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Hun har rund-dag, han har 
fått fagbrev.
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OGSÅ I DENNE 
UTGAVEN:

om folk

- Jeg avtalte med min kone at 
hun skulle ta hånd om meg 
dersom det gikk galt, forteller 
Alf Bjørseth. Men bekymrin-
gen var unødvendig for REC 
ScanWafers ”far”: bedriften 
han etablerte sammen med 
Reidar Langmo er blitt Meløys 
største private arbeidsplass, 
og vokser fortsatt med stort 
tempo. - Men for meg var 
aldri penger den viktigste 
drivkraften. Det viktigste var 
å skape noe nytt, sier 64-
åringen, som nå trekker seg 
ut av selskapet. Les mer om 
det lokale industrieventyret, 
som begynte med en telefon-
samtale i 1994.

Side 4 og 5

Hydro og Yara jubilerte
Side 20 og 21



Er du en av de som ikke er helt fornøyd med IndustriFolk? 
I så fall har du ikke tatt deg bryet med å fortelle meg om 
det! Høstens evaluering av bladet to år etter oppstarten er 
nemlig en veldig hyggelig prosess: i all hovedsak er bladet 
blitt svært godt mottatt, både på form og innhold. Bladet 
bidrar til fellesskapsfølelse blant ansatte, og til å knytte 
bedriftene i parken tettere sammen. Hyggelig. Men selv er 
jeg ikke fornøyd, så nå skal det endres! 

Arbeidsmåten min for å fange opp alt som skjer i parken 
har til nå ikke vært god nok. Når jeg nå er fysisk etablert 
med kontor i Glomfjord Industripark, ser jeg i enda større 
grad hvor mye spennende som foregår, og mer av dette bør 
gjøres til godt lesestoff. Da tenker jeg ikke på prosjekter 
og planer som ennå ikke er modne for presentasjon – nei, 
jeg tenker på daglig aktivitet i Yara, REC ScanWafer, Meløy 
BedriftsService, Hydro Produksjonspartner, Meløy Nærings-
utvikling, REC SiTech, Marine Harvest, PQ Norge Silicates, 
EWOS og Meløy videregående skole. 

Dermed har jeg bedt bedriftslederne om, og fått, aksept for 
at jeg i fortsettelsen har flere kontaktpersoner og bedriver 
mer oppsøkende virksomhet. Fortsatt skal kvalitetssik-
ringen fungere med tanke på stoff som ikke er klart for 
publisering, men mer av den spennende aktiviteten kan 
bli gjort til blad-stoff. Hvorfor? Først og fremst fordi jeg 
selvsagt skylder mine samarbeidspartnere å lage et best 
mulig produkt. Som i denne sammenhengen er å tilby et 
blad som speiler enda bedre milliardvirksomheten i Glom-
fjord Industripark.

For det andre går det 
på en del faglige vur-
deringer jeg selv gjør: 
som informasjons-
mann er det det et 
mål å informere best 
mulig. Det gjør jeg ved 
å øke stoffmengden, 
introdusere nye typer 
innhold, gi bladet et 
spennende design og 
vurdere utgivelseshyp-
pigheten. Alt dette skal 
jeg nå gjøre: fra og med 
neste utgave vil du få 
se et IndustriFolk som 
er enda bedre på mye 
av dette. Så velkom-
men tilbake til nye leseropplevelser i februar!

Edmund Ulsnæs

Utgiver

«Nytt» 
IndustriFolk

I kompetanse-
hevingens navn er det 
alltid hyggelig å gratu-
lere med 
nyvunnet fagbrev! 
Blant andre Jens Arild 
Rånes (24) og 
Asbjørn Olsen (20).

For Jens Arild fra Glomfjord, 
opprinnelig Røkland, har 
veien vært ekstra lang:
- Ja, jeg gikk jo i lære midt 
i SiNor-konkursen. Dermed 
fikk jeg et halvt år ekstra 
læretid, sier han, som fra i 
høst er fast i REC SiTech med 
fagbrev i kjemisk-tekniske 
industrifag.
I samme bedrift jobber nå 
også Asbjørn, bosatt i Ne-
verdal men opprinnelig fra 
Reipå. Etter læretid i REC 
ScanWafer kan han nå smyk-
ke seg med fagbrev i industri-
mekanikerfaget.
Andre med fagbrev siden 
sist: Arne Isak Indergård 
(EWOS), Jon Harald Uhren-
feldt (REC ScanWafer), Dan 
Robert Johansen (Meløy Elek-
tro) og Stian Andrè Mentzoni 
(El-Team) har tatt fagbrev i 
elektrikerfaget. Pål Laumann 
(EWOS) i automatikerfaget 
og Vebjørn Høgseth Hansen 
(HPP) i industrimekanikerfa-
get. Videre kan Tommy Han-
sen, Johnny Bakke, Roger 
Hedstrøm, Øyvind Karlsen, 
Frode Kvarsnes, Ole Arnt 
Lorentzen og Jostein Barvik 
Solheim, alle REC ScanWafer 
nå kalle seg fagoperatører 
i kjemisk teknisk indus-
tri. Rainer Halvorsen, Ingar 
Grønnum Knutsen, Siv Marit 
Olsen, Hilde Svendsgård og 
Ole Berg, alle Yara, har tatt 
fagbrevet i kjemiprosessfag. 
Og avslutningsvis har Daniel 
Larsen, Meløy videregående 
skole, bestått fagprøven i IKT-
driftsfag.

Gratulerer 1: fagbrev og ansettelse i REC SiTech for Jens Arild Rånes 
(t.v.) og Asbjørn Olsen.

Gratulerer 2: F.v. Johnny Bakke, Rainer Halvorsen og Hilde Svends-
gård. Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Mange nye 
fagfolk

Lærte å veilede

- Du skal føle at du har et ek-
stra ansvar når du veileder en 
lærling. Holdninger overføres 
jo gjennom det vi gjør, ikke 
det vi sier, forteller Finn Sten-
hammer. I høst har han lært 
lokale veiledere å veilede.

Under den årlige seansen der Utdan-
ningsavdelingen på fylket kurser nye 
lærling-veiledere, samlet han og kollega 
Lennart Kranå over 20 deltakere på 
Glomfjord hotell. Bruk av læreplaner, 
kommunikasjon, lærlingsamtalen. Vik-
tige emner.

Ta vare på
- Det er ikke krav om pedagogisk ut-
danning for å drive opplæring i bedrift. 
Samtidig er jo læretiden i bedrift en del 
av den videregående opplæringen, og det 

er viktig at veilederne gjøres best mulig 
i stand til å ta vare på lærlingene, sier 
Stenhammer.
Han er selv tilknyttet Fauske videregå-
ende skole, men fullt frikjøpt til arbeid 
i fylkets opplæringssenter siden 1999. 
Oppfølging av lærebedrifter er viktigste 
oppgave.

Spesielle Glomfjord
I Glomfjord kusket han og Kranå fore-
lesning, diskusjon og gruppearbeid der 
mange av Meløys mest aktive lærebedrif-
ter var representert.
- Det er helt spesielt med Glomfjord at så 
mange vet så mye om fagopplæring. Her 
tenker man langsiktig, og har 2-4 gene-
rasjoner med fagarbeidere og fagmiljø. 
Når vi vet at krever mye nærmere sam-
arbeid mellom skole og næringsliv, betyr 
dette at Glomfjord har gode forutsetnin-
ger, mener han.

Utdanningsavdelingen holdt kurs i det å veilede lærlinger. 
Da Solbakken (nærmest kamera) fra REC ScanWafer var 
blant deltakerne.

Finn Stenhammer
Begge bildene: Edmund Ulsnæs
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- Jeg ble veldig rørt. ”Takk for trygge 
arbeidsplasser”, stod det på den hvite 
hjelmen der alle ansatte hadde signert. Det 
er den flotteste gaven jeg har fått i mitt liv.

Det er Alf Bjørseth som snakker. Mannen som for etterti-
den alltid vil bli benevnt som REC ScanWafers ”far”. Han 
som sammen med Reidar Langmo maktet å overbevise 
pengesterke, nasjonale og internasjonale investorer om at 
solenergi, det kunne man gjøre penger på ”rett under Nord-
polen”. Om de lyktes? Bedriften er i dag på vei mot milliard-
omsetning i Glomfjord. Den er kommunens største, private 
arbeidsplass og gir arbeid til 190 mennesker. Nå trekker 
”far” seg ut. 64-åringen skal videre. Nye prosjekter.

Trekker seg ut
- Ja, jeg liker å jobbe i små selskaper – være en drivkraft fra 
idéen oppstår til den er realisert. Når bedriften er så stor 
at jeg ikke lenger kan navnet på alle de ansatte, indikerer 
det en ny fase der jeg liker at andre tar over. Nå har jeg 
trukket meg ut av alle verv i REC Wafer, og trekker meg 
nok også ut som eier etter hvert.
Litt vemodig, ikke minst for de nær 200 ansatte i Glomfjord, 
som er ham takk skyldig. Hans rolle som gründer var helt 
avgjørende i etableringen av høyteknologi-fabrikken i lille 
Glomfjord. Mot en god del odds maktet man å bygge opp 
produksjonen der silisium krystalliseres og blir til den 
syltynne, men verdifulle skiven som kalles wafer og etter-
spørres på det internasjonale solenergimarkedet.

