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Voldsomme investeringer i produksjonsutstyr og utbygging. 
REC, REC, REC

Også denne vinteren preges Glomfjord Industripark av REC-veksten.
REC ScanWafer øker utbytte og volum kraftig. REC SiTech produserer 
som før, selv om bedriften står på hodet i utbygging. SIDE 4-5 OG 10-11

YARA-SJEFEN: 
- Vi kan hente mer ut 
av de ansatte ved å 
gi mer ansvar. 
                             SIDE 12

              Pål HestadNY JOBB: Stein Kvalnes 

TIL INDUSTRIEN:
Læreren ville ha fast 
jobb, og være med 
å bygge.
                       SIDE 16

           Stina Brattøy
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Fra sin base i Sør-Korea har 
Vincent Chee allerede arbei-
det ett år for Scan Crucible. 
Nå flytter han til Glomfjord 
for å være sentral i opp-
byggingen av kvartskrukke-
produksjonen.

Etableringsarbeidet bak Scan Crucible er 
av det svært internasjonale slaget. Råst-
offet kvarts skal hentes fra Norwegian 
Crystallites i Tysfjord, staben og produk-
sjonslokalene ligger i Glomfjord, mens 
teknologi og spesialkompetanse hentes 
østfra, gjennom japanske Ferrotec, som 
er en av de største eierne i selskapet 
Scan Crucible.
- Nå har jeg arbeidet det siste året med 
å velge ut utstyr. Når alt dette er sendt 
til Norge, skal jeg selv reise etter. Jeg er 
trolig på plass i Glomfjord fra april, 
opplyser Chee.

Ingeniøren har viktig kompetanse i det 
som skal bli produksjon av kvartskrukker, 
og blir en sentral skikkelse når Scan 
Crucible nå etablerer sin fabrikk i Liker-
etteren.
- Jeg ser for meg at jeg blir her i 3 år. Det 
hadde vært flott om Scan Crucible vokste 
og måtte utvikle markeder i Østen, slik 
at jeg kunne returnere til Korea og lede 
arbeidet derfra. Men dette er helt i start-
fasen – vi vet jo ikke hva tiden vil bringe, 
mener 35-åringen.
Overgangen til den norske kulturen 
skremmer ham ikke.
- Gjennom jobben har jeg reist nokså mye 
utenlands. Da kan det av og til være van-
skelig å venne seg til matkulturen. I Norge 
går dette veldig bra, jeg liker den norske 
maten! Så skulle Villy (Sørsandmo) lære 
meg å gå på langrennsski denne gangen, 
men det tillot ikke været, så det får vi ta 
en annen gang, ler Vincent, som altså 
søker nye utfordringer i Glomfjord.

To kjekke karer som 
har flyttet til Glom-
fjord og ny jobb.

Mats I. Angler fra Rognan. 
Emil Skavik fra Narvik. Ulike 
steder, ulike fag, men én ting 
har de felles: læreplass ved 
REC ScanWafer i Glomfjord. 
Av de to 19-åringene er det 
Mats som kommer til å bli 
ut-eksaminert først, nemlig i 
mars neste år. 
- Ja, etter grunnkurs mekani-
ske fag og vk1 elektromekani-
ske fag, gikk jeg videre med 
vk2 automatikkmekaniker. 
Dermed blir selve læretiden 
½ år kortere, sier Mats, som 
har vært vedlikeholdsmann i 
waferfabrikken siden septem-

ber i fjor.
- Automatikkmekanikerfaget, 
hvorfor?
- Fordri valgmulighetene 
mine da er veldig store. For 
eksempel kan jeg med noen 
ekstrakurs bli elektriker, der-
som jeg skulle ha lyst til det. 
Men drømmen er jo å jobbe 
på plattform, da.
- Offshore, svarer Emil, som 
altså har om lag samme mål 
som Mats.
Emil har samme skolebak-
grunn som kameraten, men 
ikke året på automatikkme-
kaniker. Emil har helle valgt 
veien som industrimekan-
iker. Nå går han altså i lære i 
Glomfjord til høsten 2009.

Til Glomfjord 
for å lære

Emil Skavik Mats I. Angler

Vincent Chee

Flere av dem som nå slutter seg til den 
raskt voksende REC SiTech-staben, har 
bakgrunn fra Elkem Salten, men ønsker 
nå å være med på spennende oppbyg-
ging i Glomfjord. To av disse  er Torstein 
Gårdvik og Frode Olsen. I januar ble de 
to karene tilsatt som prosessoperatører 
ISQ sammen med et pent knippe andre: 
Sindre Johansen, Mads Andre Karlsen, 

Martin Røberg (bildet), Tom Ham-
sund, Elin Ovesen, Linda Jensen, San-
dra Jensen, Stian Johansen og Bente 
Sørgård. Etter en introduksjonsuke gikk 
de nyansatte over i prakisutplassering i 
REC ScanWafer. Ståle Pedersen er et 
annet nytt fjes hos REC SiTech – han 
vikarierer for Chris André Paulsen, som 
er i militæret.

Overganger: Bjørn Espen Kristensen er op-
prinnelig fra Saltdal, og opprinnelig mekaniker. Men 
da han for en del år siden bosatte seg på Ørnes, 
kvalifiserte han seg for læreryrket, og har undervist 
ved Meløy videregående skole i Glomfjord. Nå har 
Bjørn Espen meldt overgang til REC SiTech, der han 
tiltrer som vedlikeholdsingeniør før 1. april i år. Til 
samme bedrift kommer også Frank Holter, bosatt 
i samme vei som Bjørn Espen. Frank tiltrer som ele-
ktriker 3. mars, men slipper å forlate REC. Han har 
nemlig til nå arbeidet ved REC ScanWafer.

Vincent flytter til Glomfjord

Glomfjord har fått seg en ny ”fjellformasjon”! Neida, 
det er selvsagt deponiet av masse fra REC SiTech-tomta. 
I startfasen skaffet bedriften seg en tillatelse til å deponere 
25.000 kubikkmeter masse på området vest for den gamle 
fotballbanen. Nå søkes det til Meløy kommune om å få 
utvidet denne tillatelsen til inntil 50.000 kubikkmeter. I tillegg 
til tomt for fabrikken, graves det nemlig ut arealer for brakke-
rigger og parkeringsplasser, samt at Yara også har et behov 
for å deponere masse.

REC SiTech har funnet sin produksjonssjef for Crystal 
Growing, altså ovnsområdet. Arild Hollum (44) fra 
Straumen i Sørfold tiltrer 1. april. Hans nåværende ar-
beidsgiver er Elkem Salten. Knut Fygle er produk-
sjonssjef for nedstrøms aktivitet i fabrikken, altså 
ISQ. Ingeniørkorpset er for øvrig styrket, ved at først 
Evgenia Lynum (25) tiltrådte som prosessingeniør 
ISQ/wafer i januar, og at Jon-Morten Stenvik gjør 
det samme 3. mars.

Stian Bjørklund bytter beite 
igjen, men blir i Glomfjord. 

Nå er 30-åringen blitt underlagt Mo i 
Rana – Kran og Industriservice (KIS) 
etablerer seg nemlig i Meløy. Og til å 
etablere fast virksomhet tett på store 
kunder i Glomfjord industripark har KIS 
valgt nettopp Stian. Som opprinnelig har 
bakgrunn som mekaniker, men har en 
variert yrkeskarriere så langt. Kjent for 
mange som kokk og driften av tidligere 

”Lille Glomfjord” – de senere år prosess-
operatør i bedriftene PQ Norge Silicates 
og Si Pro. 
– Det er spennende å være med og 
bygge opp noe nytt, det blir mange 
utfordringer. Dessuten liker jeg å kunne 
styre arbeidsdagen selv, pluss at fami-
liesituasjonen gjør at det er best for meg 
å gå dagtid, sier Stian, som nå må se for 
seg et omfattende opplæringsprogram 
innen løfteutstyr og løfteinnretninger.

 Industrifolk    
Ansvarlig utgiver
Mediehuset 
Meløy AS

Kontakt
99 29 99 08 / 75 75 06 00
edmundul@online.no
Mediehuset Meløy AS
Postboks 34
8151 Ørnes

Tekst og foto
Edmund Ulsnæs
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Ny jobb for Stian
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Etter en periode med mye 
”usynlig” arbeid, utgraving 
av tomt og støyping av kjel-
ler, skal det nå bygges over 

bakkenivå i REC SiTech-
tomta. Finneid Sveis reiser 
nemlig stålkonstruksjoner på 
REC-måten fra starten av 
kommende måned. Nå pågår 
fortløpende utgraving av hele 
tomta, og bygging av kjeller.

