kursvirksomhet og utvikler kantinetilbudet – faktisk så mye at Tor-Arne Gransjøen vil 

bygge ny, felles kantine på toppen av det kommende Scan Crucible-bygget. Parallelt med dette 

satses det hardt på kompetanseheving og fagutdanning i de fleste bedrifter, samt større inntak 

av lærlinger. Rekruttering.

Og midt oppe i alt dette er det viktig bevegelse i en prosess som kan være 

avgjørende i den kommende utviklingen av Glomfjord Industripark. Mens 

Yara i dag eier parken, og leier ut arealer og selger fellestjenester til de 

andre, ser de fleste nå at videre vekst krever et annet eierskap til dette, 

og engasjement fra alle bedriftene. Det kan vel kalles en forsmak på dette, 

at Yara nå avhender gamle bygg og at Meløy Eiendom ofte er den aktøren 

som overtar eller bygger nytt.

Så da passer det kanskje godt å avslutte med glimt-i-øyet-replikken fra en 

REC SiTech-leder under presentasjonsrunden på et lederkurs nylig: ”Den 

dagen vi er �.000 ansatte i REC SiTech, er Meløy Fritidsbad en del av 

spa-avdelingen vår”!

Although located north of the Arctic Circle and not far from 

Norway’s second largest glacier Svartisen, the climate is well 

suited for living due to the Gulf Stream, albeit rather wet. The 

temperature is seldom below 10 degrees Celsius during winter 

time. During summer time the sun does not settle. The midnight 

sun makes plants grow faster.

(Wikipedia, the free Encyclopedia om Glomfjord)

REC Scancell i Narvik skal firedoble produksjonen av solceller, 

og trenger 175 nye hoder. De syv første er allerede på plass, 

alle hentet fra utlandet. - Dette er topp kvalifiserte folk som vi 

har ansatt for å forberede ekspansjonen. Flere har spesialiserte 

utdannelser innen den elektriske teknikken der lys gjøres om til 

strøm. Den utdannelse finnes ikke her i landet.

(Fabrikksjef Stein Fridfeldt til Fremover)

Hittil i år har kraftkrevende industri redusert sitt el-forbruk med 

22 prosent. Det er Statistisk sentralbyrås tall for produksjonen 

av jern, stål og ferrolegeringer som viser dette. I produksjon av 

kjemiske råvarer er kraftforbruket redusert med 1�,5 prosent.

(Aftenposten)

For næringslivet gjelder flere hundre lover og forskrifter. 

Antallet er så stort og tilgjengelighet så dårlig at det utgjør et 

problem for bedrifter, lovgiver og forvaltning. Arbeidet med å 

forenkle og brukertilpasse regelverket bærer nå frukter, blant 

annet gjennom nettstedet regelhjelp.no.

- Et meget godt forbedringsverktøy for bedriftene, er vurder-

ingen fra adm direktør Stein Lier-Hanssen i Norsk Industri.

Rekruttering har tidligere vært tema i denne 
spalten, da med fokus på tilrettelegging i 
kommunen. Jeg ønsker å fokusere på 
fagutdanning og samarbeidet mellom 
næringsliv, skole og kommune.

Meløy videregående skole utdanner mange av framtidens 

arbeidstakere både i det offentlige og i det private næringsliv i 

kommunen. Vi har hatt og har et godt samarbeid med kommunens 

næringsliv.

Vi som skole har en utfordring i å la ungdom bli enda bedre kjent 

med det lokale næringsliv, slik at de får en kunnskap om hvilke 

muligheter som befinner seg i Meløy og omegn den dagen de er 

ferdig utdannet og ønsker seg jobb. Skolen har, ved ulike 

prosjekter på alle avdelinger, lagt til rette for at dette skal skje. 

Vi ser flere eksempler på at ungdommer kommer tilbake etter endt 

utdanning ut over det tilbudet Meløy vgs har. Denne utdannelsen 

har de tilegnet seg andre steder, nasjonalt eller internasjonalt.

Kunnskapsløftet er en ny reform som ble innført høsten 2006. 

Læreplanen for grunnskole og videregående skole skal danne 

fundamentet og rammen for opplæringen i skole og bedrift.

Dette innebærer blant annet nye læreplaner, andre undervisnings-

metoder og undervisningsmateriell. En av ideene ved Kunnskaps-

løftet er at elevene tidlig skal bli kjent med arbeidslivet. For å få 

dette til må vi ha et bedre og sterkere samarbeid med det lokalt 

næringsliv. Et eksempel er at digital kompetanse vil prege den 

framtidige arbeidsstokken. Elevene som skal over i lære høsten 

2008 kommer fra skolen til sine respektive læreplasser med hver 

sin bærbare PC. Dette vil være en utfordring både for skole og 

næringsliv.

En annen utfordring er prosjekt til fordypning som er et innslag hvor 

elevene skal prøve ut aktuelle lærefag og ta kompetansemål på et 

høyere nivå. (mål fra læreplaner i Vg�/ fag på studiespesialisering). 

Meløy vgs har laget flere lokale læreplaner på hvert yrkesfaglig 

utdanningsprogram. I år er det elevene på Vg1 som får en dag pr 

uke enten utplassert i bedrift eller tar fordypning på skolen. Til neste 

år skal også Vg2 ha prosjekt til fordypning. Timeantallet vil øke fra 

6 timer på Vg1 til 9 timer på Vg2 pr. uke. Samarbeid med lokalt 

næringsliv er nødvendig for å oppfylle intensjonene i prosjekt til 

fordypning.