Viktigst: markedsorienteringen
- Noe av det viktigste vi har gjort i Glomfjord, er at vi 
har vært svært markedsorientert. God kunnskap om, og 
forståelse av markedet, og ikke minst kundenes behov, 
gjorde at vi for flere år klarte å selge produksjonen vår, før 
fabrikkene ble bygget. Dette har vært den beste måten å 
sikre seg på, både for å skaffe seg finansiering og sikker 
basis for drift. Det er ikke nok å satse på at teknologien 
holder – det er ekstremt viktig å være markedsorientert, 
oppsummerer han.
Men glemmer ikke å framheve Glomfjord-fortrinnene: den 
billige elektriske kraften, det billige kjølevannet som er så 
viktig for krystalliseringen, samarbeidet med Hydro, til-
gangen på personell og støtte fra Meløy Næringsutvikling 
og øvrig virkemiddelapparat i distriktet.
- Jo, kompetansen hos skiftoperatørene er viktig, men 
enda mer dreier det seg om å ha folk med den rette inn-
stillingen, og det fant vi i Glomfjord. I tillegg har selvsagt 
den globale satsingen vært viktig – REC Wafer har jo ingen 
norske kunder.

Viktig telefonsamtale…
Eventyret begynte med en telefonsamtale i 1994. Reidar 
Langmo var blitt leder i Meløy Næringsutvikling i kjølvan-
net av Hydros nedleggelse av ammoniakkfabrikken. Han 
ringte sin bekjente Alf Bjørseth – hadde han noen idéer til 
nye bedrifter? 10. oktober var selskapet ScanWafer eta-
blert, og det påfølgende året ble det arbeidet intenst med 
å lokalisere kunder og skrive forretningsplan. I 1996 kom 

Oppdraget er  utført

så finansieringen på plass, med bidrag fra daværende SND, 
lån i DNB og privat kapital, og så kunne spaden settes i jorda 
for den første waferfabrikken.
- Det var en tidkrevende prosess å reise de 70 millioner kro-
nene som måtte til. Mye forklaring og overtalelse måtte til  
- det var ikke åpenbart for alle som skulle stille med kapital 
at det var naturgitt å satse på solenergi i Glomfjord, nord for 
Polarsirkelen!

Viktig team
- Her hadde du en svært viktig rolle?
- Vi var et team, Reidar og jeg. Han var ingeniøren som for-

Maskinene overtar
Nedtrapping av manuell vaksinasjon ved Marine Har-
vest sitt smoltanlegg i Glomfjord.
- Fra februar er maskinene på plass som gjør vaksi-
nasjonen automatisk. Dersom dette blir en suksess, 
vil det i løpet av kort tid erstatte 
en stor del av den manuelle vak-
sineringen. Vi investerer om lag 
1 million kroner, og da blir også 
sortering gjort så å si i samme 
prosess, forteller driftsleder Ole 
Christian Norvik.
I dag leies et lag på 7 personer 
inn fra Nordland Settvaks på Mo 
inn til jobben med å vaksinere. 
Manuelt.
- Automatiseringen sparer oss 
for kostnader og gjør vaksi-
neringen enda mer nøyaktig. 
Men dette har også med helse å 
gjøre – det manuelle arbeidet er 
nokså monotont og belastende, 
sier han.

Håkon Sundby. Foto: Edmund Ulsnæs

stod økonomi, med full kontroll på kostnadsmodeller, 
og han var svært arbeidssom. Jeg må kanskje si at 
vi begge var det. Min styrke var på teknologi, og det 
var viktig for oss at vi var i stand til å vurdere de tek-
nologiske mulighetene i å krystallisere silisium og så 
levere disse skivene til et internasjonalt marked. Og 
at vi derfra hadde den teknologiske bakgrunnen for å 
kommunisere med kundene.
- Da dere begynte, så du for deg den utviklingen vi 
ser i dag?
- Jeg var sikker på at markedet ville vokse, men hadde 
ingen anelse om at det ville skje så fort og så voldsomt. 
Da vi så dette, forsøkte vi å ekspandere i takt med 
markedet og litt mer enn det.

Penger ikke drivkraft
For de som i dag slutter seg til den stadig voksende 
”familien”, er ikke lenger Alf Bjørseth på sitt hyggelige 
vis til stede i produksjonslokalene. Men de tillates 
neppe å glemme hvem som framfor noen tok sjansen 
for å etablere det som er blitt deres egen, trygge ar-
beidsplass i Glomfjord. Bjørseth var for øvrig også helt 
sentral i etableringen av SiNor (nå SiTech) i Glomfjord, 
ScanCell i Narvik og ScanModul i Glava ved Arvika. 
Og i disse dager jobber han med selskapet Sol Energy, 
som skal utstyre 50.000 afrikanske hjem med et ”solar 
home system”, i landsbyer uten tilknytning til elektri-
sitetsnettet.
- Du selv er også blitt rik på ScanWafer?
- Det er riktig - selskapet har gitt også meg en betydelig 
økonomisk gevinst. Men for meg var aldri penger den 
viktigste drivkraften. Det viktigste var å skape noe nytt. 
Vi var fullt klar over at vi tok en sjanse – selv hadde 
jeg en avtale med min kone at hun skulle ta hånd om 
meg dersom det gikk galt. Men det gikk bra, og det 
har vært en positiv erfaring for alle som har vært med, 
avslutter han.

Endret navnet

- Når bedriften er så stor at jeg ikke lenger kan navnet på alle de 
ansatte, indikerer det en ny fase der jeg liker at andre tar over. Nå 
har jeg trukket meg ut av alle verv i REC Wafer, og trekker meg nok 
også ut som eier etter hvert, sier Alf Bjørseth.
Begge bildene: Edmund Ulsnæs

Nostalgisk verdi for Alf Bjørseth har Ovn 1 i den eldste av REC 
ScanWafer-fabrikkene i Glomfjord. Det var den første ovnen som 
kom i drift hos waferprodusenten.
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Museum med nytt navn, og nå går det 
mye i Meidell Wassvik.

- Ja, jeg arbeider for tiden med å samle utklipp fra avi-
ser og blader. Meidell Wassvik satt jo i Vakta på Nedre 
Område, men hadde journalistikken som hobby. Jeg har 
samlet en rekke artikler fra Nordlandsposten som han 
skrev om smått og stort i Glomfjord.
Forteller Håkon Sundby, som fortsatt leder arbeidet i 
det som nå har endret navn til Yara Industrimuseum. 
Tidligere Hydro Museum. Nye skilter på veggen og ved 
veien kom på plass tidligere i år.
- Det er mye spennende å lese i disse artiklene. Et ek-
sempel er det som ble skrevet i forbindelse med at man 
ville etablere aluminiumsverk her på 1970-tallet. Nå har 
jeg i tillegg fått tre permer med utklipp fra Statkraft, der 
de eldste går tilbake til 1968, opplyser Håkon.



Nå kommer ørreten
Mange glade lakser
Gode tider for alle som lever av lakseproduksjon:
- I november oppnådde man ca. 27 kroner pr. kilo. Det 
er den høyeste prisen siden 1999. Når vi så vet at de 
fl este tjener penger når prisen passerer 17 kroner, 
så skjønner man jo at det er gode tider akkurat nå, 
bekrefter Ole Christian Norvik, som er leder i Marine 
Harvest Region Nord.
Marine Harvest Norge er selve lokomotivet i MH 
globalt, og har, med gode resultater, arbeidet hardt 
med kostnadsreduksjoner i år. Gode priser på ferdig 
vare gir nå i sum en helt annen situasjon enn de siste 
årene, ikke minst for MH-slakteriet på Halsa, som har 
over 40 ansatte.

- Vi får bukt med en del overtid, og dette er 
mer fl eksibelt for alle.

Ole Christian Norvik oppsummerer bruken av ny arbeidstids-
ordning ved smoltanlegget til Marine Harvest i Glomfjord.
- 9 av de ansatte er nå i et system der de går 9-timersdager. 
De jobber 5 dager, har 2 dager fri, jobber 7 dager, har 7 dager 
fri. Og mens vi i helgene tidligere hadde 2 stykker som jobbet 
6 timer hver dag, har vi nå 3 stykker som jobber totalt 8-9 
timer i løpet av lørdag og søndag, sier han.
Den nye ordningen ble iverksatt 1. november og gjør organi-
sasjonen mer fl eksibel, ikke minst i forbindelse med sortering 
og vaksinering.

Ørret. Marine Harvest satser 
på ørret i sitt smoltanlegg i 
Glomfjord. Inntil 2,5 millioner 
rogn legges inn til startfôring 
kommende vår – deretter 
selges inntil 2 millioner ferdig 
ørretsmolt videre neste høst. 
- Ørreten har en del fordeler, 
ja. Yngelen er mindre enn for 
laks, med den vokser betyde-
lig raskere. Mens den daglige 
tilveksten på en laksesmolt er 
6-7 prosent, er den 8-12 for 
ørret. Den har en eventyrlig 
apetitt, og krever både mer 
oksygen og vann. Samtidig 
kan vi med ørret utnytte 
anlegget vårt enda bedre 
– gjennomgangen kan bli 
raskere, forteller driftsleder 
i Glomfjord, Ole Christian 
Norvik.