Kjeller-endring
- Vinteren har ikke så langt 
gitt os noen store forsinkelser. 
Men vi graver ikke ut for mye 

av gangen, slik at vi skal 
unngå å bli plaget av tele og 
snø, forteller teknisk sjef i 
REC SiTech, Tor Arne Fagerli.
Utbyggingsprosjektet er 
dermed stort sett i rute, til 
tross for leveringsproblemer 
fra en underleverandør på 
betongdekke, og at kjellerløs-
ningen er blitt noe annerledes 
enn tenkt.
- Den blir en del større enn 

planlagt. Istedenfor kulvert-
løsning, der en del areal går 
bort i vegger, støyper vi en 
fullverdig kjeller – en mer 
åpen løsning. Dette gir oss 
bedre plass til alt utstyret 
som skal inn der, og det blir 
en bedre løsning, totalt sett. 
Byggemessig tar det litt lenger 
tid, kostnadsmessig betyr det 
ikke så mye.

Veien mot ferdig fabrikk
• Fortløpende utgrav-
ing av hele tomta
• Bygget reises fra 
tidlig mars
• Sensommeren: tett 
bygg og utstyr inn

Brakkerigger er ikke lett å oppdrive i Norge for tiden, men REC SiTech har fått på plass betydelige arealer i form av 
brakker. Øverst ser vi brakker for administrasjonen, nederst for mannskaper i tomta.

Alle ansatte involvert
Tor Arne er den eneste i REC 
SiTech som har utbygging-
sprosjektet som heltidsjobb. 
De aller fleste ansatte er 
imidlertid involvert i planleg-
gingen i en eller annen form.
- Det er viktig å involvere helt 
fra starten de som skal etter 
hvert skal drifte fabrikken og 
utstyret i det daglige. Der-
for har vi opprettet layout-
gruppe på hvert område, der 
vedlikehold, operatører og 

På det meste jobber det 
flere titalls personer fra 
ulike entreprenører i REC 
SiTech-tomta i Glomfjord. 
Aller høyest blir aktiviteten 
på sensommeren i år, men 
allerede nå, midt på vin-

Mange leverandører

I vår bildeserie kan du følge framdriften i REC SiTech-tomta. Dette bildet er knipset fredag 
15. februar. Vi ser hvordan entreprenørene graver og bygger seg delvis rundt eksisterende 
fabrikkhall, og vi aner nå konturene av hvor stor utvidelsen faktisk er.

ingeniører er med. De skal 
diskutere plassering av utstyr 
og hvordan vi skal håndtere 
brukergrensesnittet mellom 
maskinene. Mange av disse 
folkene er også med i en 
mottaksgruppe som er med 
i design-fasen av fabrikken, 
gjennom funksjonstesting 
av utstyret hos leverandør, 
installasjon hos oss og til slutt 
overlevering til de som skal 
drifte det her, opplyser han.
Prosjektet har selvsagt også 

en styringsgruppe, med 
ledelsen i bedriften.
Ingen slakke
Produksjonslokalene til REC 
SiTech skal altså mangedo-
bles gjennom denne utbyggin-
gen – likeså produksjonsvol-
umene. Og ikke minst: mens 
fabrikken i dag har silisium-
blokker som sluttprodukt, skal 
de ansatte nå få arealer og 
produksjonsutstyr for å lage 
ferdige, monokrystallinske 
wafere.

- Bare det å videreføre dagens 
produksjon mens vi bygger, 
er en stor utfordring, og det 
er ikke lagt inn noen slakke i 
budsjettmålene på grunn av 
byggearbeidene. Og utbyggin-
gen i seg selv har en tøff fram-
driftsplan mellom milepælene. 
Men vi mener vi har en veldig 
god pan for dette, og til nå har 
det gått veldig bra.

teren, er det yrende aktivitet. 
De viktigste leverandørene i 
den 1,3 milliarder kroner store 
utbyggingen: IndustriPlan AS 
(prosjektledelse og prosjekter-
ing av rør- og ventilasjonsan-
legg), Arkitektene Astrup og 

Hellern AS (arkitekt), Norcon-
sult AS (prosjekteringsledelse 
byggeteknisk, elektro, vann 
og avløp), Moldjord Bygg 
og Anlegg AS (rigg, grunn, 
betong og bygningsarbeider), 
Finneid Sveiseverksted AS 
(stålkonstruksjoner),MIRAS 
(rørinstallasjoner), Hydro Pro-
duction Partner (forefallende 

arbeid, støtte ved montasje 
av utstyr). Hovedentreprisen 
på elektroarbeider i nybygget 
er ikke tildelt. Så merkes 
selvsagt utbyggingen på 
omsetning og aktivitet hos 
en lang rekke lokale aktører, 
alt fra overnattingsbedrifter til 
leverandører av catering.
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Dette sier en fornøyd Arnstein Jensen, 
daglig leder på HPP Nord i Glomfjord.
- Det var mange meninger om bedriften 
da jeg begynte i 2005, og mye negativ 
fokus. Nå ser vi at tallene for 2007 blir 
gode, og jeg føler at vi har bevist at vi 
duger. Jeg regner med at vi skal henge 
godt med i tiden fremover.

Nye eiere
Fremdeles er det ikke klart for publisering 
hvem som blir de nye eierne av Hydro 
Production Partner. Jensen mener det 
ennå kan ta noen uker før noe blir of-
fentliggjort, og han fastslår videre at det 
skal bli godt å komme ut av Hydrosyste-
met. 
- Med nye eiere er signalene at vi får 
drive videre som vi gjør i dag, og jeg 
gleder meg til å ta fatt på modernisering 
og oppussing av bygninger og lokaliteter, 
sier han. 

God trend fortsetter
For 2008 er det lagt opp til en fortsatt 
økning i omsetningen. Etter 10- 12 
millioner i løpet av de to siste årene, er 
anslaget for i år på 8- 10 millioner.
- Vi legger opp en langsiktig strategi med 
tanke på å kunne betjene ettermarke-
det når utbyggingsfasen for solcel-
leindustrien er over, og håper å kunne 
ansette ytterligere 15 personer i løpet 
av inneværende år. Dette i tillegg til en 
netto tilvekst på 10 personer i fjor, sier en 
optimistisk bedriftsleder.

Kompetansefokus
HPP går et generasjonsskifte i møte i 
2009 i ingeniøravdelingen og Arnstein 
Jensen forteller at de allerede har dette 
i tankene både når det gjelder rekrut-
teringsarbeidet og kompetanseheving for 
ansatte. 
- Vi ønsker å tilrettelegge for folk som vil 
satse på videreutdanning. Vi tilbyr blant 

annet nå en stipendordning som et tilbud 
til alle som ønsker å satse på komp-
etanseheving, og det håper vi også skal 
friste nye folk til å ville jobbe hos oss. 
Allerede har vi et par- tre stykker i gang 
med utdanningsløp, forteller Jensen. 
Han legger til at bedriften har fokus på 
å tilpasse kompetansehevingen til de 
endringene som den nye industrien og 
ny teknologi krever. Tett på 2 millioner er 
satt av til dette formålet i år. 

Langsiktighet
For at solstråler fra solcelleindustrien 
skal fortsette å skinne på HPP tenker 
man langsiktig i måten man jobber på i 
bedriften. Fokus er å bli en foretrukket 
partner på lang sikt for de andre bedrift-
ene i parken og i nærområdet. Gjennom 
å fokusere på gode holdninger, HMS, 
god service og riktig kompetanse satser 
Arnstein Jensen og hans folk på å være 
godt synlig på banen fremover. 

Solcellesola skinner også hos HPP
- Det har vært en tung runde med omstilling 
hvor vi var innom alle faser av negativitet. 
Nå ser det bra ut, det er god stemning og 

virkelig artig å gå på jobb. Det skal bli godt 
å komme ut av Hydrosystemet!

- Med nye eiere er signalene at vi får drive videre som vi gjør i dag, og jeg gleder meg til å ta fatt på modernisering og op-
pussing av bygninger og lokaliteter, sier daglig leder Arnstein Jensen. Tekst og foto: May Helen Sørsandmo.

REC SiTech-staben øker eksplosivt. For kort tid siden hadde selskapet knapt 70 
ansatte – i dag er tallet 114, og i løpet av dette året skal det være nær 180.

- Vi har fortsatt mange gode 
navn på blokka i den videre 
rekrutteringen. Det er absolutt 
ikke sånn at vi bare må ta inn 
alle som er tilgjengelig for oss 
– vi tenker kvalitet hele veien, 
forteller personalsjef Vivian 
Johansen.

Rekruttering på skinner

- REC SiTech skal altså rekruttere om 
lag 60 operatører i år, og staben skal 
vokse fra dagens drøyt 100, opp til ca. 
180. Hvordan går det, personalsjef Vivian 
Johansen?
- Det går stort sett etter den planen vi 
la i forkant. På ingeniørsiden ligger vi 
godt an, på operatører er vi i rute, men 
på vedlikehold er vi litt forsinket. Inklud-
ert lærlinger er vi pr. i dag 114 som er 
ansatt, men 9 av disse har ikke tiltrådt 
stillingene ennå. 