Noe av kritikken til den nye reformen, Kunnskapsløftet, er at flere 

fag er slått sammen til bredere fagområder, altså en fagopplæring 

erstattet av en grunninnføring i flere fag.

Dette innebærer at faglig fordypning, det å lære noen ting godt, 

erstattes av en grunninnføring i flere fag. Nasjonal standard i 

opplæringen forsvinner til fordel for forskjellige lokale læreplaner. 

Ved meløy vgs arbeider vi intenst for å fylle de vide kunnskaps-

målene med et egnet lokalt innhold, andre skoler vil legge et annet 

innhold i de samme målområdene. 

Er næringslivet forberedt på å bidra med den ekstra innsatsen de 

må legge i faglig spesialisering?

Mitt ønske er å få på plass flere partnerskapsavtaler. Da særlig inne 

programområdene: Helse- og sosialfag, Design og håndverk og 

Service og samferdsel. Dette er fag som er viktig for vår region. Jeg 

ser at elever som møter arbeidslivet gjennom utplassering/ praksis 

er mer motivert for videre skolegang og/ eller gå over i lære i det 

aktuelle faget. Rekruttering av fagarbeidere er allerede et problem i 

kommunen og prognosene framover blir vel ikke noe bedre?

Torild Nilsen

Rektor, Meløy vgs.
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- Vi gjør vårt beste hele tiden, og 
har de siste årene investert flere 
millioner kroner på linja sørover 
fra Glomfjord. Men en del 
konstruksjoner i nettet er gamle, 
og vi blir stadig overrasket over 
nye typer feil.

- Dere har dette året hatt hyppig kontakt 

med Leif Kristiansen, som er sjef for elkraft 

i Yara Glomfjord og fronter industriparkens 

interesser. Hvilken dialog har dere hatt?

- Han er veldig flink til å påpeke uregel-

messigheter, og da ser vi på hva vi kan 

gjøre, for eksempel om koblingsbildet kan 

endres.

- Gjør vårt beste
- Hvordan jobber dere i SKS Nett AS for å 

forebygge likende utfall og strømdipp som 

under ”Narve”?

- Vi gjør vårt beste hele tiden, og har ikke 

mistanke om at dårlig var årsaken. Mange 

av feilene, slik som under ”Narve”, ligger 

i det overliggende nettet, altså på lands-

delsnivå. Men vi arbeider kontinuerlig for å 

luke ut uheldige konstruksjoner og andre 

svakheter. Trolig ville ikke ”Narve” fått like 

store konsekvenser i dag, og Glomfjord 

kan jo forsynes både fra nord og sør. 

I tillegg har vi har Sundsfjord kraftverk, 

som har rikelig kapasitet, og i perioder 

forrige vinter ble Glomfjord i sin helhet 

forsynt derfra.

- Forbedrer hele tiden
- Hvilke tiltak er det mulig å gjøre på 

linjenettet?

- Vi har de siste årene investert flere 

millioner i linja som går sørover fra 

Glomfjord til Mo. Men det er mange gamle 

konstruk-sjoner, og vi blir stadig overrasket 

over nye feil som oppstår. Så vet vi at på 

linja fra Sundsfjord til Hopen er det mye 

sidevind og salting i Godøystraumen, der 

Tore Matre, fabrikkdirektør REC ScanWafer.:
- Dette er en typisk fellessak for industriparken, 

vi står mye sterkere dersom vi tar dette samlet 

opp med for eksempel SKS. Forholdene når det 

gjelder strømforsyning er ikke ekstremt ustabile 

i Glomfjord, men for oss i REC ScanWafer kan 

selvsagt mange slike situasjoner påvirke viktige 

beslutninger. Dette er et element i totalvurderin-

gen når selskapet skal etablere nytt eller satse 

mer på et sted.

- Deres bedrift tapte aller mest penger under 

”Narve” – anslagsvis 5,5 millioner kroner. Hvilke 

konsekvenser får egentlig en rekke strømdipp, 

altså utfall i forsyningen?

- Alle typer utfall fører til problemer i produks-

jonen og lavere utbytte og tapt produksjon, og 

dette kan vi ikke ta inn igjen. Bortsett fra det rene 

produksjonstapet belastes vi med økt vedlikehold 

og utstyr som må byttes eller får kortere levetid. Generelt er det slik at jevn drift har en 

veldig positiv effekt, både på utstyret og de ansatte i hele organisasjonen.

Snart 1 år siden ”Narve” påførte 
bedrifter i industriparken tap på 

over 10 millioner kroner. 
Hva gjør dere, nettdirektør 

Rune Stensland i SKS Nett AS?

linja ligger nært sjøen. Slik det ser ut i dag, 

er det ikke aktuelt med investering i nye 

anlegg, men vi forbedrer hele tiden nettet, 

og Glomfjord er jo rimelig bra sikret, med 

tosidig innmating.

- Mer sårbart nå
- Du forteller at situasjonen på strømfor-

syning har endret seg kraftig i Glomfjord?