Mye skal klaff e
Gunstig med ørret er også at 
arten kan settes på sjøvann 
tidligere – den tolererer altså 
sjøvann bedre og tidligere i 
vekstfasen.
- Og vi har jo rikelig med 
sjøvann tilgjengelig. Det kan 
også føre til at vi kan utnytte 
anlegget bedre. Men vi må 
være fl inke for å få dette til 

• Eventyrlig apetitt
• Krever mer vann og oksygen
• Gir bedre utnyttelse av anlegget

- Ørreten tolererer sjøvann bedre og tidligere i vekstfasen enn laks. Og siden vi har rikelig sjøvann tilgjengelig kan dette føre til at vi kan 
utnytte anlegget bedre, sier driftsleder Ole Christian Norvik i Marine Harvest i Glomfjord.
Foto: Edmund Ulsnæs

– det er mye som skal klaffe, 
mye fin-tenking som skal 
gjøres for at vi skal komme 
ut med et godt resultat når 
smolten skal leveres neste 
høst.
Ørret er ikke stort i smoltpro-
duksjonen til Marine Harvest 
i Norge – bare om lag 10 pro-
sent. Men Stolt Sea Farm, nå 
innlemmet i Marine Harvest, 
har lyktes bra med ørret – der 
er lott av bakgrunnen for sat-
singen i Glomfjord.

Til nærområdet
Til våren legges altså om lag 
2,5 millioner yngel av ørret 
inn i startfôringsanlegget i 
Haugvika.
- Smolten som vi etter hvert 
skal levere, vil hovedsakelig 
gå til oppdrettsanlegg i Rødøy 
og Gildeskål, opplyser Ole 
Christian Norvik.
Hovedkunde Seafarm Invest, 
der konsernet Marine Harvest 
er en stor eier, tar unna det 
meste til sine anlegg langs 
Helgelandskysten. Dessu-
ten anlegg internt i Marine 
Harvest.
- Målet er at oppdrettsanleg-
gene i region nord skal bli 

selvforsynt med ørret, men 
inntil videre hentes det også 
en del smolt fra Møre og 
Trøndelag.

Ikke endringer
- Hva innebærer oppstart av 
ørret-produksjon for dere i 
Glomfjord?
- Det trygger jo arbeidsplas-
sene og produksjonen her – vi 
får ett bein til å stå på. I hver-
dagen får det ikke så store 
praktiske konsekvenser. Vi 
har samme fokus på renhet 
og reduksjon av smittefare, 
vi benytter dagens anleggs-
kapasitet og bemanningen 
blir ikke betydelig endret, 
sier han.
Etter den nylige fusjonspro-
sessen, er tidligere Glomfjord 
Smolt også innlemmet i Ma-
rine Harvest-familien, mens 
anlegget i Bolga nå eies av 
Seafarm Invest. Glomfjord 
har 17 ansatte, og de 76 
smolt-karene har et totalt vo-
lum på 15.500 kubikkmeter.

Mer fl eksibelt
Nå blir det ørret i smoltanlegget i Glomfjord.

Det har vært en viss utskifting og nyrekruttering 
i smoltproduksjonen siden sist: Svante Brun fra 
Reipå er fra august fast røkter i Glomfjord, etter 3 
år med akvakulturstudier ved Høgskolen i Bodø. 
Samme dato fi kk også Eileen Kristiansen fast post 
som røkter. Eileen er bosatt i Glomfjord, men er 
opprinnelig fra Inndyr, der hun også har arbeidet for 
Gildeskål Forsøksstasjon. Bjørn Magne Johansen 
fra Glomfjord er også ny på laget – han ble ansatt 
1. oktober som tekniker. Bjørn Magne er elektriker 
med bakgrunn blant annet fra Meløy BedriftsService 
og Promeks.

Marine medarbeidere: f.v. Svante Brun, Eileen Kristiansen og Bjørn 
Magne Johansen. Foto: Edmund Ulsnæs

Svante, Bjørn Magne og Eileen er nye i 
Marine Harvest.

MARINE HARVEST SATSER PÅ ØRRET I MELØY:
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- Vi var litt ygg, rett og slett. Hva ville 
skje med oss, et lite knappenålshode i 
utkanten, når vi ble overtatt av verdens 
største havbruksselskap? Og spesi-
elt med den omstillingen vi har vært 
med på med mange eierskifter de siste 
årene? 
Det er Asbjørn Torrissen som snakker 
– en mann med 25 års fartstid i en bran-
sje der det usikre nærmest er det eneste 
sikre. Etter årets fusjon mellom Stolt 
Sea Farm og Marine Harvest er han selv 
og de vel 40 ansatte på slakteriet Halsa 
med på samme laget som smoltanlegget 
og klekkeriet i Glomfjord.

Halsa = ørret
- Ingenting var en selvfølge – i dag er 

...og slaktes 
på Halsa
Slakteriet på Halsa er fusjonert med i Marine Harvest-
familien. Laks er ut, nå er det ørreten skal sikre framtida. 
Og den skal til Russland.

det jo ikke noe problem å frakte fisk til 
slakting nede i Trøndelag. Og kapasi-
teten vår på 10.000 tonn med laks og 
ørret var i minste laget for et moderne 
slakteri, ettersom det gir relativt høye 
og faste enhetskostnader, selv om vi 
var effektive nok. Så er det riktignok en 
del veterinære hensyn å ta dersom man 
skal flytte fisken langt, altså risiko for 
sykdom, lang frakttid dersom dårlig vær 
og slike ting. Men teoretisk sett kunne 
fisken like gjerne havne på Lovund for 
slakting.
- Men?
- Konklusjonen man kom til i Marine 
Harvest, er at dette skal gjøres til ørret-
region. Som betyr at vi kun skal slakte 
ørret fra 2007, og at det skal produseres 
ørret i oppdrettsanleggene i Rødøy og 
Gildeskål.

Ørret = trygghet
Ingen store praktiske konsekvenser på 
Halsa, for allerede slakter man ørret. 
Men ørreten koster mer å produsere, 
og dermed må volumet økes for å kom-
pensere for kostnadene.
- Dermed satser vi på at anlegget her 
kan utnyttes enda bedre opp mot ka-
pasiteten på 15-16.000 tonn. Og aller 
viktigst: når det nå er bestemt at vi skal 
satses på som ørret-region, er det en 
trygghet. For det å mikse ulike typer fisk 
på samme slaktelinje er ikke gunstig. 

Det skaper en del plunder og heft, og 
effektiviteten går ned. Så dette betyr, 
slik jeg ser det, en større sikkerhet for 
folkene her og anlegget.
- For en stund, da?
- Ja, det er nok helt sikkert, at endrin-
gene i denne bransjen kommer bare 
hyppigere. Så vi må leve med at ting 
kan oppstå som gjør at vi må snu om. 
Verdens største havbruksselskap tenker 
selvsagt slik at de ulike produksjonene 

foregår der hvor avkastningen er størst 
mulig i forhold til markedet.

Trygghet = Russland
Marked, ja. Den blanke Sterling-ørreten 
fra Stolt Sea Farm stod tradisjonelt høyt 
i kurs i Østen, ikke minst i Japan. Men 
Japan gikk på en økonomisk smell og et-
terspørselen derfra falt.
- Nå er Russland vårt største enkeltmarked. 
St. Petersburg er ikke mye lenger unna enn 
Oslo, og nå er det gjort et målrettet arbeid 
der for å bygge opp etterspørselen etter 
fersk ørret herfra. Dette er begrunnelsen 
for å satse på en ørret-region her, og jeg 
tror nok at det russiske markedet kan 
vokse og bli enda større de neste årene, 
sier fabrikksjefen.

MARINE HARVEST SATSER PÅ ØRRET I MELØY:

- Det ligger en kjem-
pestor ressurs i å 
utnytte avfallet fra 
slaktingen av fisk. 

- Marine Harvest har i dag 
en fabrikk i Rogaland som 
tar vare på slike bi-produk-
ter, og det er god forretning, 
forteller Asbjørn Torrissen.
I dag går slo fra slaktelinja 
for laks og ørret direkte på 
tank og fraktes til fabrikk på 
Lovund. 
- Det foreligger ingen planer 
om dette, men muligheten 
for slik virksomhet er der. 
Ikke minst når vi går over til 
å slakte bare ørret, som har 
såpass mye slo i seg, og fett 
rundt innvollene.
Det er utnyttelsen av fiske-
olje som er spesielt spen-
nende, og som i så fall kunne 
blitt bearbeidet til høyver-
dige produkter for konsu-
ment-markedet.

Verdifullt avfall
Marine Harvest har overtatt slakte-
riet på Halsa og vil satse på ørret. 

Fra 2007 er det slutt på laks i linjene. 
– Dette trygger arbeidsplassene på 

Halsa, mener fabrikksjef Asbjørn 
Torrissen.