God magefølelse
- Hvem er de, de som nå tilsettes?
- Den gruppen operatører som nylig ble 
tilsatt bestod for eksempel av et knippe 
folk med tung industriell bakgrunn, et 
knippe som hadde ferske fagbrev i 
kjemisk teknisk fra i fjor høst og et knippe 
med fagbakgrunn som lærere. De 60 

neste skal vi i all hovedsak hente i en 
radius på 3 timers kjøring fra Glomfjord, 
så det blir nok en del ukependlere.
- Har dere mange tilgjengelig for dere?
- Akkurat nå har jeg en god magefølelse 
for at denne kabalen skal gå opp. I start-
fasen hadde vi om lag 150 mulige navn 
i databasen, og selv om noen er falt fra, 
kommer også nye til, så jeg føler at vi har 
et bra grunnlag å rekruttere på. Mange 
følger med på det vi gjør, og har lyst til 
å komme til bedriften – vi får stadig tel-
efoner fra utflyttere som bor langt borte. 
Ellers er det jo heldig at Scan Crucible og 
SICC Processing ikke skal finne sine folk 
før neste år, slik at alt dette ikke foregår 
samtidig.

Stolt av REC
- Tar dere inn alle som ønsker seg hit?
- Nei, vi ønsker kvalitet, og vi bruker 

veldig lang tid på intervjuer og rekrutter-
ing. Slik situasjonen er i dag, trenger vi 
på ingen måte å ansette alle som søker, 
vi finner de folkene vi ønsker.
- Hva med dem som tar kurset i produks-
jonsteknikk og er ferdig til sommeren?
- Vi har deltatt sterkt i dette kurset med 
å gi praksisplasser og stille med lærer-
krefter. Kursdeltakerne stiller på lik linje 
med andre som vil søke jobb hos oss. 
Men vi håper selvfølgelig at flest mulig 
av dem søker på ledige stillinger i REC 
SiTech.
- Virker REC som en slags magnet i 
rekrutteringsarbeidet?
- Det virker som om folk er veldig stolte 
av REC. Jeg ser stadig at barn og part-
nere til våre ansatte går med REC-jakker 
og –caps, og det varmer om hjertet, det 
er bra!

Joda, det er byggingen av en ny fabrikk som synes best når 
REC nå investerer 1,3 milliarder kroner i SiTech. Men hva 
synes du om denne utfordringen: ”Utvid staben fra om lag 
70 til innpå 180 personer i løpet av 2 år! PS! Arbeidsmarke-
det er forresten særdeles stramt…”
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Over 20 søkere meldte seg 
da EWOS nylig lyste ut 
operatør-stillinger.

- Ja, vi var veldig fornøyd med søknin-
gen – det var mange kvalifiserte søkere 
fra hele Meløy og faktisk Bodø, forteller 
fabrikksjef Robin Dahl.
Det var tidligere i vinter at han begynte 
arbeidet med å utvide staben – grunnbe-
manningen skulle økes med to proses-
soperatører og en mekaniker.
- Det manglet altså ikke på kvalifiserte 
folk – nå har vi valgt å ansette som oper-
atører to stykker som har vært lærlinger 
hos oss, Morten Kilvik og Georg Her-
mansen. Og Torgeir Kristiansen har fått 
jobben som mekaniker, sier Robin.
Morten og Georg (begge 20) gjennom-

Siden 2005 har EWOS nær 
doblet sin produksjon, med 
samme stab og samme 
produksjonsutstyr! Nå har 
den lokale ledelsen fått ja 
fra konsernledelsen til å øke 
staben. Og investere for 21 
millioner kroner.

- Det vi oppnår nå, er et resultat av lang-
siktig arbeid. Og av en del smarte valg 
som er gjort. Og dette gjør at konsernet 
nå har stor tiltro til oss – vi trenger ikke 
å argumentere så veldig hardt for å få til 
nye satsinger.

Staben øker
Robin Dahl leder Meløys desidert mest 

produktive stab, hvis vi måler omsetning 
pr. årsverk  De 41 årsverkene i fôrfab-
rikken på Halsa leverte en omsetning 
på godt over milliarden i fjor. En produk-
sjon på 105.000 tonn i 2005 ble økt til 
175.000 i fjor, mens grunnbemanningen 
på 33 årsverk faktisk krympet til 30. Nå 
skal nye mål nås, og konsernet har gitt 
ja til å styrke den faste bemanningen 
tilbake til 33, pluss at 4 vikarårsverk og 
4 lærlinger gjør at staben totalt skal telle 
41.
- I januar og februar produserer vi i alt 
26.000 tonn, og det er med 2 ukers 
stans for revisjon. Vi har aldri tidligere 
hatt så høyt produksjonsvolum i vinter-
månedene, forteller Robin.

21 mill. til investeringer
Han kan fortelle at årets mål er å pas-
sere 200.000 tonn produsert ferdigvare. 
EWOS-konsernet investerer nå friskt 
som et ledd i å nå dette målet. 
- For å få dette til, er det satt i gang tre 
viktige byggeprosjekter. Vi skal få på 
plass nytt bulk-anlegg og ny råvarekai, 
samt at det nå skal bygges en ny råvar-
esilo.
- De produksjonsøkningene vi har sett de 
siste årene, kommer vi nok ikke til å få 
oppleve igjen, det måtte i så fall bli hvis 
en ny produksjonslinje blir bygget. Men vi 
skal øke, også i 2009, forteller Robin.

Glomfjord havn har i mange 
tiår blitt betraktet som en 
av landsdelens travleste på 
grunn av gjødselproduksjonen 
til Yara. Mindre travelt er det 
ikke på Halsa, og ikke minst 
ved kaia hos EWOS. 

Travel havn
Hele 200 årlige anløp må 
nemlig til for å forsyne fôr-
produsenten med fiskeolje og 
fiskemel – viktige ingredienser 
der i gården. Ikke minst når 
fabrikken presterer til dels 
dramatisk produksjonsøkn-
ing, stiller det store krav til 
logistikken i behandling av 
råstoffer.

Investerer for 
å øke enda mer

EWOS ØKER OG ØKER

EWOS på Halsa har prestert til dels voldsomme økninger i produksjonen de siste årene. Nå investerer fôrgiganten 21 
millioner kroner som et ledd i nye økninger.

Mange ville til EWOS
førte grunnkurs og vk1 kjemi og prosess 
ved Meløy videregående skole i Glomf-
jord før læretiden på EWOS. En ekstra 
eksamen i mekaniske prosessfag var det 
som skulle til for å kunne gå opp til prøve 
for fagbrevet i kjemisk teknisk. Og nå i 
mars går de begge opp til ny fagprøve 
for å sikre seg fagbrev i den retningen de 
opprinnelig valgte – kjemi og prosess.
- Jeg har lyst til å være mer hjemme nå, 
oppgir Torgeir Kristiansen som grunn til 
at han nå slutter ved Rapp Bomek i Bodø 
etter 20 år – de siste to som formann.
- Akkurat nå jobber jeg i Nordsjøen – jeg 
utfører service og vedlikehold på bran-
ndører. Det blir mye reising, og turnusen 
er ikke forutsigbar, sier 38-åringen.
Opprinnelig er han fra øya Meløy, men 
har altså bodd og jobbet i Bodø i om 

lag 20 år, før han i 2005 vendte tilbake 
til hjem-kommunen og bosatte seg på 
Vallsjøen, der kona er fra.

Ny EWOS-mann: Georg Hermansen 
(t.v.) sammen med fabrikksjef 
Robin Dahl.

Utvider fyllinga
EWOS har kjøpt opp grunnen under og 
rundt fôrfabrikken på Halsa. Nå benyttes 
masse fra egen eiendom for å lage plass til 
nye råvaresiloer.

- Vi har i dag 10 store og 6 
mellomstore siloer med en 
samlet kapasitet på om lag 
13.000 tonn. Med 200 anløp, 
hvert med om lag 1.000 
tonn, skjønner man at denne 
kapasiteten ikke er større enn 
den må være, selv om vi de 
siste årene har økt kapa-
siteten med 5.000 tonn, sier 
fabrikksjef Robin Dahl.
Nå skal derfor silokapasiteten 
økes.

Bruker egen masse
- Ja, nå begynner vi ut-
fyllingen av området der si-
loene står, og det gjøres plass 

til to nye. I første omgang skal 
vi bygge én ny, slik at vi øker 
råvarekapasiteten med 2.000 
tonn. Opplyser Robin.
Det problematiske ved å finne 
masse til utfyllingen løste seg 
nylig, ved at EWOS kjøpte 
området der fabrikkene ligger. 
På sjøsiden av Halsa Gjest-

egård tar man nemlig ut det 
som trenges, og flytter mas-
sen de nødvendige meterne 
for å øke arealet på fyllingen 
under råvaresiloene.
- I alt tas det ut om lag 10.000 
kubikkmeter masse, og dette 
arbeidet skal ferdigstilles midt 
på sommeren.