- De siste 10-15 årene, ja. Glomfjord var 

mindre sårbar da all forsyningen kom 

direkte fra kraftstasjonen på Fykan. I dag 

er man langt mer avhengig av at tilførselen 

utenfra er stabil – Fykan dekker i dag om 

lag 50 prosent av forbruket i Glomfjord, Arild Kjerpeseth, 
ordfører i Meløy:
- Det er svært bekymringsfullt at 

ustabil strømforsyning skaper 

slike problemer for industrien i 

Glomfjord. Selv om dette har vært 

en utfordring jeg ikke har vært 

kjent med, ser jeg jo at dette er 

uholdbart i lengden. Dette er det 

siste vi trenger, på toppen av et 

uavklart kraftregime. Som ordfører 

blir jeg for lett – dette er en sak vi 

må fronte sammen. Vi politikere vil 

gjerne ta initiativ og være pådriver 

overfor aktører som SKS, Statnett 

og Hydro Energi, slik at vi kan 

komme sammen og finne konstruktive løsninger. Dette har til nå ikke vært et tema i det 

politiske Meløy, men jeg lover at vi skal ta fatt i det.

Leif Kristiansen, leder elkraft Yara Glomfjord:
- Vi forventer at SKS gradvis hever standarden på linjenettet, 

og etter oppvaskmøter for noen år siden er vi fornøyd med 

dialogen. SKS er seriøse og lydhøre, og villig til å komme 

oss i møte. Vi må også akseptere at ”Narve” var et sjeldent 

tilfelle, og noe de ikke kunne ha fullt herredømme over. 

En annen sak er hensynet til folks liv og helse – dersom vi 

under stormen hadde krevd brudd herfra og sørover, ville det 

betydd en uke uten strøm for en rekke bygder. Så her er det 

samfunnsinteresser på flere områder som er inne i bildet. 

I dag er vi nøye med å melde inn uregelmessigheter, for når 

en anleggsdel faller ut, har det gjerne en dominoeffekt i hele anlegget. Nå synes jeg 

det er på tide at politikerne kommer på banen, og at det over tid tilføres midler for å 

oppgradere nettet.

Rune Stensland i SKS Nett AS

Den er blitt et viktig treffpunkt 
med potensielle rekrutter, 
introduksjonsdagen for vk1-
elevene ved Meløy videregående 
skole. Parken var solid 
representert i kulturhuset.

Hele 10 bedrifter prioriterte i år å delta 

med egen presentasjon: Yara Norge, 

Hydro Production Partner, REC 

ScanWafer, REC SiTech, EWOS, Meløy 

Notbøteri, Marine Harvest Norway både på 

Halsa og i Glomfjord, Solhaug 

Entreprenør, Meløy BedriftsService og 

Meløy Næringsutvikling.

Bedrift møter rekrutt
Denne introduksjons- og fagdagen er rett 

og slett en møteplass. Møte mellom elever, 

som i løpet av de kommende månedene 

skal finne seg læreplass, og et næringsliv 

som er våkent for å tenke rekruttering 

lokalt.

- Et viktig element er at bedriftene får 

presentere seg selv, forteller opplærings-

konsulent Finn-Åge Pettersen i MBS. Han 

koordinerer arrangementet i samarbeid 

med den videregående skolen. 

Blant andre Odd Svein Hjertø fra REC 

SiTech og Wenche Olsen fra Yara Norge 

kunne dermed benytte anledningen til å 

snakke for over 70 elever om hva bedrift-

ene deres produserer, markedet, policy og 

målsettinger, HMS, holdninger og mulig-

heter for læreplass og deretter jobb.

Fagsnakk
Det lå også til rette for en del ”spesial-

emner”: for eksempel redegjorde REC 

ScanWafers Øyvind Jenssen for hva som 

ligger i solcelleteknologi, Herulf Olsen fra 

samme bedrift snakket om det viktige 

samarbeidet mellom vedlikehold og 

produksjon i en bedrift, mens Finn Nordmo 

fra MNU tok for seg nyetableringer i 

kommunen og viktigheten av HMS-tenking 

i en bedrift. 

Finn Nordmo møtte 

kommende lærlinger.

Foto: Finn-Åge Pettersen.

men under forstyrrelser i nettet faller den 

ut. Så det har vært en nokså markert 

skille etter at Svartisen krafttverk stod 

ferdig – problemene i Glomfjord under en 

slik storm ville nok vært mindre dersom 

man kunne hentet fra eget nett.
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- La oss bygge en ny og felles kantine på 
toppen av Scan Crucible-bygget!

Sprekt og framtidsrettet forslag fra Tor-Arne Gransjøen i 

Meløy BedriftsService.

- For det første er dagens kantine liten og med dårlige ar-

beidsforhold for de ansatte. For det andre ekspanderes det i 

stort tempo i industriparken, med stadig nye bedrifter og flere 

ansatte. Derfor har jeg lagt dette fram for bedriftslederne: på 

toppen av det kommende bygget for Scan Crucible kan vi 

bygge en ny, langt større og moderne kantine som alle 

bedriftene bruker.

Tor-Arne mener at plasseringen er avgjørende – vegg-i-vegg 

med REC Wafers to virksomheter, som nå er blitt tyngdepunk-

tet i parken. 

- Skal dette være gjennomførbart, må alle bedriftene ønske 

det, og bruke kantina. Dersom for eksempel REC SiTech nå 

bygger ut og med egen kantine, er på en måte løpet kjørt. 

Så dette må vi ta stilling til nå, så fort som mulig, mener han.

Om lag 500 personer vil teoretisk kunne bli brukere av en slik 

kantine, som må ha et annet design og et annet møblement 

enn dagens.

- Og det er selvsagt ikke noe i veien for at denne kantina er 

tilgjengelig hele døgnet. Mat kan lages til for ettermiddags- og 

nattskift og for de som jobber i helga. Kantineansatte må også 

kunne forskyve sin arbeidstid slik at tilbudet blir best mulig.