Foto: Edmund Ulsnæs

Slutt på laks - ørret kan bety 
trygghet for de slakteriansatte 

på Halsa.

Forøyas ”skyline” er blitt 
� siloer tettere. EWOS har 
investert 5 millioner.

De 3 supplerende råvare-siloene på 
fabrikkområdet inngår nå i en ”fa-
milie” på i alt 16 siloer. 10 av disse 
har en kapasitet på om lag 1.000 
tonn hver, de øvrige om lag 4500. 
Innholdet? Råvarer som fiskemel og 
fiskeolje.
- De tre nye siloene gir oss økt ka-
pasitet og fleksibilitet i forbindelse 
med at produksjonen øker, forteller 
produksjonsleder Robin Dahl.
Det er investert om lag 5 millioner 
kroner i prosjektet, når man inklude-
rer innhenting av masse til utfylling 
av området.
- I tillegg til dette har vi nå renovert, 
isolert og plateslått de 3 eldste silo-
ene på anlegget. Dette er siloer som 
har vært her helt siden FK Aqua-ti-
den, opplyser Robin.

Siloparken
vokser

- Økt kapasitet og fleksibilitet med 3 nye 
siloer, forteller produksjonsleder Robin 
Dahl. 
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- Hvordan foregår observa-
sjonene av adferd, Yngve 
Krogh?

- Vi observerer rett og slett en arbeids-
prosess, for eksempel en som kjører 
truck og lesser storsekk, eller et me-
kanisk arbeid i forbindelse med vedli-
kehold. Vi observerer hvordan arbeidet 
utføres i 10-15 minutter, og ser både 
etter sikker og risikofylt adferd. Etter 
observasjonen tar vi en prat, og dersom 
vi har sett noe risikofylt, ber vi om den 
observertes syn på saken. Kanskje har 
han en løsning, eller kanskje er det ikke 
risikofylt, selv om det så slik ut.
- En enkel jobb?

Observerer 
arbeidsprosesser

Yaras styringskomité for 
adferdsbasert sikkerhet har 
fått nærmest frie tøyler på 
tidsbruk til prosjektet. – Det-
te er viktig arbeid, for vi ser 
at mange kjempealvorlige 
hendelser de siste månedene 
er knyttet til adferd, sier 
fabrikksjef Wenche Olsen. Nå 
skal omlag 50 ansatte lære å 
observere sine kolleger. 

- Vi har veldig mange tilløp til alvorlige 
hendelser, og når vi vet at så mye som 
85-90 prosent skyldes risikofylt adferd, 
så er det klart at vi har en jobb å gjøre! 
mener styringskomitéens leder, Yngve 
Krogh.

Observatør-kurs
Nå merker han og de andre 6 at det er 
store forventninger blant de ansatte 
– mange er spent på hva satsingen på 
adferdsbasert sikkerhet vil innebære i 
det daglige.
- Nå skal jeg og en til lære oss å bruke 
dataprogrammet der observasjonsdata 
skal legges inn. I hele januar og februar 
kjøres det så observatør-kurs for så 
mange som inntil 50 personer i bedrif-
ten. Disse skal lære seg å observere 
arbeidsprosesser og vurdere hva som 
er sikker og risikofylt adferd, opplyser 
Yngve.
- Vi tror dette er vel anvendt tid, og når 
så mange blir trent i rollen som obser-
vatør, håper vi det blir automatisk for 
mange å observere adferd i hverdagen, 
selv om man ikke er ute i ”offisielt opp-
drag”, sier Wenche.

Godt mottatt
Treningen av observatører er en vide-
reføring av prosessen der systemet for 
adferdsbasert sikkerhet er ”solgt inn” i 
organisasjonen.
- Nei, dette er ikke den første prosessen 
vi kjører på sikkerhet, og alle har ikke 
vært like vellykket, men jeg mener dette 
er en annen type prosess. Den er posi-
tivt vinklet, og det er en prosess som er 
styrt av de ansatte. Så langt er det gjort 
om lag 50 observasjoner, og vi er uteluk-

Yngve Krogh (foran) leder styringskomitéen for adferdsbasert sikkerhet i Yara i Glomfjord. 
Sammen med seg har han (f.v. i bildet) bedriftssykepleier Svein Brennesvik, Stein Frøskeland 
fra Syrefabrikken, Geir Brun på vedlikehold, hovedverneombud Toril Svendsen, Ådne Helmersen 
fra Fullgjødselfabrikken og Vigleik Heimdal fra PKL. Foto: Edmund Ulsnæs

Oppdrag: sikrere adferd
kende blitt godt mottatt ute i fabrikkene 
i dette arbeidet, opplyser Yngve.
Så er målet å adoptere beste praksis ved 
å lære av hverandre.
- Og dette kan bare løses ved at vi snak-
ker med hverandre, at vi er flinke til å 
kommunisere.

Adferd. Adferd.
Wenche Olsen presiserer at tidligere 
satsing på sikkerhetsforbedringer har 
gitt resultater.
- Før i verden var det jo vanlig med 20 
og 30 skader med fravær hvert år – nå 
er det 2,5 år siden siste gang. Så det er 
oppnådd masse, men det vi sliter med 
nå, er å komme ned i 0. Og når vi har 
gjort en rekke utbedringer på utstyr 
og materiell som tidligere forårsaket 
skader, men likevel ikke er i 0, så ser vi 
klart at dette også har med den enkeltes 
opptreden å gjøre. Så nå vil vi bevisst-
gjøre enda mer på at man hele tiden har 
et valg, og at det ikke aksepteres at man 
velger snarveier eller usikre løsninger 
for å spare tid, presiserer hun.

- Nei, vi ser nå som vi får erfaring, at det 
er ikke lett å gjøre en god observasjon, 
og alle observasjoner er ikke like gode. 
Vi trenger trening på dette. Men allerede 
merker vi positive konsekvenser av at 
vi er der ute.
- Noen som føler seg overvåket?
- Nei, det er viktig at dette skal være 
frivillig. Man blir spurt om det er greit, 
og vi bruker heller ingen navn på den 
observerte – ingen skal snikes på. Og 
vi ser at vi må legge lista litt høyt for 
å få dette til å flyte, at folk skal synes 
det er greit. Vi ser likevel at vi har en 
jobb å gjøre, for det er observert en del 
risikofylt adferd. Men det meste finner 
vi en ordning på der og da.
- Hva synes du selv om dette arbeidet?
- Jeg synes det er en veldig interessant 

prosess, det er en ny måte å tilnærme 
seg folk på. Før satte vi mer fokus på 
ting etter at det har skjedd noe, man 
rapporterte tilløp til uhell og registrerte 
det. Man satte ned en ulykkeskommi-
sjon etterpå. Dette er fortsatt viktig, og vi 
skal fortsette med det, men i prosessen 
med adferdsbasert sikkerhet fokuserer 
vi på forebygging, altså før det skjer ting, 
og det har jeg mer tro på.

Yngve Krogh

Roar Jensen

Stor interesse for nettba-
sert undervisning gjennom 
Meløy videregående skole.

- Ja, vi har registrert 45 voksne som 
tar fag innenfor generell studiekom-
petanse i den Åpne som kolen her 
hos oss, opplyser studieinspektør 
Roar Jensen.
Noen av deltakerne møter ved sko-
len under det såkalte studieverkste-
det på mandagskveldene. I tillegg 
tilbys undervisning og veiledning 
onsdags formiddag. Nettbasert betyr 
arbeid via internett for de fleste, 
og da i samarbeid med fagveiledere 

Tar det nett

som er ansatt av fylket og plassert 
på ulike steder i Nordland.
- Tre tok nylig eksamen i Sam-
funnslære, og en har tatt eksamen 
i Naturfag. Det e deltakerne selv 
bestemmer framdriften – de bruker 
altså den tiden de vil, men priva-
tisteksamen arrangeres hver vår og 
før jul, sier Roar.
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Ande r s  Mar t in 
Leiråmo (25) fikk 
stillingen som con-
troller i REC Scan-
Wafer. Anders er 
oppvokst på Ne-
verdal, og har stu-
dert økonomi ved 
Handelshøgsko-
len i Bergen. Nylig 
avsluttet han sin 
masterutdanning, 
og har vært tilsatt i 
Glomfjord siden 1. 
desember.

Kent Breivik har sagt opp sin 
stilling som operatør i REC Scan-
Wafer. Han har fått jobb som 
tekniker ved Securitas Systems 
i Bodø.

- Kjempespennende å være 
med fra starten, sier Stian 
Henriksen (27).

Lille julaften jobber raufossingen 
sitt siste dagsverk ved REC Scan 
Wafer Glomfjord.
- Jeg skal være assisterende 
produksjonssjef på den nye REC 
Wafer-fabrikken på Herøya, som 
nå er under bygging og tas i bruk 
neste høst. Der skal jeg ha ansvar 
for blokkproduksjonen, opplyser 
han.
Som nyutdannet sivilingeniør ble 
Stian ansatt som prosessingeniør 
i waferproduksjonen i Glomfjord 
i oktober 2003. Siden sommeren 
året etter har han fungert som 
assisterende produksjonssjef.
- Det er kjempespennende å få 
være med og bygge opp fra starten. Bak-
grunnen for at jeg er ønsket nedover er 
jo at jeg med min kompetanse kan bidra 
i det kontinuerlige forbedringsarbeidet 
i produksjonen.
Nå jobber han altså sine siste dagsverk 
i Glomfjord, og møter på jobb på Herøya 
23. januar.