EWOS tar ut masse fra eget område for å fylle 
ut og gjøre plass til flere råvaresiloer. 
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Produksjonsledelsen til 
produksjonen
Nå er den ferdig, kontorblokka inne i 
produksjonshallen hos REC ScanWafer. Dermed 
ligger det til rette for at produksjonsledelsen flytter 
ut av dagens administrasjon og inn i kontorer som 
bare er en armlengdes avstand fra ovnsområdet. 
Her har skiftleder nå sitt kontor, og her skal produk-
sjonssjefen på plass, sammen med sine 4 ass-
isterende produksjonssjefer og en øvrig stab på 3.

7 av i alt 8 nye wafersager er på plass, og dermed 
har REC ScanWafer i alt 23.

Ommøblert: produksjonsområdet for blokk-
sager er betydelig endret.

Produksjonssjef 
Børge Selstad

Operatør Jørgen Uhrenfeldt og hans kolleger pakker 
stadig flere verdifulle wafere ved REC ScanWafer.

Sterk forbedring på utbytte og volum

Altså 3,6 millioner kvadratcen-
timeter, som volumene måles 
i der i gården. Med andre ord 
kusker operatørene produk-
sjonsutstyret til fortløpende 
rekorder. Produksjonssjef 
Børge Selstad redegjør:

- Stor prestasjon
- Det er rett og slett impon-
erende at vi klarer å kjøre så 
godt. For husk at det fortsatt 
er stor aktivitet i forbindelse 
med utbyggingen - faktisk 
er hele 50 personer akkurat 
nå innleid fra ulike firmaer til 
å sveise og sage og bygge 
om i fabrikken. Det er en stor 
prestasjon av operatørene 
å klare å kjøre fabrikken så 
godt, roser han.
For gjennom et år med 
voldsom byggeaktivitet, har 
organisasjonen maktet å 

Ovnsområde i vekst: to nye ovner danner viktig 
grunnlag for volumøkning.

Fortsatt byggeplass: fabrikken får helt 
nytt rentrom, som nå er under bygging.  

REC SCANWAFER:

REC ScanWafer økte 
utbyttet sitt på A-
wafere med hele 5 
prosent i fjor. Og på 
volum er kursen stø 
mot 3,6 millioner i 
uka.

forbedre det totale utbyttet 
av wafere fra 88 til 93 pros-
ent, noe som i stor-butikken 
REC ScanWafer utgjør svært 
mange millioner på bunnlinja.

Bedre slurry
Bakgrunnen: 
- Slyrryen (sagevæsken)er 
forbedret ved at det er mindre 
partikler i silisiumkarbiden. 
Dette gir mindre brekasje. I 
tillegg betyr det en del at vi 
har fått nye sager og en wa-
ferlinje som er mer skånsom, 
og at utstyret generelt er 
oppgradert, forklarer Børge.
Og gir også litt ære til prosjek-
tet standardiserte arbeidssett 
om ble innledet andre halvår 
i fjor. Man er nemlig blitt enda 
flinkere til å arbeide iden-
tisk fra skift til skift. Rutiner 
er forbedret, opplæring er 
forbedret.

Volumøkningen
Hva så med selve produk-
sjonsvolumet, som skal 
økes kraftig som en følge av 
utvidelsen av fabrikken?
- Mens ukeproduksjonen var 
på 1,4 millioner kvadratcen-
timeter i uke 1 i fjor, var den 

på 2,5 millioner i uke 52. Og 
når alt nytt utstyr nå er inn-
kjørt, skal vi ligge på 3,6, sier 
Børge Selstad.
Ikke minst viktig for økningen 
er de to nye ovnene og at 
7 av 8 nye sager når er på 
plass i parken på totalt 23 
sager. 3 nye blokksager, 2 
nye blokk- og limesentere, 1 
ny vaskelinje og 2 av i alt 6 
nye waferlinjer er av annet 
nedstrøms produksjonsutstyr 
som nå er kommet på plass.

I Meløys største stab skjer 
det mange endringer mel-
lom to utgaver av Industri-
folk. Vi noterer oss at REC 
ScanWafer har fått på plass 
vedlikeholdssjef – Magne 
Ness tar jobben fra 31. 
mars, etter årene som 
assisterende produksjons-
sjef. Mer på vedlikehold 
i samme bedrift: Arild 
Lundegård med bak-
grunn fra HPP er klar for 
nye oppgaver som vedlike-

holdsoperatør. Mens Ingvar 
Egil Olaisen har tiltrådt som 
vedlikeholdsleder.
En gruppe på 6 i REC 
ScanWafer som i vinter og 
vår takker for seg for denne 
gang, er: Line Norrman 
(Meløy Energi), Lasse 
Norheim (Norsun), Frank 
Holter (REC SiTech), Kristin 
Steinsvold (Statkraft), Ole 
Johan Storvik og Torry 
Korneliussen.

Endring, velkommen og farvel

Arild Lundegård Lasse Norheim
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kunne skje i framtida. Jeg har ikke hatt 
det travelt, for jobben som produksjons-
sjef i 7 år har vært bra. Men disse årene 
har vært lærerike – jeg var også ett år i 
Oslo - jeg har lært masse om selskapet 
og fått et bra nettverk. Så da jeg fikk 
telefonen fra Brüssel, visste jeg at jeg var 
klar for oppgaven.
Og i et konsern der man jobber meget 
systematisk med kartlegging av leder-
emner og opplæring av dem, var altså 
oppvarmingen av Pål Hestad nå ferdig. 
Ettersom Wenche Olsen tiltrådte våren 
2004, var hun nå moden for nye op-
pgaver, i Yara-tenkingen. Siden det 
nevnte bokportrettet i 2003 har Pål for 
øvrig etablert seg med kone og barn på 
hjemstedet, slik at tingene lå til rette på 
alle måter.

- Staben har mer inne
- Hvordan vil de ansatte merke at det er 
du som har overtatt?
- Jeg har ingen planer om å snu bedriften 

opp-ned, vi har sammen staket ut kursen 
fram mot 2011, og det løpet skal vi følge. 
Men selvsagt skal jeg sette mitt preg på 
ting. En slik ting er at jeg tror det er mer 
å hente hos den enkelte ved at vi får mer 
ansvar nedover i organisasjonen. Jeg 
har sterk tro på medarbeiderne, og at de 
kompetansemessig har enda mer inne 
enn de greier å få bidratt med i dag. Jeg 
har en genuin tro på at de som jobber 
i anleggene kan hente ut mer uten å 
springe fortere.
I forbindelse med tiltredelsen som fab-
rikksjef trekker Pål Hestad fram helse, 
miljø og sikkerhet som det viktigste å 
levere resultater på. Dernest at verdens 
nordligste gjødselfabrikk skal levere den 
produksjonen man har forpliktet seg til.

Ikke være råflotte
- Bransjen deres går så det griner 
– Glomfjord-anlegget likeså, og dere har 
fortsatt store ambisjoner?`
- Selskapet går ekstremt bra, det er 

riktig. Og selv om det ikke er snakk om 
å bygge nye fabrikker og utvide staben, 
skal vi utbedre kapasiteten fortløpende. 
Vi skal produsere 100.000 tonn mer 
gjødsel, og det er offensivt for oss! Men, 
og dette er viktig: vi må ikke bli råflotte. I 
disse gode tidene skal vi ikke venne oss 
til dårlige kostnadsvaner, slik at vi når 
tidene er dårligere igjen må gjøre store 
omstillinger!
Wenche supplerer:
- Noen tenker kanskje at det er nærmest 
smålig å fokusere så mye på kostnader i 
en tid der det går så bra. Men vi vet alle 
at det kommer dårligere tider enn disse, 
det gjør det alltid, og hvis vi har disiplin 
på kostnader nå, kan vi tjene penger 
også når markedet er dårligere.

Bildetekst kommer
1.Pål portrett
2.Med Wenche

- Og hva med staben, Pål? 
BLA OM...

- Og nå er du blitt flinkere til å jobbe strat-
egisk og med planer, Pål, noe du syntes 
var veldig kjedelig før?
- Hehe, joda, når man vet selv hva man 
er svak på, så jobber man jo gjerne 
ekstra energisk for å forbedre seg på de 
tingene, og det har jeg nok klart.
Vi humrer litt sammen, for at han hater 
planer, det innrømte Pål Hestad da 
han ble portrettert i bedriftsboka ”under 
Glomsteet” i 2003. Men han ble også 
beskrevet som et betydelig ledertalent, 
og derfor er det ikke overraskende at 
nettopp Pål Hestad etterfølger Wenche 
Olsen som fabrikksjef i Yara Glomfjord.

Pål liker folk
- Hva er det du har som gjør deg til rette 
mann for denne jobben?
- For det første liker jeg ordet fabrikksjef. 

Det har fabrikk i seg, og den er jeg veldig 
opptatt av – jeg har rimelig ”hands on” på 
drifta vår. Så kan dette være en ulempe 
ved at jeg blir for opptatt av detaljer og 
ikke strategier, men jeg tror det først og 
fremst er en fordel, det at jeg kjenner fab-
rikken, kjenner folkene og det potensialet 
som ligger der, mener Pål.
- Og så er jeg opptatt av folk. Jeg er glad 
i folk, glad i å jobbe med folk og opptatt 
av de dyktige medarbeiderne jeg har. 
Det mener jeg er en styrke.