- Nå må vi i MBS komme opp med noen skisser og få 

beregnet kostnaden ved å gjøre dette, avslutter han.

Etter mye strev og mange år med dårlige tall går det endelig 

bedre med Kantina i Glomfjord Industripark. Regnskapet går 

nå i balanse, til tross for nylig ansettelse av ny kokk. 

Kantinepersonellet høster gode tilbakemeldinger for et utvidet 

og forbedret tilbud, som blant annet innebærer drift av REC 

SiTech-kantina, samt en prøveordning med lunsj-levering til 

EWOS. Kokkene Knut Ingebrigtsen/ Kai Nymo & Co. har i 

tillegg levert et betydelig antall juletallerkener, mat til julebord 

og ulike koldtbord, for eksempel til Meløy kommunes fagdag 

i høst. Kantina er i dag bemannet av �,5 årsverk samt en del 

innleie av vikarer.

Nydesignet og komplisert 
system for behandling av slurry 
har de siste ukene vært en ut-
fordring for utvidelsen av REC 
ScanWafer. – Vi har måttet gå 
flere runder med utsjekkingen 
for å få dette til å fungere, og 
produksjonen har merket mer 
til utbyggingen enn tidligere. 
Men nå er de fleste problemene 
overvunnet.

Slik oppsummerer oppdragsleder Øyvind 

Jenssen de siste ukenes framdrift i den 

særdeles stramme utbyggingstimeplanen.

- Fordi det har tatt tid å få godkjenning på 

en del støttesystemer, slik som for slurry, 

luft og vann, så har dette påvirket flytte-

prosessen inne i hallen. Pluss at vi har tatt 

hensyn til produksjonen foran framdrifts-

planen. Men nå, midt i desember, har vi 

overvunnet de fleste problemene, og ser 

lyst på fortsettelsen.

Mye støy
Øyvind slår også fast at de ansatte i 

produksjonen nok har fått merke utbyggin-

gen langt tydeligere nå enn tidligere, ved 

at veggen er falt og to haller er blitt til én.

- I forbindelse med at vi har saget betong 

midt i produksjonshallen, er det blitt mye 

støy, og nettopp derfor har det i deler av 

produksjonen vært påbud om hørselvern. 

Og i anleggsperioden er det også innført 

hjelmpåbud.

I den særdeles omfattende flytteprosessen 

inne i hallen har flyttingen av wafersager 

vært et kritisk punkt. Fra nå settes full trykk 

på flyttingen av de resterende av i alt 11 

sager. Nå i desember foregår dessuten 

for fullt støyping av gulv og montering av 

stålkonstruksjoner til det første av de 2 nye 

og helautomatiske blokk- og limesentra.

Fra fase 1 til 2
- Dette skal være i drift i februar, og planen 

er å ha alt av prosessutstyr i drift i april. 

Den måneden skal vi altså ha ferdigstilt 

fabrikk slik det var planlagt i fase 1 av 

utbyggingen, sier han.

Vi kan som sedvanlig presentere en bildeserie som viser litt av framdriften for REC ScanWafer-utbyggingen. Det første er 

tatt mens det fortsatt var høstfarger på lauvkogen, mens de siste knipsene er gjort i midten av desember.

Slurry utfordrer - Og fase 2?

- Det vil foregå byggeaktivitet i produksjonen hele tiden i 

”pausen” mellom de to fasene, for eksempel oppgradering av 

rentrom og bygging av kontorer til produksjonsledelsen ute i 

fabrikken. Så, innen 1. april 2008, er fase 2 gjennomført med i 

alt 8 ovner med tilhørende, nedstrøms utstyr. Da skal mengden 

av produserte wafere være 

doblet i forhold til i dag, oppsummerer Øyvind Jenssen.

Hyggelig for ledelse og ansatte i 

Si Pro å se at byggingen av deres nye 

produksjonslokaler er godt i gang. 

De karakteristiske orange 

stålkonstruksjonene kommer opp, 

og etter hvert vil det innkledde 

bygget framstå som identisk med 

nabo REC ScanWafer. Gunstig 

plassering, selvsagt, ettersom Si Pro 

sin levevei i dag er å behandle resirk 

fra REC ScanWafer. Vårt første bil de 

er hentet fra da tomta etter 

Kompressorhallen var tom og klar. Det 

neste er tatt 20. november, og det siste 

28. november.

Waferlinjene inne i den nye produksjonshallen.

Øyvind Jenssen Tore Matre

Her skal produksjonslokalene for Scan Crucible bygges. 

På toppen vil MBSs Tor Arne Gransjøen ha ny, felles 

industripark-kantine.
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 Alder: 38
 Bosted: Glomfjord
 Stilling: Røkter
 Aktuell: Fra i sommer tillitsvalgt for de ansatte 
  i Marine Harvest Glomfjord

- Hvordan trives du på jobb i Marine Harvest, Siv?
- Det er supert, veldig, veldig bra! Jeg har en jobb som interesserer meg, 
og den gir meg en utrolig frihet, pluss at vi har et vanvittig godt miljø. 
Dessuten er det masse variert arbeid, med alt fra vaksinering av fisk, 
sortering, levering, røkting. Nye grupper av smolt kommer inn, og arbeidet 
blir aldri statisk – vi kan følge fisken hele vegen fra den er yngel og skal 
startfôres, til den blir smolt og leveres til anlegg.