60 ÅR
Roald Blix, Yara, 13. februar
Trygve Hansen, Meløy videregående 
skole, 5. februar
Hermann Bernhoff, Meløy videregående 
skole, 25. februar

55 ÅR
Helge Bjarne Johannessen, Yara, 
2. januar

50 ÅR
Roger Anders Midthun, Yara, 
26. november
Villy Sørsandmo, Meløy videregående 
skole, 13. januar

45 ÅR
Jon Roger Pedersen, Yara, 2. januar
Hildegard Torset, Yara, 18. januar
Svein Åge Korsnes, Yara, 21. februar
Jan-Viggo Olsen, REC ScanWafer, 
6. november

40 ÅR
Rolf B. Nilsen, REC ScanWafer, 
29. desember
Kenneth Myrvang, Yara, 
18. november 
Verner Eriksen, 19. desember
Finn Åge Andersen, Yara, 17. februar

�5 ÅR
Svein-Roger Fagerli, REC ScanWafer, 
30. november
Sissel Norum, REC SiTech, 
20. desember

�0 ÅR
Espen Johansen, Yara, 28. februar
Steffen Mikalsen, REC SiTech, 
19. november

20 ÅR
Ståle Pedersen, Yara, 25. november
Jon-Harald Uhrenfeldt, REC ScanWafer, 
16. desember

Svein Drabløs (40) vender 
hjem til Ålesund etter tre år 
med trivsel ved EWOS.

- Det har vært flotte år, ikke minst fordi 
jeg er friluftsmenneske og har brukt den 
suverene naturen mye til fiske og turer, 
forteller han.
Svein kom til EWOS som kvalitetsleder, 
og har i dag jobben som resept-opti-
merer. Kontroll med kvalitet og næ-
ringsinnhold i råvarene som benyttes 
i produksjonen av fiskefôr på Halsa. 
Opprinnelig arbeidet han ved EWOS i 
Stavanger, men ved nedleggelsen der 
takket han ja til jobb i Meløy.
- Nå skal jeg bli skiftleder ved Napro-
Pharma i Brattvåg, som blant annet 
lager fiskeoljekapsler til konsument-
markedet, forteller han.

Opplæringskontoret MBS minner om sin årlige og tradisjonelle fagbrevutdeling. 
Arrangementet finner sted på Glomfjord hotell tirsdag 20.desember klokka 
14.00. I år får 40-45 personer sitt fagbrev i Meløy. Vi håper flest mulig av 
våre nye fagarbeidere har anledning til å delta, og motta beviset for sitt økte 
kompetansenivå.

Porsgrunn neste

Svein Drabløs. 
Foto: Edmund  

Ulsnæs

Ålesund nesteGratulerer
...med rund-dag i november, desember, januar og februar!

Nylig gjorde Yara i Glomfjord velfortjent stas på noen av sine 
mest trofaste medarbeidere, regnet i fartstid. Vi snakker om 
40- og 25-årsjubilanter, som sammen med ledsagere deltok 
i felles festmiddag for jubilanter fra Yara i Norge på Hotel 
Bristol i Oslo. Lokalt ble jubileumsmarkeringen fulgt opp 
med lunsj for jubilantene og deres linjeledere på Glomstua 
tidligere denne måneden. Her fikk de i alt 8 nåværende og 
tidligere medarbeiderne overrakt diplom og lysestake. 40 
år: Olav Martinussen (AFP-pensjonist) og Rolf Pedersen 
(Skiftleder i  FVO). 25 år: Kristine Haukalid (avdelingssjef 
logistikk/økonomi), Finn Heitmann (transportarbeider, PKL), 
Halvor Andersen, Paul Kvarsnes og Levi Zakariassen (alle 
prosessoperatører, FVO) og Trond Fjærem (prosessoperatør, 
SSO).

Kristine Haukalid er hedret 
for 25 år i Yara i Glomfjord. 
Foto: Edmund Ulsnæs

Veteran-heder

Raymond Jensen (38) er fra 1. desember tilsatt 
i jobben som logistikkansvarlig i REC SiTech. 
Raymond har fagbakgrunn som ingeniør innen IT, 
og har i en årrekke arbeidet som systemkonsulent 
i ulike bedrifter. Han pendler i dag til Glomfjord 
fra Bodø, der han har vært bosatt siden 1999. 
Opprinnelig er han imidlertid fra Glomfjord (bror 
av Arnstein Jensen), og kan godt like jobben han 

nå har fått i industriparken:
- Det er litt den typen jeg er – jeg er først 
og fremst system-mann, og har jobbet en 
god del med logistikk tidligere, selv om 
det har vært i en annen målestokk, sier 
Raymond.
Som arbeidet med utstillinger og 
materiell ved Luftfartsmuséet i Bodø før 
han ble hentet til REC SiTech i mai i år.

Raymond Jensen.

Noen kjente, noen ukjente? Stadig nye fjes å se innenfor por-
tene – et stort kull med rekrutter har i høst gått seg varme i 
lære i ulike bedrifter. På bildet til høyre ser vi Håvard Olsen, 
som er fra Tysfjord og nå går i lære på skift 6 i REC ScanWa-
fer. Deretter (øverste rekke f.v.) Mikael Dahl og Rainer Pet-
tersen i samme bedrift.  Videre Lars-Jacob Angelsen, Kenneth 
Mathisen, Martin Røberg (nedre rekke f.v.) og Ståle Pedersen, som alle går i lære 
i produksjonen i Yara. De to siste karene er Christopher Fredheim og Kai-Robin 
Pedersen, som nå går i lære i kjemisk-tekniske prosessfag i REC SiTech. Alle bil-
dene: Edmund Ulsnæs

Linn Andresen og Steffen Mikalsen (begge REC SiTech) fikk 
en sønn 10. oktober. Og i samme bedrift fikk Rasim Øzdemir 
en sønn sammen med sin Janka 21. september. REC Scan-
Wafer-ansatte har også opplevd familiforøkelse i høst: Kent 
Sørensen fikk en datter fredag 7. oktober, og Lena Lorentzen 
en sønn mandag 24. oktober. Vi gratulerer!

Velkommen 
til parken!

Renée utenlands
Så er Renée Lihall klar for utenlandsturen hun 
har sett fram til under læretiden ved Meløy vi-
deregående skole.
- 15. januar drar jeg til Spoleto, midt i Italia. 
Der skal jeg være i tre måneder som en del av 
fagopplæringen min, forteller hun.
Renée har det siste året drevet kantina ved den 
videregående skolen som lærlingbedrift, og i 
tillegg syslet med litt catering til små og store 
arrangementer. Tilbake fra Italia har hun 3-4 
måneder igjen før læretiden som kokk avslut-
tes i august.
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- Vanligvis er januar den roligste tiden 
på året, med en produksjon på 4.500-
5.000 tonn. Nå blir den på 10.000 tonn. 
Dermed blir det like travelt i januar som 
i mai, som vanligvis er vår ”høysesong”, 
forteller ordremedarbeider Dagrun H. 
Johansen og produksjonsleder Robin 
Dahl.

Slipper permitteringer
Som er hyggelig nytt på mer enn én 
måte: for mens en vanlig konsekvens 
av lavsesong er permitteringer i sta-
ben…..
- Så slipper vi det nå. Trolig måtte vi 
permittert 5-6 ansatte i ½ år fra nå, 
hadde det ikke vært for at produksjonen 
nå er så høy, sier Robin.
Bakgrunnen er at konsernet har inn-
stilt produksjonen ved fabrikken på 
Bergneset i Troms i 4 måneder, og at 
Halsa tar unna.
- Dette er positivt også for det lokale 
næringsliv. Stor aktivitet hos oss hele 
vinteren betyr flere oppdrag for leveran-
dører av varer og tjenester til oss.

Fleksibel stab
Og ved EWOS-kaia merkes aktivitetsni-
vået ved stor båttrafikk – 4 båter går nå 
i trafikk, mot 2, som er det vanlige. Nå 
berømmer fabrikksjef Odd Svein Hjertø 
sine ansatte:
- Fordi de ansatte er så fleksible, klarer 
vi det ekstra trykket med 3 skift. Folk 
er med på å ta ekstravakter mot blant 
annet å tjene opp avspasering til roligere 
tider, og det er dette som gjør at en slik 
produksjonsløsning blir lønnsom for 
bedriften.

Uvanlig stor aktivitet ved kaia til EWOS på Halsa i vinter. 4 fraktebåter går nå i trafikk for å 
hente fiskefôr. Det betyr travle dager også i ordrebehandlingen for Dagrun H. Johnsen.
Foto: Edmund Ulsnæs

Lavsesong er blitt til høysesong ved EWOS. 
Dobbel produksjon i januar.