Pål + Wenche =
Så var det forgjengerens attest. Wenche 
Olsen er tilstede under intervjuet, og leg-
ger til at Pål er både kreativ og offensiv, 
noe som er viktig i arbeidet med å ”selge” 
Glomfjord inn overfor konsernledelsen.
- Pål og jeg er ganske forskjellige som 

type, det viser alle ledertestene vi har 
vært gjennom. Vi har hatt mange dis-
kusjoner internt, og slik skal det være. 
Pål prioriterer kanskje ned det som er litt 
kjedelig – de daglige rutinetingene. Men 
det kan han ikke nå, han vil ha folk i alle 
avdelinger som jobber med ”kjedelige”, 
men selvsagt viktige, oppgaver.
- Men vi har utfylt hverandre veldig bra 
på denne måten, mener Pål.
- Vi har vært et godt team for å få belyst 
saker fra ulike sider, og jeg tror dette er 
noe av grunnen til at vi har lyktes med 
så mange prosjekter som vi har, de siste 
årene.

Var klar nå
- Hvor lenge har du visst med deg selv at 
du skulle bli fabrikksjef i Glomfjord, Pål?
- Jeg har hatt ei oppfatning av at det 

- Jeg er glad i folk, jeg er glad i å jobbe med 
folk. Og så kan jeg denne fabrikken, dét er 
en styrke, mener Pål Hestad. 36-åringen 
har, som tidenes første glomfjording, over-

tatt toppjobben i Yara Glomfjord (tidl. Hydro 
Agri). Nå tror han det kan hentes ut mer av 
hver ansatt ved å gi enda mer ansvar nedo-
ver i organisasjonen.

Pål vil gi mer ansvar
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Fra tidlig 1950-tall var Hydro og produksjonen av mineralgjød-
sel trygg arbeidssted for en lang rekke Meløy-menn og –kvin-
ner, og deres sønner og døtre etter dem. Dette igjen har gjort 
at svært mange har stått på post svært lenge for det internas-
jonale konsernet, og har gjort seg fortjent til hedersbevisningen 
Norges Vel’s medalje for lang og tro tjeneste. Tidligere i vinter 
fikk mange av disse (Yara-ansatte siden 2004) tildelt medaljen 
under et hyggelig arrangement ved Glomstua. Vi har bildene 
og navnene, og bak navnet finner du alder/tiltredelsesår i 
parantes. 1. rekke fra venstre: Terje Rindal (52/74), Hilmar 
Sjøteig (50/75), Oddmund Storaker (60/74), Egil Kolvik (57/74), 

Vidar Selstad (52/75) Arne Bogen (56/74). 2. rekke fra 
venstre: Kolbjørn Solbakken (50/75), Knut Griegel (60/74), ), 
Geir Daniel Brun (51/74), Roald Nilsen (56/74), Arnt Jørgensen 
(55/75).
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Terje-Arne Krogh (54/74), Einar 
Gjersvik (52/74), Arnfinn Skogli (54/74), Magnar Fagerli 
(56/74), Helge Bjarne Johannessen (57/74), Magne Johansen 
(53/74), Børre Harry Johansen (63/75 – Børre har gått av 
med avtalefestet pensjon), Gunnar Nilsen (58/75), Roald Blix 
(62/75),. Foto: Dagfinn Kolberg.

De Yara-ansatte i Glomfjord er vant til at 
det er Syrefabrikken som er flaskehals. 
Altså at begrensningene i syreproduks-
jon setter taket for produsert ferdigvare, 
altså mineralgjødsel. Dette er i ferd med 
å forandre seg.

Trofaste karer

Yara Norge Glomfjord har bygget ny og stor syretank. Dette åpner 
for import av syre fra Porsgrunn, og dermed kan produksjonen i 
Fullgjødselfabrikken bli den nye flaskehalsen.

Yara: flaskehalsen flyttes
- Ja, med den nye, store syretanken 
ferdig, planlegger vi å hente inn syre 
fra fabrikken i Porsgrunn. Dermed kan 
Fullgjødselfabrikken vår nå bli flaske-
halsen i produksjonen. Jeg ser for meg 
at det der kan komme opp gode prosjek-

ter på forbedringer som kanskje har blitt 
liggende litt på vent ettersom det likevel 
har vært Syrefabrikken som er flaske-
hals, forteller Pål Hestad.
- Dette innebærer er ganske stor endring 
for Glomfjord-anlegget – at den daglige 
utfordringen på en måte flyttes til å dreie 
seg om hvor mye gjødsel vi klarer å 
produsere, ikke syre.

Status i MBS
I Meløy BedriftsService, nærmerer be-
stemt personellutleie, er Lars-Jacob 
Angelsen den som sist ble ansatt, 
nemlig 1. januar. Så er det jo ikke en 
nyhet at Line Svartis nå jobber i 
industriparken, hun ble tilsatt på 
kantina 1. oktober. Ute av MBS er 
nå Ramona Sjøteig, Margaretha 
Storjord, Gaute Kjørstad og Monica 
Østvik, samt Oddvar Aronsen og Stein 
Kvalnes, som er omtalt annet sted i 
bladet.

Yara Glomfjord-staben ble 
slanket med 20-30 årsverk 
under Wenche Olsens styre. 
Hva nå, Pål Hestad?

- Vi må hele tiden må jobbe for å bli mer 
effektive, automatisere mer, jobbe smar-
tere. Dette vil åpne for at bemanningen 
sakte, men sikkert, kan gå ned, men jeg 
ser ingen dramatikk i det. Vi snakker ikke 
om noen turnaround.
- Hva med PKL, der det for en tid tilbake 
ble nedbemannet 10 årsverk?
- Jeg er opptatt av de ansatte i det avs-
nittet skal oppleve mest mulig trygghet. 
Men det vi må være flinke til, er å være 
fleksible i organisasjonen vår, slik at vi 
kan tilpasse oss markedssvingningene 
med den bemanningen vi har.
- Men det blir vel mindre og mindre pak-
king i sekk og mer bulk?
- Det gjør det nok, men dette svinger litt. 
Så lenge kundene våre etterspør pakket 
vare, og det gjør de nå, så pakker vi 
varen. For oss er det uansett viktig å ha 
en fleksibel organisasjon – vi må heller 
bygge ned pakkingen vår slik at vi ikke 
klarer å ivareta den kompetansen vi har 
i dag. Samtidig må vi alle innse, både i 
ledelsen og de andre ansatte, at endring-
er vil skje, og de skjer fortere og fortere. 
Men klarer vi å jobbe godt med kostnad-
skontroll i gode tider, vil vi få igjen for det 
senere, sier Pål.

Vil ha trygghet

- Men alle må innse, både i ledelsen 
og de andre ansatte, at endringer vil 
skje, og de skjer fortere og fortere, 
sier Pål Hestad, Yara Glomfjords nye 
fabrikksjef.

Lange 
yrkeskarrierer 
har tatt slutt 
i Yara Norge 
Glomfjord: 
Jens Jørgensen 
(bak f.v.), Tor Anton 
Andersen, Albert 
Larsen, Britt 
Svendsgård og 
Halvor Rønnåbakk 
tok alle ut pensjon fra 
i fjor. I den forbindelse 
ble de hedret med 
lunsj på Glomstua på 
slutten av fjoråret.

Lars-Jacob Angelsen

Etter lang yrkeskarriere i 
arbeid med faget, fikk Trond 
Nordli ”endelig” sitt 
svennebrev som rørlegger 
under fagbrevutdelingen på 
slutten av fjoråret. I fjor høst 
overtok han forresten også 
som produksjonsleder på 
skift 1, etter Per Helge 
Svendsen, som nå er 
operatør på logistikk. Mer 
logistikk: dit har også Erlend 
B Steffensen kommet, etter 
mange år som operatør i 
produksjonen. Sammen med 
seg har de nå også Hege 

Sandberg, som er engasjert 
som innkjøpsmedarbeider. 
Hun har bakgrunn blant an-
net som operatør på lageret.

Om Trond og litt mer

Trond Nordli
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Fra nå er det REC-
skilt og –vimpler 
som dominerer 
Glomfjords fasade. 
- Dette er sunt, 
mener Yara-ledelsen, 
som fortsatt vil være 
i førersetet på ut-
viklingen av industri-
parken.