- Dette arbeidet har du interessert deg for bestandig?
- Ja, jeg begynte allerede i 1988, og visste ikke da hva dette innebar. 
Nå vet jeg at det handler om utrolig mye mer enn å frakte inn og ut fisk. 
I vinter tok jeg intensivkurs og skaffet meg fagbrev, og det var artig å 
kunne sette seg på skolebenken og merke at jeg var motivert for å lære 
på en helt annen måte enn i yngre dager. Nå kan jeg tenke meg å ta 
videre utdanning innen biologi.

- Nå er du blitt tillitsvalgt. Hvorfor ønsket du det?
- Det var vel mest de andre her som ville at jeg skulle det. Det skyldes 
kanskje at jeg er den typen som sier fra når jeg mener noe, jeg går aldri 
og bærer ting inni meg, og det synes jeg er viktig, istedenfor å holde ting 
skjult og baksnakke. Blant de viktigste oppgavene mine synes jeg faktisk 
er å holde motivasjonen til folk oppe og bidra til å skape et godt 
arbeidsmiljø. Overfor ledelsen er jeg ikke en paragrafrytter som liksom 
skal ”ta” bedriften. Jeg tror det er mye viktigere at vi samarbeider, 
diskuterer saker og finner løsninger sammen. 

- Dere har et tøft år bak dere – hvordan har det vært for de ansatte?
- Dette har vi snakket en del om. Det har vært knalltøft, men vi har ikke 
sykefravær i anlegget, til tross for at man i perioder skulle tro at ingen av 
oss burde vært her! I perioder har det gått i ett fra halv 8 om morran til 
1 på natta, der dagen har bestått i å plukke død fisk. Mange har nok spurt 
seg selv om det er dette de har lyst til å gjøre. Da er det viktig å bruke litt 
galgenhumor for holde humøret oppe og tenke på andre ting. Selskapet 
har også vært flinke til å oppmuntre oss, blant annet var vi på Kiel-tur i 
sommer.

- Hva gjør Siv når hun ikke er på jobb?
- Da er det mye med ungene, selvsagt, med både skole, fotball og 
håndball. Ellers er vi mye i slalombakken, nesten hver ettermiddag når 
det er forhold til det. Og mange turer på fjellet – i det hele tatt bruker vi de 
tilbudene som er her, også bassenget. På sommeren tilbringer vi mye tid i 
campingvogna. Men er også veldig flinke til å kose oss hjemme i 
godstolen, når vi bestemmer oss for det!

Da Industrifolk kom på besøk, var gutta i 

full gang med renhold på en av ovnene, 

kyndig veiledet av lærling Gry Tove 

Uhrenfeldt.

- Vi har prøvd litt forskjellig, forteller Rich-

ard, som tenker kjemi- og prosessfag og 

jobb i Nordsjøen, mens Jeong Min sikter 

seg inn mot advokat-yrket, og dermed 

allmennfag.

Vil jobbe
- Dersom vi i løpet av 10 års skolegang 

ikke sørger for at elevene vet en del om 

det som foregår i industriparken, har vi 

gjort en for dårlig jobb, slår Lana Hestad 

fast, rådgiver ved Glomfjord skole. Denne 

høst-uken var i tillegg 2 niendeklassinger 

utplassert ved Hydro Production Partner.

- Med det nye programfag til valg i 

grunnskolen stilles det sterkere krav om 

at dette skal være på stell, altså opplegg 

for besøk i bedrifter. Vi erfarer at ungdom 

vet lite om aktiviteten i parken, men de er 

motivert for å jobbe, gjøre fysisk arbeid. 

Det er viktig for dem at de føler at de har 

vært i drift under arbeidsuken. Mange av 

våre elever velger denne retningen – mens 

de før ville til Bodø under utplasseringen, 

er det nå bare 1 som har reist ut av Meløy. 

Positiv opplevelse
- Vi i REC SiTech tenker på rekruttering, 

og at det kan ha en virkning at elevene 

kommer til oss og får positive opplevelser, 

mener administrasjonssjef Anita Seljeset.

- Nå har vi også gjort en avtale med Meløy 

videregående skole om å ha en elev fra 

service og samferdsel her på utplassering 

det kommende halvåret. 

Tore Eilertsen er vedlikeholdsleder, og har 

ivret for mottak av elever på denne måten.

- Det er ikke så lett å finne oppgaver, for 

vi har ikke lyst til å sette dem til kjedelig 

rutinearbeid. Samtidig krever oppgavene 

våre i produksjonen kompetanse. Ellers 

mener jeg at vi bør bli flinkere til å lære 

ungene våre at de har mye å være stolt av 

på hjemstedet sitt og lære dem mer om alt 

som foregår i Meløy.

Ny type arbeidserfaring for 15-åringene Richard Andersen og Jeeong Min Park, 

som var utplassert ved REC SiTech. Lærling Gry Uhrenfeldt veiledet karene, 

mens Lana Hestad, Tore Eilertsen og Anita Seljeseth var opptatt av at de skulle 

få en positiv opplevelse.

Én skal bli advokat, én vil ha jobb i Nordsjøen. Nylig 
tilbragte 15-åringene Richard Andersen og Jeeong Min 
Park en arbeidsuke ved REC SiTech. Silisiumbedriften 
ville gi en god opplevelse, og tenker rekruttering.

Ungt besøk

Markedet vil ha gjødsel 
fra Glomfjord. Mye 
gjødsel.