EWOS på Halsa har i dag 33 fast ansatte 
og 8 lærlinger, og en nokså spesiell ar-
beidstidsordning som gjør at bedriften 
kan disponere kreftene godt i forhold til 
når det er mest trøkk i produksjonen.

Dobler 
januar
REC Wafer. Ny logo på nye skilter skaper en viss forvirring 
for leverandører til Glomfjord Industripark.
- Ja, noen har henvendt seg til feil bygg. For i sitt system har de jo navnene REC 
ScanWafer og REC SiTech, og de er ukjent med betegnelsen REC Wafer, opplyser 
administrasjonssjef Bjørn Magne Pedersen i REC ScanWafer.
Bakgrunnen er at det er laget logoer for hver av divisjonene i REC-gruppen, der 
begge Glomfjord-bedriftene ligger under REC Wafer – derav skiltingen. Riktig 
skrivemåte for hver enkelt av de to bedriftene er for øvrig REC SiTech og REC 
ScanWafer.
- Vi får ta en runde med våre transportører for å unngå misforståelser, sier 
Pedersen.

Yara gir til 
Glomfjord
Først feiret Yara de 100 år sammen med Hydro. Så 
flesker konsernledelsen til med følgende julegave 
til gjødselproduksjonen i Glomfjord: 50 millioner 
kroner til investeringer! 

– Det er lenge siden vi fikk så mye til investeringer, og dette er om 
lag en dobling av det vi er vant til. Ingen tvil om at vi er veldig for-
nøyd! sier fabrikksjef Wenche Olsen.

Mange prosjekter
• Ny kjel
• Rehabilitering av prilletårnet
• Super-ren KS (Kalksalpeter).
Dette er de viktigste prosjektene som står for tur, nå som Glomfjord-
rammene er godkjent fra toppledelsen.
- Si mer om hva de 50 millionene skal benyttes til?
- Ja, først har vi den ”vanlige” rammen for vedlikeholdsinvesteringer 
og revisjonsstans, som utgjør om lag 20 millioner. Så skal om lag 14 
millioner gå til ny kjel i Syrefabrikken, 10 til prosjektet for super-
ren KS, 8 til betongrehabilitering, 3 til vannrenseanlegg for syre og 
til slutt om lag 1 million kroner til lystgass-rensing. 

For det første, andre
Og tredje
Mer til lokale investeringer enn på veldig lenge, altså. Men så leverer 
da også Glomfjord utmerkede resultater. For det første ender årets 
avkastning på investert kapital på 18 prosent – en god del mer enn 
konsernmålet. For det andre produseres det stadig mer syre i gamle, 
gode Syrefabrikken, som er flaskehalsen i produksjonen. Oppetiden 
er vanligvis best av alle i Yara, bortsett fra i år, med lekkasjer i kje-
len. Men ny kjel til 15 millioner kroner kjøpes nå. Og for det tredje:
- Vi er svært opptatt av å måle oss på kostnader pr. tonn, og å sørge 
for å bedre produktiviteten vår hele tiden. Sammen med høye priser 
i markedet er dette fokuset med på å gi oss god inntjening, forteller 
Wenche.

Pene kostnadskutt
Som kjent er det vrient å finne dem som er misfornøyd med sine 
investeringer i Hydro og Yara siden separasjonen. Men det er som vi 
skjønner ikke bare Yara som profilert børs-butikk som går bra. For i 
Glomfjord 
- Holder vi hvert år det vi når det gjelder kostnadsnivå. Siden 1999 
har vi redusert våre faste kostnader med 30-40 prosent, eller om lag 
60 millioner kroner. 
- Ingen mørke skyer?
- Det området som bekymrer oss mest er helse, miljø og sikkerhet, 
og da da spesielt sykefravær og sikkerhet. Vi klarer ikke å få syke-
fraværet ned på 4 prosent, som forventes av oss i Yara, og vi har 
altfor mange alvorlige nesten-ulykker.
Men som Wenche sa under mottakelsen ved Glomstua i forbindelse 
med den nylige 100-årsfeiringen:
- Dette var en liten status for Yara, og vi må vel si at vi er en livs-
kraftig 100 åring...

- Vi får mer penger til inves-
tering enn på lenge, forteller 
Wenche Olsen.

Yara tar stadig mer ut av Syrefabrikken. Nå investeres 
det i ny kjel til 14 millioner kroner.
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EWOS kriseøvde

Bedre prosesskon-
troll. Færre feilkilder. 
Nytt sporingssystem 
ved REC ScanWafer 
skal gi enda bedre 
utnyttelse av produk-
sjonsutstyret.

I sporingssystemet ved REC ScanWafer inngår strekkoding, som gjør at ferdig wafer kan spores tilbake til produksjonen av den startet. På 
bildet ser vi operatør Ellen Amundsen sammen med prosjektleder Paul Hjemaas. Foto: Edmund Ulsnæs

Sporing gir bedre kontroll

- Vi ville ha et system der alle 
kan gå inn fra sin datamas-
kin eller andre terminaler og 
umiddelbart få overblikk over 
hvordan produksjonen går 
der og da. Hva har skjedd i 
detalj siste døgn? Hvilke avvik 
har vi hatt? Har vi produsert 
nok? forklarer prosjektleder 
Paul Hjemaas.

Oversikt for alle
Nå er systemet oppe og går, 
i samarbeid med Prediktor, 
som spesialiserer seg på 
systemer og programvare for 
prosess-styring i industrien.

- Til nå har vi operert med 
Excel-ark som beskriver pro-
duksjonen, og de som har 
vært datakyndige har kunnet 
hente dette ut. Dermed var 
det noen som hadde oversikt 
over enkelte deler av pro-
duksjonen – nå kan flere ha 
oversikt over alt. Vi er borte 
fra papirer, og en operatør 
som er interessert, kan følge 
produksjonen i detalj slik den 
går der og da, ikke først lenge 
etterpå.

Fra prosjekt til drift
Waferprodusenten har hele 

tiden vært på utkikk etter 
systemer for å få enda bedre 
kontroll på detaljer i produk-
sjonen. Man har savnet god 
nok oversikt over hvordan 
alt fra temperaturvariasjoner 
til trådhastighet i sagene til 
enhver tid påvirker proses-
sen. Prediktor-prosjektet har 
vært omfattende og pågått 
helt siden i juli i fjor. Hvert 
enkelt prosessområde er gått 
opp, hver minste detalj er re-
gistrert og lagt inn. I arbeidet 
har også inngått kontakt med 
alle leverandører, det er gjort 
betydelige investeringer i da-

tautstyr og en rekke medarbeidere har 
vært involvert. Nå er prosjektfasen over 
– driftsfasen er innledet i høst.

Spore tilbake
- Bedre oversikt for flere, ja. Hva mer?
- Vi håper selvsagt å oppdage sammen-
henger der vi ved å gjøre justeringer kan 
få enda mer ut av produksjonsutstyret 
vårt. Nå har vi et fullt materialregn-
skap der for eksempel teknologi-avde-
lingen sentralt i konsernet kan følge 
med online. En annen ting er at dette 
med sporingssystem henger sammen 
med krav i ISO-standarden. Ved hjelp 
av strekkoder på eskene med ferdige 
wafere, kan de spores tilbake helt til 
produksjonen av dem startet – hvilken 
ovn de var i, hvilken sag, for den del 
hvilken operatør som var på jobb. Og får 

vi mange tilbakemeldinger fra systemet, 
der vi for eksempel ser at én spesiell ovn 
går igjen, har vi mulighet til å gå inn og 
korrigere.

Færre feilkilder
- Endrer dette hverdagen for den enkelte 
operatør?
- Ikke fysisk, det går mest på den 
oversikten man har. Og på waferlinja 
frigjøres det ressurser der man tidligere 
har brukt en del tid på å føre inn det 
som har skjedd tidligere i prosessen. Nå 
tastes dette inn underveis, og med bruk 
av strekkoder elimineres også en god 
del feilkilder i denne registreringen. For 
øvrig gir systemet en unik mulighet til å 
sammenlikne fabrikkene i Glomfjord og 
på Herøya, og man kan hente erfaring 
fra hverandres prosesser.
- Hvordan kan dette sporingssystemet 
utnyttes videre?
- Allerede ser vi på hvordan vi kan bruke 
systemet til å gjøre vår ”overall equip-
ment efficiency”, best mulig. Med andre 
ord å optimalisere oppetiden på en sag 
eller en ovn i forhold til den kapasiteten 
den har. Alle opplysninger vi trenger, 
ligger nå i dette systemet, men vi må 
jobbe videre med hvordan vi henter ut 
data på best mulig måte.

Fabrikksjef Odd Svein Hjertø (t.v.) og produksjonsleder Robin Dahl noterer underveis 
Foto: Stein Hansen

Flere befaringer slik at det lokale brannvesenet blir bedre 
kjent i fabrikken. Det var én av konklusjonene etter vel-
lykket kriseøvelse ved EWOS.