- Det er sunt for hele parken, 
og for hele Meløy, at de andre 

bedriftene blir mer synlig, sier 
Wenche Olsen.
- Dette tvinger fram mer delt 
ansvar for å ivareta ikke bare 
parken, men faktisk hele 
samfunnet rundt. At bedrift-
ene i parken deler mer på det 
man engasjerer seg i utenfor 
portene, det tjener hele Meløy 
på, mener hun.
Yara eier Glomfjord Indus-
tripark og viktig infrastruktur 
som vann, vei og avløp. 
Gjødselprodusenten er suver-

ent største forbruker av vann 
og kraft, og sikker tilgang på 
disse ressursene er kritisk 
viktig. Dette er sentralt i de 
pågående forhandlingene 
rundt et eget industripark-
selskap som skal ivareta og 
drifte denne infrastrukturen.
- Det kan være sunt for Yara 
å få konsentrert seg enda 
mer om kjernevirksomheten 
vår. Men vi må sikre at vi har 
kontroll på infrastrukturen, og 
vi skal være i førersetet i den 

videre utviklingen av parken, 
sier Pål.
- Hva som møter en når en 
kommer til Glomfjord, er ikke 
viktig. Vi har planer for ny 
vekst og skal beholde den po-
sisjonen vi mener vi har, som 
et flaggskip. Det er mye som 
viser at vi fortsatt er en veldig 
attraktiv arbeidsgiver – vi har 
veldig god søkning til ledige 
stillinger.

- Yara skal fortsatt føre

Kompetanse, kompetanse
Vi gratulerer med ferske fagbrev! Ragnar Fagervik og Mette Kolberg (begge REC 
ScanWafer) har avlagt og bestått fagprøven i materialadministrasjonsfaget. Dette 
har også Laila Freding og Heidi Nymo (begge REC SiTech) gjort, mens Hilde 
Magnussen, Åge Lyng og Harald Berg (alle REC SiTech) har prestert det samme 
i faget kjemisk teknisk. Anne Johansen i samme bedrift har forresten fått siste 
brikke i sin utdannelse på plass, som betyr at hun nå er ingeniør i logistikk.

Anne Johansen

- Det var det jeg tenkte da 
jeg søkte – at dette kunne 
være artig å være med på. 
Og jeg er helt imponert over 
hvor godt jeg er blitt mottatt!

Stina Brattøy har tilbragt sin først måned 
som administrasjonssekretær i REC 
SiTech. 
- En såpass liten bedrift, og med så 
mange nye som kommer – det er impo-
nerende at man klarer å ta i mot alle nye 
på en så god måte, mener hun.

Enkelt valg
Som altså har fått en god start på jobben 
i administrasjonen i ekspansjonsbedrift 
nummer 1 i Meløy for tiden. Det var 

En av dem som nå har vært en stund, 
men som så langt ikke er presentert her i 
spaltene, er Peter Solbakken:

Mange nye
- Tja, jeg ble ansatt fast i september i fjor 
– nå går jeg dagtid og behandler resirk 
som kommer fra REC SiTech, forteller 
Peter, som er 31-år og fra Neverdal, men 
nå bosatt på Ørnes.
Før han gjorde seg til industriens 
mann i fjor Peter tilbragte om lag 9 år 

Stina godt mottatt

Si Pro-staben vokser
Alle skjønner at når REC-bedriftene øker og vokser, da øker 
trøkket også for resirk-bedriften Si Pro. Og der i gården har 
det skjedd betydelige endringer siden forrige utgave av 
Industrifolk. 

av sitt yrkesliv i tjeneste for sin far og 
Trubadur’n Pub & Bistro. Matlaging, ren-
hold. Og før dette igjen hadde han rukket 
et grunnkurs i mekaniske fag i Glomfjord 
og videregående kurs mekanisk trykk i 
Narvik.
Andre som nå har fast ansettelse i Si Pro 
er Emil Silvik, Odd-Svein Hjertø (begge 
ansatt 1. september 2007), Marita 
Jensen, Anette Pedersen, Raymond 
Andersen og Martin Krogh Hansen.og 
Stein Kvalnes (alle ansatt 1. november) 

og Oddvar Aronsen (1. desember). Mens 
Bård Wiik Henriksen har meldt overgang 
fra Si Pro til Scan Crucible.

Stein i 37 år
To karer som nå har avsluttet sitt arbeid 
for Meløy BedriftsService, og blitt 
SiPro-folk, er Oddvar Aronsen og Stein 
Kvalnes. Sistnevnte har altså, etter en 
periode ”på lån”, byttet arbeidsgiver 
permanent. 55-åringen har transport 
som hovedansvarsområde i Si Pro. 
Glomfjordingen har arbeidet i Glomfjord 
Industripark siden januar i 1971, altså 
i 37 år. Det begynte med skiftarbeid i 
gjødselproduksjonen, eller rettere sagt 
pakkeri, kai, lager – PKL. Etter 15 år gikk 
han over i dagtidarbeid samme sted, 
og senere til Øvre for å arbeide med 
HMS-registrering og opplæring for truck-
kjøring. Deretter gikk turen til kjørekon-
toret, før Stein i 2000 gikk ut av Hydro 
for å arbeide med transport i nyetablerte 
Meløy BedriftsService. Nå har han på et 
vis blitt med over i Si Pro, der de ansatte 
først gjorde sin resirk-produksjon som en 
del av nettopp MBS, men som ble skilt 
ut som eget selskap for 2 år siden. Stein 
skal fortsatt i en viss utstrekning arbeide 
med kursing på truck og personlift, samt 
varmtarbeid.

grunnskolen i Meløy som mistet nok en 
lærer, da hun den 7. januar meldte over-
gang til det private næringsliv. De siste 
årene har Ørnes-damen jobbet som vikar 
først ved Reipå skole, så ved Glomfjord 
skole.
- Valget om å komme hit ble lett, etter-
som jeg verken kunne få fast jobb eller 
var sikret full post i skolen nå etter jul. Og 
dette er også en veldig variert jobbe med 
masse forskjellige oppgaver – jeg sitter 
lite i ro. 

Godt utdannet
- Det var dette jeg tenkte også, da jeg 
søkte, at det kunne være artig å være 
med i oppbyggingen av REC SiTech, 
forteller 31-åringen, som først studerte 
og så jobbet 5 år som lærer i Bø i Tele-

mark før hun 
flyttet tilbake 
til hjemkom-
munen for 
få år siden. 
Lærerut-
dannede 
Stina har 
også grunnf-
ag i spesial-
pedagogikk, 
årsenhet 
i kunst og 
håndverk, 
samt 
studier i 
informatikk, 
mat & helse, kulturformidling og ledelse 
på sin CV.
- Jobben jeg nå er begynt i, er også 
veldig variert og utfordrende. Jeg sitter 
lite i ro, og det er bra, jeg liker å ha mye 
å gjøre! 

Lærer Stina Brattøy – nå 
administrasjonssekretær 
i REC SiTech

Emil Silvik, 
fast i Si Pro

Peter Solbakken, 
fast i Si Pro

Stein Kvalnes, 
fast i Si Pro

Glomfjord Industripark sommeren 2007: stor oppmerksomhet til REC, som investerer gigantbeløp for å øke produk-
sjonen. Når innkjøringen til parken legges om, vil førsteinntrykket av tettstedet og industriparken preges av REC-
vimpler. - Bare positivt, mener Yara, Meløys hjørnesteinsbedrift nummer 1.
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En egen delegasjon fra det lille indus-
trisamfunnet med den raskt voksende 
industriparken inviterte nemlig seg selv 
på besøk til de videregående skolene i 
Mo i Rana, Saltdal, Fauske og Bodø. Om 
lag 150 elever innen produksjonsteknikk, 
kjemi- og prosessfag og automatikk fikk 
på denne måten en presentasjon av 
mulighetene for læretid og jobb for solcel-
legiganten REC. I løpet av få år bygger 
REC ut for mellom 2 og 3 milliarder 
kroner i lille Glomfjord.

Lærlinger var med
Under rundturen på Helgeland og i Salten 
var det opplæringskoordinator Terry 
Whittall i REC SiTech som representerte 
bedriftens ledelse, og sammen med seg 
hadde han lærlingene Gry Uhrenfeldt 
og Markus Sletteng. Terry snakket om 
bedriftens satsing på solcelleteknologi, 
mens de to lærlingene hadde sin egen 
presentasjon for sine jevnaldrende, med 
fokus på fritidstilbud, velferd, bedriftsmiljø 
og lærlingenes medvirkning, som REC 
SiTech er godt kjent for. Hele 20 av de så 
langt 103 ansatte er lærlinger.
- Siden bedriften valgte å ta med oss 
lærlinger, kunne vi gi dem et innblikk i 

De er selv lærlinger for solcellegi-
ganten REC – nå turnerer de Nor-
dland fylke for å rekruttere flere 
unge til industrien i Glomfjord i 
Meløy. Her besøker Gry Uhrenfeldt 
og Markus Sletteng (bak) Bodin 
videregående skole i Bodø med 
solcelleprodukter. Begge bildene: 
Jonas Bjørkli.