- Vi er overbooket med �0 prosent neste år, 

forteller Wenche Olsen.

- Så våre produkter er i høyeste grad 

attraktive i markedet, og det må jo være 

et godt argument for å øke produksjonen i 

Glomfjord, slik vi jobber for.

Det betyr for det første å fjerne flaskehalser. 

I tillegg prosjekteres nå investering i en 

stor syretank på Nedre Område for å øke 

lagringskapasiteten. Og:

- I tillegg blir det mulig å importere syre fra 

Porsgrunn-fabrikken, slik at vi i sum kan 

utnytte både ledig syrekapasitet i Porsgrunn 

og ledig kapasitet i Fullgjødselfabrikken i 

Glomfjord. Vi kjører dessuten ulike 

prosjekter for å øke kapasiteten i Syre-

fabrikken. Det hører også med til historien 

at Yaras fabrikk i Köping, som produserer 

for Sverige og delvis Danmark, er i ferd med 

å innstille sin gjødselproduksjon. 

Der bygges ny fabrikk for framstilling av 

teknisk ammoniumnitrat. Som betyr at 

�00.000 årlige tonn NPK-gjødsel går ut, 

og nå skal det vurderes hvor denne 

produksjonen skal flyttes.
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MBS Kompetanse har hatt sin 
”debut” med de første 
kompetansegivende kursene. 
Ildprøven er vinterens lederkurs 
med deltakere fra næringslivet i 
hele kommunen.

16. november møtte 15 av de 16 deltak-

erne opp til introduksjonsmøte med Anita 

Lund fra Industriskolen.

- Dette er en historisk dag for Meløy 

BedriftsService, ettersom vi nå kan tilby et 

kompetansegivende kurs på høgskolenivå, 

innledet May Helen Sørsandmo i MBS.

7 hovedemner i ledelse
Fram til mai skal de vitebegjærelige fra 

bedrifter som Meløy Energi, Nordtun 

HelseRehab, REC SiTech, EWOS og 

Arnulf Hansen på Vågaholmen sanke 

forståelse, faktakunnskaper og i det hele 

tatt få innsikt i ledelse. Det praktiske 

består i innsendingsoppgaver, temahefter, 

prosjektoppgave og samlinger, og kurset 

krever ingen forkunnskaper. Opplæringen 

fører fram til en frivillig, 5-timers skriftlig 

eksamen. I alt er det 7 hovedemner som 

belyses med egne temahefter og 

innleveringer: grupper og 

kommunikasjon, ledelse, organisasjon 

og endring, kompetanseutvikling, 

arbeidsrett og jus, økonomi og HMS.

Samlet kompetanse 
– større marked
- I høst har det vært oppstart for dette 

grunnkurset i ledelse, samt oppfrisking-

skurs i matematikk til forkurs ingeniør. 

Etter nyttår planlegger vi blant annet 

bransjerettet engelsk, skipningsrelatert, 

systematisk vedlikehold og kurs i å lese og 

forstå regnskap, forteller May Helen.

MBS har nå altså samlet sin kompetanse-

virksomhet i MBS Kompetanse. Under 

denne paraplyen er lagt Opplærings-

kontoret og administrering av lærlinger, 

Studiesenter Salten og strategisk 

kompetanseregistrering.

- Og denne registreringen avdekker et 

større marked enn kurs for truck, kran og 

varmtarbeid. Det er dette vi nå skal ta fatt i 

på en helt annen måte enn tidligere, 

opplyser MBS-leder Tor-Arne Gransjøen.

kompetanse-debut

bildet

Grunnkurset i ledelse i 

regi av MBS Kompetanse 

samler 16 deltakere i vinter. 

Her fra introduksjonsdagen 

med Anita Lund /t.v.) fra 

Industriskolen.

Hugo vil jobbe fysisk

- Når jeg skal gjøre en jobb liker jeg å gjøre den ordentlig. 
Jeg står på – tror jeg er en god arbeider, sier Hugo Lorent-
sen, som er lærling i kjemisk teknisk i råglassfabrikken 
på hjemstedet Glomfjord. Trolig kan han velge og vrake i 
jobber fra neste sommer.

- Jeg liker å bruke kuttskiva, det er et 

godt verktøy! Sier Hugo Lorentsen, som 

er på tur mot fagbrev i kjemisk teknisk på 

hjemstedet Glomfjord.

- Jeg blir godt involvert i ting, får høre hva som foregår. Det setter 

jeg pris på, sier Hugo, her under felles lunsj med de andre ansatte 

i bedriften.

- Jeg liker å jobbe fysisk, og av og til 

ønsker jeg meg faktisk enda mer å gjøre. 

Men, nå nettopp muret vi på ovnen, og 

det var spennende. Vi meislet bort gam-

melstein og satte på ny. Det var risikabelt, 

på en måte, med meisling, dugg og vann. 

Det hendte at vi meislet litt for langt, og da 

rant det ut glass som holder 1.700 grader 

Celcius. Da var det på med vann for å 

kjøle ned.

Se seg om
19-årige Hugo Lorentsen er født og op-

pvokst i Glomfjord. En utplasseringsuke i 

ungdomsskolen gjorde at han valgte PQ 

Norge Silicates som lærested etter grunn-

kurs mekanisk og vk1 elektromekaniske 

fag. Nå jobber han mot fagprøve i kjemisk 

teknisk.

- Jeg er ferdig neste sommer, men får nok 

tilbud om å jobbe litt lenger enn det, for i 

den tiden skal det skiftes ovn.