Halsa Brannvesen var svært fornøyd med øvelsen tidligere i høst, der utstyr 
og ferdigheter ble testet. Men: fabrikken er kompleks og vanskelig for uten-
forstående å finne fram i. Dermed ser man behovet for bli-kjent-kurs.
- Viktig for oss å få testet samarbeidet med den lokale redningstjeneste, 
oppsummerte fabrikksjef Odd Svein Hjertø.
Øvelsen der det oppstod brann i råvarehallen, og 3 personer ble skadet, ble 
forberedt fra midten av august, og både politi, brannvesen, ambulanse og 
media deltok. I etterkant har man iverksatt tiltak for å eliminere avvikene 
som ble avslørt i øvelsen.
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Forsker på 
sykefravær

2� nåværende og tidligere langtidssykemeldte i Yara skal intervjues. 
Hensikt: lære mer om årsakene, og tiltak for å redusere 
langtidssykefravær.

Fra sin kontorbase i Schalt-
huset utfører Liv Toril Petter-
sen undersøkelsen «Tilbake 
til arbeidslivet» i forbindelse 
med sitt doktorgrad-arbeid.
- Gevinsten for Yara blir å få 
en gjennomgang av hvordan 
bedriftens arbeid på dette 
området fungerer. Vi skal 
for det første skaffe oss mer 
kunnskap om hva det er som 
forårsaker lange sykefravær. 
Og så: mer kunnskap om 
hvilke tiltak som kan ha ef-
fekt for å redusere fraværet, 
få folk raskere tilbake, og ikke 
minst hindre at arbeidstaker-
ne blir uføretrygdet, forteller 
Liv Toril om hensikten bak 
prosjektet. 

Yara er én av tre
Tre helt ulike bedrifter stude-
res – et sykehjem i Bodø, trolig 
en kunnskapsbedrift i regio-
nen, samt Yara i Glomfjord. I 
hovedprosjektet inngår også 
en europeisk studie av beste 
praksis for å inkludere sår-
bare grupper i arbeidslivet. 
Det offentliges rolle – trygde-
kontor, aetat, fastleger – skal 
også fokuseres kritisk på.
- Hensikten blir å belyse dette 
fra flere synsvinkler for å 
lære mer om årsak og mulige 
mottiltak.
Overfor Yara innledet Liv Toril 
sitt arbeid med informasjons-
møter i oktober, og har senere 
intervjuet bedriftsledelse, 
personalansvarlig, bedriftssy-
kepleier, hovedverneombud, 
fagforeningsledelsen og en del 
mellomledere.

Inkluderer mer
- Fra januar skal jeg og to an-
dre intervjue i alt 23 personer 
som er eller har vært langtids-
sykemeldt de siste 2-3 årene, 
eller i dag er uføretrygdet. 
Det er viktig å lytte til de som 
har stått midt oppe i en slik 
situasjon.
- Hva vet du så langt?
- Det ser i hvert fall ut til at 
IA-arbeidet (IA: Inkluderende 
Arbeidsliv), har hatt en effekt. 
Mens en langtidssykemeldt 
tidligere kun forholdt seg til 
legen sin, benytter bedriften 
IA i dag til å ha tett og god 
kontakt, og forsøker å finne 
tiltak som kan få arbeidsta-
keren i arbeid igjen etter kort 
tid. Jeg har inntrykk av at de 
ansatte setter pris på at Yara 
bryr seg på denne måten.
Lite slakke. Det er en generell 
tendens i arbeidslivet. Stram 
bemanning, produksjon som 
krever at samtlige yter 100 
prosent. Yara i Glomfjord har 
i tillegg har høy gjennom-
snittsalder og en del merker 
slitasje etter mange år med 
dels hardt, fysisk arbeid.
- Utfordringen blir gjerne 
om man kan finne andre 
oppgaver når arbeidstakerne 
får så store helseplager at de 
ikke kan utføre sitt vanlige 
arbeid, og står i fare for å bli 
uføretrygdet. 

Mer enn jobben
Liv Toril mener det er viktig å 
se at langtidssykefravær kan 
ha sammenheng med forhold 
som ikke har direkte med 
arbeid å gjøre.

- Moderne livsstil innebærer 
ofte en ustabil tilværelse med 
skilsmisse og flytting, som 
fører til utrygghet. Livsstil 
utenom jobb kan også virke 
inn – statistikk viser at mus-
kel- og skjelettlidelser, samt 
psykiske problemer, er de to 

største kategoriene som for-
klarer langtidssykefravær.
Prosjektet hun deltar i styres 
av Senter for inkluderende 
arbeidslivsforskning ved Høg-
skolen i Bodø, og er blant 
annet finansiert gjennom 
RDA-midler.

Skal intervjues: Lisa Vigdis Jensen blir én av dem som skal intervjues 
i Liv Toril Pettersens studie. Hun var langtidssykemeldt fra 28. april 
til 7. august i år. – Foten er fortsatt ikke helt god, men på dager 
der jeg har vondt får jeg andre oppgaver av formannen, så det går 
greit, sier hun.

Liv Toril Pettersen. 
Begge bildene: 
Edmund Ulsnæs

Øker. Øker. Øker

Produks jonss je fen kan 
sammen med de om lag 190 
ansatte virkelig si GOD jul. 
Tallene framstår som impo-
nerende:
- I fjor produserte vi 48,8 
millioner kvadratdesimeter 
wafere. I år ligger vi an til 61 
millioner. Og mens utbyttet 
av A-wafere i fjor var på 81,5 
prosent, ligger vi nå an til å 
oppnå 88. Dette er formida-
ble forbedringer når vi vet at 
resultatene er oppnådd med 
den samme fabrikken og sta-
ben som i fjor, mener han.

Mer ansvar og myndighet
Og innleder forklaringen på 
hva som er årsakene til den 
hyggelige julegaven.
- Både orden, renhold, ruti-
ner og prosesskontroll er blitt 
markant og varig bedre i REC 
ScanWafer i Glomfjord.
Meløy største private bedrift 
målt i arbeidsplasser har 
spesielt det siste året arbeidet 
systematisk på flere områder 
for å nå hovedmålet: produ-
sere enda flere A-wafere til 
lavest mulig kostnad.
- Det første jeg vil trekke 
fram er TPS-systemet, eller 
Toyota Production System. 
Gjennom dette slår vi fast 
at vi prioriterer helse, miljø 
og sikkerhet, kvalitet og høy 
fabrikkutnyttelse. Og på 5S, 
som går på orden, renhold og 
systematikk, er det gjort store 
sprang i bedriften de siste to 
årene. De ansatte er også gitt 
mer ansvar og myndighet. I 
tillegg har vi har hatt store 
framskritt på beste praksis, 
altså at vi finner den beste 
måten å gjøre en ting på, og 
så sørger for at alle gjør det 
likt, forteller Petter.

ScanWafer er moro
For å nevne noe, altså. Petter 

- Vi har økt produksjonen vår med 25 
prosent, i de samme lokalene, med de 
samme folkene. Utrolig bra! fastslår Petter 
Breivik i REC ScanWafer.

Breivik mener dessuten at 
MORO, altså bokstavene og 
ordsammensetningene som 
beskriver verdigrunnlaget 
til bedriften, har hatt stor 
betydning. 
- Bokstavene står for Motiva-
sjon, Omsorg, Resultat og 
Orden. Får vi dette til, er det 
moro å jobbe i REC ScanWa-
fer. Det som er ekstra positivt 
med MORO, er at denne be-
skrivelsen av verdigrunnlaget 
har sitt utspring i et initativ 
fra de ansatte selv. 
Petter er tydelig på at de flotte 
resultatene ikke ville ha vært 
mulig uten den fantastiske 
innsatsen og innstillingen til 
de ansatte. Han poengterer 
at dette er ektefølt, ikke en 
floskel.

Skal bli bedre
- Produksjonen går så det gri-
ner, altså. Men fortsatt skal 
REC ScanWafer bli bedre?
- Ja, ikke minst på helse, 
miljø og sikkerhet kan vi bli 
tydeligere, i praktisk hand-
ling, på at det er viktig. Nå 
har vi for eksempel gjort en 
kartlegging av ”røde arbeids-
stillinger”, altså tunge løft og 
gale arbeidsstillinger. Dette 
ønsker vi å få bort, og har 
tiltak i gang allerede. Blant 
annet vil det i løpet av kort 
tid bli montert løfteutstyr ved 
wafersagene.
- Og kundene skal fortsatt 
foretrekke REC ScanWafer?
- Riktig. Litt fam i tid må vi se 
for oss at det blir flere produ-
senter som kan lage wafere til 
lav pris. For oss er det viktig 
at kundene foretrekker oss 
på grunn av den kvaliteten vi 
tilbyr, sier Petter.

REC ScanWafer har investert i løfteutstyr for å redusere antall tunge 
løft for operatørene, forteller produkssjonssjef Petter Breivik. 
Produksjonen går så det griner... 
Foto: Edmund Ulsnæs

Petter Breivik ved en av tavlene i fabrikkhallen som visualiserer 
hvordan produksjonen til enhver tid går.
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- Etter hvert fikk treet så 
mange store og tykke grei-
ner at det ble vanskelig å få 
nok næring til alle! forklarte 
Wenche Olsen på agrono-
misk vis. 