Opplærings-
koordinator Terry 
Whittall fortalte 
om vekstbedriften 
REC SiTech

LÆRLINGER MØTTE LÆRLINGER:

Turnerte for å rekruttere
Ingenting overlates til tilfeldighetene i rekrutteringsar-
beidet ved sterkt voksende REC SiTech i Nordland. 
Nylig ble årets turné til videregående skoler i fylket 
gjennomført, med bedriftens egne lærlinger i en sen-
tral rolle. For lærlinger, det trenger Glomfjord flere av.

hvordan vi opplever det og være lærling 
i tillegg til all annen informasjon. Jeg tror 
også at dette er en effektiv måte for å 
vise hva som skjer her og de store mu-
lighetene man har som lærling – det er jo 
ikke alle som får med seg hva som skjer i 
”lille” Glomfjord, mener Gry Uhrenfeldt,

Vrien innkvartering
- Vi har fått de første henvendelsene etter 
besøkene. Dette gir nok en effekt, ved 
at vi får flere henvendelser utenfra enn 
tidligere, mener Finn-Åge Pettersen i Op-
plæringskontoret MBS, som også deltok 
på turen.
- Samtidig er det viktig å ta ut det lokale 
potensialet, slik at man slipper å tenke 
hus og innkvartering for alle. Dette var et 
stort arbeid å få på plass i fjor, og det blir 
neppe lettere i år, mener Finn-Åge.
- Elevene dere møtte – de kjenner til 
miljøet i Glomfjord?
- Jada, de er opptatt av det som skjer her 
nede, de har fått med seg en god del.

Spennende læretid
Lærling Gry Uhrenfeldt er også sikker 
på at industrimiljøet i Glomfjord, som er 
i sterk vekst, bør være interessant for 

mange unge å søke seg til.
- Vi kommer blant annet borti helt nytt og 
avansert utstyr, og mange utfordringer. 
Min kollega Markus er automasjonslær-
ling, og får store utfordringer med nytt ut-
styr som skal i fabrikken som nå skal byg-
ges ut, han får reise både i inn- og utland 
og være med på å bestemme hvordan 
utstyret skal se ut og fungere. Jeg tror 
miljøet vårt har mye å tilby sammenliknet 
med mange andre arbeidsplasser. 
- Finn-Åge, hva vet dere om det behovet 
deres medlemsbedrifter har for nye lær-
linger i år?
- I fjor var antallet nye lærekontrakter 
70. En del av de som har meldt inn sitt 
behov, skal øke sine lærlingkvoter, men 
det er litt tidlig å si noe om det totale tallet 
ennå.
- Men man finner ikke alle lærlingene i 
Meløy-regionen?
- Nei, det tror jeg nok ikke. Vi vet jo heller 
ikke hvor mange av de lokale som søker 
seg til oljeindustrien. Men vi trenger nok 
uansett en del utenfra, slik som i fjor, da 
vi blant annet hentet 4 lærlinger fra Ham-
merfest, sier han.

Jeg tror miljøet vårt har mye å tilby 
sammenliknet  med mange andre arbeidsplasser.
    GRY UHRENFELDT, lærling REC SiTech

“
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Også denne vinterens hyggelige samling 
i kantina på Øvre var godt besøk, og med 
LO-sekretær Øyvind Silåmo og ordfører 
Arild Kjerpeseth som fornøyde gjester.
- Når dere har tatt fagbrev, styrker dere 
den bedriften dere jobber i, og bidrar til at 
samfunnet klarer å løse kompliserte opp-
gaver. For uten kompetanse er ikke dette 
mulig å få til, sa Silåmo i sin tale.
- Men læringen må ikke ta slutt med 
dette, den må man ta inn over seg hele 
livet!

Må hente ute
En annen fornøyd mann er Finn-Åge 
Pettersen, som er svært sentral i arbeidet 
med å forsyne voksende og rekrutterende 
bedrifter med verdifulle lærlinger.

FAGBREVUTDELINGEN 2007:

Voldsom satsing på fagopplæring
Den årlige fagbrevutdelingen i regi av Op-
plæringskontoret, MBS, er selve bekref-
telsen på hvor systematisk og godt det 
arbeides med fagopplæring og kompetanse-
heving i Glomfjord Industripark. – I dag 

administrerer vi 110 løpende lærekontrakter 
– bare i 2007 er det kommet til 70 nye, op-
plyste opplæringskonsulent Finn-Åge Pet-
tersen.

- Utviklingen har vært voldsomt positiv. 
Det satses mer på fagopplæring, og det 
foregår utstrakt fagundervisning i bedrift-
ene. Antallet lærlinger øker kraftig, og det 
er tydelig at bedriftene nå tenker lang-
siktig på rekruttering. Det har faktisk blitt 
et problem å dekke behovet for lærlinger 
lokalt, derfor reiser vi nå rundt i Salten og 
Rana for å skaffe det bedriftene etterspør, 
opplyser Finn-Åge.

Etterspurte folk
Under 2007-utdelingen kunne han møte 
opp med 44 fagbrev og 2 svennebrev. 9 
kvinner, 37 menn.
- I ulike sammenhenger trekkes Nord-
land nå fram som et eksempel på hvor 
godt skole, næringsliv og andre aktører 

kan samarbeide om fagopplæring. Dere 
i Meløy har deres del av æren for det, 
fortalte Øyvind Silåmo under fagbrevut-
delingen.
- Med fagbrev er dere etterspurt, ikke 
minst i dagens arbeidsmarked. Tidene 
vil endre seg, men et fagbrev er uansett 
viktig for å kunne gjøre en god jobb. 
Ta nå deres del av ansvaret for at 
arbeidslivet blir slik dere vil at det skal 
være.

Store og små
”Som vanlig” er det fagoperatørføget, 
kjemisk teknisk industri, som er suver-
ent best representert i listen over nye 
fagbrev. Og like selvsagt: REC dominerer 
som arbeidsgiver, selv om Yara denne 
gangen ”uteksaminerte” en pen pulje i 
kjemiprosessfaget, og at små fag som 
ambulansefaget og blomsterdekoratørf-
aget også var representert. Her bringer 
vi navnene på fagbrev-innehaverne, med 
respektive navn , og vi begynner med de 

”små”: 
Ambulansefaget: Hildur Kristin Andersen 
(Nordtrafikk), Irene Marianne Høgseth 
og Bård Kildahl (Nordtrafikk). Automa-
tikerfaget: Elisabeth Solhaug, HPP. 
Blomsterdekoratørfaget: Maiken Janiata 
Birkelund, Sandaa Gartneri. Energi-
montørfaget: Bjørn Halvdan Abel, Yara 
Norge

REC satser
I fagoperatørføget, kjemisk teknisk 
industri serverte REC ScanWafer en 
imponerende mengde navn på ansatte 
som har fått og tatt muligheten til å skaffe 
seg fagbrev: Torbjørn Bach, Mikael Dahl, 
Gunvor Charlotte Dahle, Roger Johan 
Endresen, Trond-Kjetil Helløy, Janne Evy 
Anne Jonassen, Bjørn-Arnold  Leonhard-
sen, Ronald Yngve Lundbakk, Håvard 
Alexander Olsen, Rainer Pettersen, 
Anders Gundersen Rossvoll, Joachim 
Solbakken, Veronika Sørøy, Kai Alfred 
Telnes og Øyvind Harald Wenberg.

….og satser
Så til bedriften som kanskje kommer til å 

Veteraner som avsluttet 2007 med å få fagbrev: f.v. Bjørn Leonhardsen 
(REC ScanWafer, fagoperatørføget, kjemisk teknisk industri), Bjørn 
Halvdan Abel (Yara Glomfjord, energimontørfaget) og Trond Nordli 
(REC ScanWafer), som etter å ha jobbet størstedelen av sitt yrkesak-
tive liv som rørleggerfaget, nå har tatt svennebrev i rørleggerfaget.

dominere kom-
mende fagbrevut-
delinger – REC 
SiTech. Også 
her var navnene 
mange innenfor 
samme fag - 
fagoperatørføget, 
kjemisk teknisk 
industri: Guri Gjel-
seth, Roald Magne 
Jensen, Thomas 
Knutsen, Steffen 
Mikalsen, 
Chris-Andre Abrahamsen Paulsen, Kai-
Robin Fjærvoll Pedersen, Ingrid Margrete 
Whittall, Terry Ole Whittall. Andre: Øyvind 
Jenssen og Gaute Lindberg Kjørstad 
(begge Ewos) og Hugo Lorentsen, PQ 
Norge Silicates.

Og Yara er med
Ny tung aktør som satser tungt på 
fagopplæring: Yara. I kjemiprosessf-
aget fikk følgende utdelt sitt fagbrev: 
Lars-Jacob Angelsen, Torstein Gårdvik, 
Bjørn Steinar Hansen, Sindre Johansen, 

Mads-Andre Karlsen, Kenneth Math-
isen, Endre Kristensen Neverdal, Martin 
Røberg, Industrimekanikerfaget: Tony 
Juan Hansen, HPP og Thomas René 
Gustavsen Normo, REC ScanWafer. 
Materialadministrasjonsfaget: Tore Johan 
Olsen, Yara Norge. To svennebrev ble 
også delt ut denne gange. I rørleggerf-
aget til Trond Nordli (REC ScanWafer) og 
i trevare- og møbelsnekerfaget til Tony 
Andreas Knædal (Selstad 
Snekkeribedrift).