- Enn videre?

- Jeg kan nok tenke meg å bli her, men det 

hadde vært spennende å se seg om ute i 

verden, også.

- Mange på din alder vil til 

Nordsjøen?

- Nja, det er vel greit nok, det, 

men samtidig litt kjedelig, 

kanskje? Her på PQ er det ett-

par karer på vedlikehold som 

nærmer seg pensjonsalderen, og da blir 

det kanskje noe ledig. Da er det dagtid-ar-

beid med stort sett mye å gjøre hele tiden 

– jeg vil heller det enn å gå skift.

Hugos fiskesuppe
I industriparken har råglassfabrikken et 

godt ry for sitt gode og sammensveisede 

miljø. En tur innom i lunsjtida betyr tilbud 

om både brødskive og kaffe i fellesskap 

med de ansatte. Og fiskestanga ved 

inngangsdøra er det første som møter deg.

- Selvsagt tar jeg en tur med den av og til. 

Her om dagen tok vi 10 seier og 1 torsk 

– da ble det fiskesuppe på gjengen!

PQ Norge Silicates 

produserer råglass, og en 

viktig oppgave for Hugo er 

å overvåke produksjonen.

Noen slutter, noen begynner: elektriker 

Jon-Einar Flink har takket for seg etter en 

lang karriére i Hydro, altså de siste årene i HPP. 

�1. oktober ble Jon-Einar nemlig afp-pensjon-

ist. Men også nye folk der i gården – bygg- og 

anleggsoperatør Ragnar Bjørnar Mikalsen 
var på plass tidllig i desember, mens tidligere 

lærling i bedriften, Jan Terje Ytterstad, er 

over i fast jobb som automatiker fra 1. oktober. 

Ny lærling Tom-Anders Pedersen (industri-

mekanikerfaget) begynte 16. oktober. HPP har 

for øvrig også lyst ledig stilling som elektriker.

Jon-Einar Flink
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 fo

lk Sist Industrifolk skrev om Marit 
Krokstrand fra Ørnes, var i januar i 

år, da hun fikk vikariat i REC ScanWafer.

 Nå er hun 1 av i alt 8 operatører i 

produksjonen som har fått fast jobb fra 

1. januar. De andre er Sven-Martin 
Rendal, Jørgen Uhrenfeldt, 
Stian Baardsen, Ernst Aage 
Amundsen, Hans Marius 
Elvegård, Stein Müller og Knut 
Helle.

Vedlikehold styrkes i waferproduksjonen 

– fra årsskiftet skal hvert skift i REC 

ScanWafer ha 1 mekaniker og 1 på 

elektro/automasjon, i tillegg til dagtid-

mannskapene. Nye navn på vedlikehold 

er Johnny Hansen, som opprinnelig 

er fra Fauske, men nå kommer fra jobb 

i Caterpillar i Oslo og allerede er tiltrådt. 

Så Ove Simonsen, som kommer fra 

jobb i Yara Glomfjord i løpet av våren. 

Og Torry Korneliussen, som 

melder overgang fra produksjonen til 

vedlikehold nå ved årsskiftet.

Finn Nordmo har fått kyndig hjelp i 

framdriften for Scan Crucible: Bjarne 
Flaat skal fra årsskiftet assistere med 

tilrettelegging av fabrikk og prosessanlegg. 

Bjarne har vært Hydro/Yara-mann siden 

han kom til Glomfjord i 1971. I hovedsak 

har han jobbet med vedlikehold i form av 

ulike prosjekter, og har en periode også 

vært driftssjef i PKL.

Aldri et Industrifolk uten meldinger 

om nye fagbrev-innehavere! Denne 

gangen begynner vi hos Marine Har-

vest: Kjell Helge Hermansen, 

Siv Bloch, Jostein Kaspersen 

og Per Oskar Jerijærvi er nå 

fagutdannede som røktere. I REC 

ScanWafer har Veronika Sørøy, Tore 

Andre Olsen og Kenneth Solbakken 

bestått fagprøven i fagoperatørfaget, 

kjemisk teknisk industri.

Ovnsoperatør Ståle Skogstad 

i REC ScanWafer har sagt opp job-

ben i Glomfjord, og forlater wafer-

produksjonen 1. mars. Da mønstrer 

han på på Ormen Lange, der han 

skal jobbe som prosesstekniker.

Slutter i samme bedrift gjør også 

David Engen. Han har sagt opp 

som IKT-medarbeider, og er klar for 

å begynne i ny jobb som IKT-kon-

sulent i en Bodø-bedrift. David var 

ferdig med læretiden i 2004, og fikk 

deretter fast jobb i REC ScanWafer.

Det har tatt tid, men nå er MBS 
Personellutleie klar til tjeneste. 

I alt 4 fagoperatører har takket ja til 

fast ansettelse, og 5 andre har fått 

tilbud. Aleksander Myrvang (til i 

høst lærling i fagoperatørfaget kjemisk 

teknisk industri ved EWOS) er allerede 

på plass, i likhet med Jørgen Heen 
Andersen, som var ferdig med 

læretiden i Fullgjødselfabrikken til Yara 

i høst. Videre er Andre Ludvigsen 

(tidligere Syrefabrikken) og Ole Berg 

(tidligere Fullgjødselfabrikken) med fra 

årsskiftet.

- Dette har tatt mer tid enn vi trodde, 

men nå kommer de formelle avtalene på 

plass med Yara og REC ScanWafer. PQ 

Norge Silicates ønsker også å diskutere 

deltakelse, og vi må selvfølgelig ta en 

runde med både REC SiTech, Si Pro 

og Scan Crucible, opplyser Tor-Arne 
Gransjøen.

- Viktig for MBS?

- Dette blir ett av de største områdene 

for oss, så det blir viktig. Samtidig er vi 

fortsatt en aktør som har små marginer.

Den hyggelige tradisjonen med sosiale treff for MBS-lærlinger er herved 

gjenopplivet. Om lag 25 spiste pizza og testet de små grå på Trubadur’n.

- Dette har vi forsøkt tidligere, uten at vi har vært helt fornøyd. Derfor ble det 

lagt på is, men ettersom vi nå har såpass mange lærlinger i systemet, ville 

vi forsøke igjen, sier opplæringskonsulent Finn-Åge Pettersen i Meløy 

Bedriftsservice.

- Mange kunne ikke komme – en del var på jobb og noen hadde kanskje ikke 

skyss, men det var hyggelig at nokså mange ville være med.

Om lag 25 var samlet denne høstkvelden til sosialt samvær, inntak av pizza og 

Werner Solbakkens kjente quiz.

- Kjell Linas Solhaug hadde suksess med å samle lærlingene i Søndre 

Meløy. For oss er et slikt arrangement viktig også for de mange lærlingene 

som er utenfra, de som har flyttet til kommunen.

Han var en stund industriparkens 

eldste operatør, Jan Inge 
Johannessen (i midten), som 

bor i Storvika. I høst takket imi-

dlertid den nybakte pensjonisten 

for seg, etter en tids sykemeld-

ing. Da ble han gjort stas på av 

sin arbeidsgiver gjennom mange 

år, PQ Norge Silicates. Etter en 

hyggelig stund sammen med 

tidligere kolleger, vanket det 

blomst fra nåværende fabrikksjef 

Trond Fagerli (t.v.) og tidligere 

fabrikksjef Svein Brattøy. 

Foto: May Helen Sørsandmo.

20 ÅR
Chris André Paulsen, REC SiTech, 20. desember

30 ÅR
Bjørnar Solbakken, REC SiTech, 29. desember

35 ÅR
Geir Johnny Fagerli, REC ScanWafer, 26. desember

40 ÅR
Helge Eliassen, REC ScanWafer, 11. januar

Dagrun Johnsen, EWOS, �. januar

50 ÅR
Eva Hamnevoll, Meløy videregående skole, 18. januar

55 ÅR
Arnulf Marken, REC ScanWafer, 22. januar

60 ÅR
David Whittall, REC SiTech, 21. desember

Jens Myrvold, Yara Glomfjord, 20.januar

Aleksander Myrvang (t.v.) og 

Jørgen Heen Andersen.

Marit Krokstrand

3 karer i REC SiTech med runddag: f.v. Chris André Paulsen 

(20 år), Bjørnar Solbakken (30) og David Whittall (60).

David Engen Johnny HansenPer Oskar Jerijærvi

Gratulerer!
Vi gratulerer med rund-dag i 
desember og januar...



siden sist siste siden

Meløy kommune gjorde gratis innsamling av metallskrot for husstand-
ene i Glomfjord. Og fortsatt preger den betydelige haugen utsikten ved 
”stadion”. Forståsegpåere skal ellers ha det til at det er her, nær Meløy 
Fritidsbad og industriparken, og ikke i ”snøhullet” ved Lille Glomvann, 
at man burde anlagt kunstgressbane med undervarme…

Disse teltene over smolt-karene hos Marine Harvest skal først og fremst 
stoppe fugler som kan bringe smitte. Etter voldsom fiskedød på grunn 
av sykdom, møter også oter og mink på denne måten stengte dører. 
Og lysstyring gir bedre arbeidstemperatur, bedre hygiene og mulighet 
for å manipulere smoltens vekstperiode. 

Vi vet alle hva silisium har gjort for Glomfjord Industripark. Nå skal 
kvarts bli den nye greina på treet, i første omgang produksjon av 
kvartskrukker i Scan Crucible. Her ser vi et bilde som daglig leder 
Finn Nordmo tok under høstens besøk ved den Ferrotec-kontrollerte 
kvartskrukkefabrikken i Kina. 

….og tilbake i Glomfjord er det REC SiTech-operatør Terry Whittall som 
fyller en tilsvarende krukke med silisium. Nå skal den inn i ovnen og 
bli til en monokrystallinsk ingot, eller stav, som deretter deles i blokker 
og eksporteres for skjæring til wafere. REC SiTech er storforbruker av 
kvartskrukkene som Scan Crucible skal produsere.

Nå er vel den nye røykeloven alminnelig akseptert og omtales hoved-
sakelig positivt. Uansett: viktigere enn at puben er røykfri, er det nok 
at sigarettstumpene ikke flyter om bord i båtene som legger til ved 
ammoniakkaia i Glomfjord. Da er det faktisk viktigere å markedsføre 
røykeforbudet enn båtens navn…

Ved PQ Norge Silicates lager og utskiper man årlig 40.000 tonn 
natriumsilikat i fast form, altså råglass. 80 prosent av leveransene 
benyttes i treforedlingsindustrien, ikke minst i produksjonen av 
avispapir. Filtrering av øl er et annet og interessant bruksområde. 
Her var vi tilstede da 1.200 tonn ferdig råglass ble hentet for Eka Bohus.