Ordfører Arild Kjerpeseth (t.v.) måtte 
konstatere at ingen av de 46 fag- og 
svennebrevene tilkom ansatte i Meløy 
kommune. Han deltok likevel under ut-
delingen sammen med Øyvind Silåmo, 
LO-sekretær i Nordland.

Fagbrev i fagoperatørføget, kjemisk teknisk industri:  Ingrid Whittall, 
REC SiTech  (t.v.) og Janne Jonassen (REC ScanWafer).
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Wenche Olsens avslutning kunne altså 
ikke vært bedre – bedriften presterte i 
fjor et ”all time high”-år hva produksjon 
angår. Og målt på kostnadseffektivitet er 
gjødselprodusenten i Glomfjord nå faktisk 
den aller beste, i hele Europa! Perioden 
under Wenches ledelse har bragt store 
investeringsmidler og en rekke forbed-
ringsprosjekter til Glomfjord

Nettverksbyggeren
- Hva står igjen etter deg når du drar?
- At jeg er veldig godt fornøyd med de 
prosjektene vi har fått og gjennomført. 
Og at Glomfjord har et veldig godt rykte 
i Yara – vi er åpne for omverdenen og vi 
leverer det vi skal.
- Din andel av dette, da?
- Jeg er god på nettverk. Det å ha god 
kontakt med nøkkelpersoner er en viktig 
del av denne jobben, og det har jeg 
benyttet meg av for å selge inn og fortelle 
om det vi jobber med i Glomfjord. 
- Wenche har en stor del av æren for at vi 
i dag framstår som så offensive og åpne. 
Og med hennes lange erfaring mener 
jeg hun har vært en samlende leder for 
fabrikken, hun har samlet avdelingene 
under én paraply på en god måte, mener 
etterkommeren hennes, Pål Hestad, som 
har vært produksjonssjef i perioden.

Tiden var inne
Ved byttet mellom de to 1. februar, har 
Wenche hatt fabrikksjef-jobben i Glom-
fjord i rundt regnet 3 år og 9 måneder. 
Forgjenger Erik Knutssøn var bare i 
jobben noen måneder, mens Jan-Petter 
Fossum var sjef i litt over 4 år.
- Disse jobbene har jo bare en viss 
varighet, og så kommer det nye mu-
ligheter. Da må man  vurdere om dette 
passer eller ikke, og jeg visste at det i lø-
pet av dette året ville blitt et bytte uansett. 
Egentlig lå det i kortene at jeg skulle til 
en ny fabrikk, men så fikk jeg altså denne 
muligheten, og den takket jeg ja til, og 

Wenche gleder seg
- Jeg er veldig fornøyd med de prosjektene 
vi har fått til disse årene. Det skyldes at vi 
har et godt rykte, at vi er en fabrikk som lev-
erer det vi skal og er offensive, sier Wenche 

Olsen. Hun sier farvel til en bedrift som nå 
er den mest kostnadseffektive gjødselfab-
rikken i hele Europa!

gleder meg!
Wenche slutter seg nå til den kom-
mersielle delen av Yara, og får produk-
tansvaret globalt for NPK-gjødsel – Yaras 
viktigste produkt.
- Det betyr at jeg skal jobbe litt mot 

Wenche Olsen – klar for 
global jobb i Yara

fabrikkene på produktoptimalisering, og 
mye mot marked og logistikk. Der skal 
jeg jobbe både med strategi, prising og 
konsepter for å få profilert produktene 
våre best mulig i markedet.

Klubbdress
Glomfjord Industriparks bedriftsidrettslag (GIPBIL) 
ønsker å gi sine medlemmer og deres familier 
muligheten til å kjøpe klubbdresser. Egenande-
len er 300 kroner pr. stk., og veiledende pris på 
dressen er kr. 999,-. GIPBIL-logo er trykket på 
ryggen, samt logo på arm fra hver enkelt bedrift 
som er medlem av GIPBIL. Bestilling leveres til 
resepsjonen, REC ScanWafer, eller sendes på 
epost: rita.jensen@scanwafer.com. Vi ber om 
navn og adresse, telefonnummer, antall og stør-
relse (fra XS til XXL).

Klubbdress i vind og vannavstøtende Micro 
stripe kvalitet. Suppleringsgaranti ut år 2010.

Yara justerer i leder-
kabalen i forbindelse 
med at Pål Hestad 
har overtatt som fab-
rikksjef.

- Det stemmer. Fra nå skal vi 
operere med 3 driftssjefer under 
fabrikksjefen, opplyser Pål.
Hvilket for det første betyr at 

prosessingeniør Gunnar Es-
tensen nå er driftssjef i Syrefab-
rikken. Dernest at Erik Knutssøn 
er det samme i PKL. Og:
- Så kommer Arve Jordal tilbake 
til Glomfjord, etter å ha vært i 
Russland og Porsgrunn. Han blir 
driftssjef for KS- og NPK-produk-
sjonen, sier Pål Hestad.

Yaras nye driftsledelse

Arve Jordal      Erik Knutssøn                     Gunnar Estensen
Pål Hestad

Om de ikke er nye i parken, kan vi i 
hvert fall gratulere dem med fast jobb 
i REC ScanWafer-produksjonen! Og 
de 10 er: David Madsen, Kenneth 
Hals, Margaretha Storjord, Monica 
Østvik, Hugo Lorentsen, Ramona 
Sjøteig, Ole Arvid Solheim, 
Ole Thomas S. Taraldsen, Gaute 
Kjørstad og Per Einar Johansen.

Ole Thomas S. Taraldsen
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Alder:  60 år
Bosted: Neverdal
Stilling: Vedlikeholdsleder, PQ Europe

Willy Sleipnes

- Er det bra å jobbe på PQ?
- Ja, jeg trives veldig godt. Vi har kjempegodt miljø med god aldersspredning og en fin blanding 
av kvinner og menn. PQ er en liten bedrift med 13 ansatte og 1 lærling, og vi har en uformell 
og avslappet tone oss i mellom. Vi har nedbemannet med to stillinger siden i sommer, og det 
er selvfølgelig synd. Men ellers lar jeg meg ikke påvirke noe særlig av negative ting som skjer i 
konsernet. Tross alt har vi hatt 4 -5 forskjellige eiere siden 1993. 
Jeg synes det er fint å vite at vi lager et miljøvennlig produkt uten farlige utslipp. Vi bruker bare 
naturlige råstoff, sand og soda. Produksjonen foregår ved hjelp av grønn energi, vannkraft. 

Sluttproduktet råglass brukes i over 4000 ulike produkter. Alt fra papir og tekstiler til drivstoff og såpe.

- Når vi er inne på helse; Dere har et veldig sunt kosthold her?
- Hehe, vi spiser mye fisk, ja. Fersk og fin og selvfanga. Vi har kort og godt et unikt miljø her som mange misunner 
oss. Innimellom har vi storsjefer på besøk, og de får oppleve både det spesielle kaifisket og den storslåtte naturen vi 
har rundt oss. Hmmm… Jeg tror egentlig det er med på å opprettholde bedriften her.

- Fortell litt om arbeidsoppgavene dine.
- Det startet med at jeg var utleid fra Hydro, og fikk tilbud om 
fast jobb her i 1998. Nå i juni skal jeg feire 10 års jubileum. 
Jeg har ansvaret for det mekaniske vedlikeholdet her og 
i dag er jeg alene på vedlikeholdssida. Men her på huset 
hjelper alle hverandre og jeg er med på det meste. Vi har 
mye tverrfaglig kompetanse og er selvhjulpen med det 
meste.
Nå har vi helt ny ovn og det gjør at dagene ikke er så 
hektiske. Det går normalt et par år før vedlikeholdsbehovet 
begynner å eskalere på ovnen. Over tid har vi arbeidet med 
å lage smarte løsninger på problemer og utfordringer for å 
få det litt mer lettvint i fabrikken. Nå kan vi ha fokus på gode 
rutiner med forebyggende vedlikehold. Og du kan si det sånn 
at jeg er ikke en person som trives hvis noe blir liggende 
ugjort.

- Hva bruker du fritiden til, blir det mye lyd og lys 
fremdeles?
- Nå for tiden blir det mest ved spesielle arrangementer at 
jeg jobber i Ørnes Lyd og Lys. En gang i blant når det er 
festivaler og revy. Ellers blir jeg mye utnytta (haha) som 
barnevakt for mine 5 barnebarn. Jeg synes det er en glede 
og berikelse å ha dem i boende i nærheten sånn at vi kan 
være mye sammen. Det viktigste i livet mitt er å kunne ferdes 
i naturen. Jeg går masse turer i skog og fjell, og om som-
meren er båten mye i bruk til fiske og overnattingsturer med 
familie og venner.

- Hvilke tanker gjør du deg om fremtiden?
- Jeg skal pensjonere meg om 2 år når jeg blir 62, dersom det er mulig. Da har jeg forhåpentligvis ennå helsa i 
behold, og så kan jeg heller komme innover og hjelpe dem på jobben hvis de trenger meg! Jeg vil også gjerne bruke 
naturen enda mer. Det er bare helt fantastisk både for kropp og sjel.