Sammen med Arnstein Jensen ønsket 
hun på vegne av Yara og Hydro Produk-
sjonspartner velkommen til lokal feiring 
i forbindelse med at de to selskapene 
nylig markerte 100-årsjubileum. 
- Derfor bestemte man seg for å skjære 
av en av de største og grønneste grei-
nene og plante den i ny, næringsrik 
jord for å la det vokse frem nye røtter, 
beskrev de to lederne videre fra kultur-
hus-scenen.

Trygghet for mange
Og de avsluttet med å slå fast at be-
skjæringen har vært en 
suksess. At ”frøet” som 
ble sådd på Notodden for 
over 100 år siden, tak-
ket være Sam Eyde og 
Kristian Birkeland (fant 
metoden for fremstilling 
av salpetersyre og kalk-
salpeter fra luft), dannet 
grunnlag for etter hvert 
to av landets mest solide 
og livskraftige bedrifter, 
Hydro og Yara. Som igjen 

Bente Sørgård fra Meløy sang stemningsfullt for 600 gjester under 100-årsmarkeringen 
for Yara og Hydro. I en to timer lang forestilling deltok også Tungtvann, Opera Nordpå, 
Susanne Lundeng og lokale dansere.
Alle bildene: Edmund Ulsnæs

Neverdalingen Hallgeir Storvik kom til Glom-
fjord for å jubileumsfeire sammen med Hydro- 
og Yara-ansatte. Som økonomidirektør i ett 
av Norges største selskaper er han ikke uvant 
med reising.

- Nei, i arbeidet med å sikre eiere som vil investere i vår for-
retningsmodell, har jeg nok deltatt i noe sånt som 4-500 møter 
utenlands de siste to årene. Men vi jobber effektivt – på en dag 
i New York kan vi for eksempel rekke så mye som 10 møter, 
forteller han.

Internasjonal
Etter videregående skole på Ørnes og Handelshøgskolen i Bergen, 
arbeidet siviløkonomen først fem år fra 1984 med havbruk, gjød-
sel og farmasi i den sentrale økonomiavdelingen i Hydro. Så fra 
1990 ble det mye nedleggelsesproblematikk som avdelingssjef i 
økonomiavdelingen i Hydro Agri, før han ble økonomidirektør i en 
internasjonalt ekspanderende tid på flere kontinenter for Hydro 
Agri International. Da landbruksdivisjonen ble sammenslått i 
1999, fikk han det øverste økonomiske ansvaret der.
- Og siden separasjonen fra Hydro i 2004, er jeg økonomidirektør 
i konsernet Yara Inter-
national. Mine viktigste 
oppgaver har vært møter 
med nye eiere og å få på 
plass en langsiktig finan-
siering av Yara, nå som vi 
står på egne ben.

Varm takk
I sin tale til forsamlin-
gen i Meløy kulturhus 
forklarte han den gode 
starten som eget kon-
sern, samt suksess-inn-
treden på Oslo Børs, 
med en kombinasjon av 
gode eiere og motiverte 
ansatte. Blant annet i 
Glomfjord. 
- Vi er ikke lenger del av 
et selskap som er langt 
mer opptatt av olje, gass 
og aluminium enn av 
gjødsel. Det tjener vi alle på, mente han.
Og rettet en varm takk til alle nåværende og tidligere ansatte. 
Selv har han vært en brikke i toppledelsen i snufasen i Hydro 
Agri, deretter i separasjonen fra Hydro, og nå jobber han med 
vekst.
- Ja, i jobben min er jeg mye involvert i strategifunksjonen i kon-
sernet. Vi arbeider hardt for å finne strategiske vekstprosjekter 
i alle verdensdeler, der vi kan få gode vilkår, sier han.

På jubileumsfest
har gitt jobb-trygghet og et faglig og 
sosialt fellesskap i Glomfjord som de 
aller fleste av 600 feststemte gjestene 
har vært direkte eller indirekte avhengig 
av. Tidligere på dagen ledet Wenche og 
Arnstein en mottakelse ved Glomstua, 
der blant andre Meløys ordfører og for-
mannskap, direktør Eirik Fiva i Lands-
delsutvalget og distriktssekretær Øyvind 
Silåmo fra LO i Nordland deltok.

Innendørs fyrverkeri
Feiringen i idrettshallen i kulturhuset 
bestod av en to timer lang forestilling 
med artister som Susanne Lundeng, 
Tungtvann, Opera Nordpå, Bente Sør-
gård, Erlend Fagertun og lokale dan-
sere. Denne delen av arrangementet ble 
avsluttet med imponerende, innendørs 
fyrverkeri, etterfulgt av middag for an-
satte i Yara og Hydro, pensjonister og 
andre inviterte gjester.

Hjem for 
å feire
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Så var selvsagt hovedsaken å 
vise solidaritet. Men desem-
ber-festen ved den videre-
gående skolen ble også en 
oppvisning i kreativitet og 
samarbeid i opplæringen.

Nok et år ble den kombinerte solida-
ritetsdagen og julemessen ved skolen 
nemlig en godt besøkt og særdeles 
innholdsrik opplevelse. Innholdsrik 
ikke minst på mat, idet det både var 
rom for å innta middag, kaker og kaffe 
på direkten, og å handle med julema-
ten i form av laksefilet, røykalaks og 
klippfisk.

Læreplan i sammenheng
- Det er ikke vanskelig å forklare hvor-
for man skal bruke undervisningstimer 
på dette, rektor Torild Nilsen?
- Nei, her setter vi jo læreplanene inn 
i en sammenheng. På formgivingsfag 
lagde elevene klær til motevisningen, 
ungdomsbedrifter hadde laget en 
røykovn, kransholdere, fakkelholdere 

og PC-stativ. Bare for å nevne noe! 
Ramser hun opp.
- Og rammen rundt er veldig bra når 
det vi samler inn skal gå til et barne-
hjem der våre helse- og sosialfag-elev-
er har vært på besøk, og viste bilder 
under arrangementet, sier Torild.
Solidaritetsaksjonen, som altså har 
form som en julemesse, innbragte 
i alt om lag 16.000 kroner til Maria 
Children home i Estland.

Til fylkeskamp
Ikke minst oppmerksomhet fikk ung-
domsbedriftene Smoke it, som i det 
mekaniske verkstedet ved skolen har 
konstruert en ovn for varm-røyking, 
og Gadus Morhua, som solgte i bøtter 
og spann av blant annet røykalaks og 
klippfisk.
- Nå har EWOS på Halsa kjøpt ovnen 
for 4.000 kroner – det er moro! Nå 
skal vi ha med oss den og andre pro-
dukter til fylkesmessa for ungdoms-
bedrifter i februar, og håper å gjøre 
det skarpt der, sier Smoke it-leder 
Therese Nilsen.
Som er elev på helse- og sosialfag, 

men leder den mekaniske bedriften 
der faglærer Alfon Johansen har vært 
sentral veileder. Før fylkesmessa har 
”etablererne” nytte av sin mentor, en 
annen etablerer, Christen Selstad.

En etablerer?
Stor fokus på ungdomsbedrifter, altså, 
både i skoleåret generelt og under 
julemessa spesielt. Slike bedrifter er 
tilknyttet både helse- og sosialfag, 
formgivingsfag, elektrofag og meka-
niske fag ved skolen.
- Det har vært veldig artig, slår Gun-
nar Hammer fast.
Han er produksjonssjef i Smoke it, og 
har skaffet seg erfaring både i modifi-
sering, konstruksjon, sveising, øko-
nomi og personalledelse.
- Spennende å se hvordan man starter 
bedrift. Faren min driver for seg selv, 
så kanskje jeg kommer til å gjøre det, 
jeg også?
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God grunn til applaus for ungdomsbedriften Smoke it og røykovnen som nå er solgt til EWOS for 4.000 
kroner. F.v. daglig leder Therese Nilsen, produksjonssjef Gunnar Hammer og faglærer Alfon Johansen.

- Dette er å sette læreplanene inn i en sam-
menheng, sa en stolt rektor Torild Nilsen. 
Her gratulerer hun elevene Jesper Aunet 
Hestdahl og Anne-Mette Danielsen med 
kakesalget.

Solidaritet



Elektroarbeid inngår i oppgavene for Gaute 
Kjørstad (t.h.) fra Glomfjord og Aleksander 
Myrvang fra Halsa. 

De to går i lære i kjemisk-tekniske fag hos fiskefôrprodusenten 
EWOS, der de er del av et etter hvert betydelig miljø:
- For tiden har vi åtte lærlinger, hovedsakelig fra Meløy. 
Dersom det er mulig, forsøker vi å prioritere lokale søkere, 
opplyser produksjonsleder Robin Dahl.
- Artig at så mange vil satse på hjemstedet ved å ta utdan-
ningen sin her, mener ordre- og personalkonsulent Dagrun 
H. Johnsen.
Av de åtte er fire fra Halsa, en fra Glomfjord, en fra Inndyr, 
en fra Rødøy og en fra Saltstraumen.
Foto: Edmund Ulsnæs

Gul beredskap
Bedre beredskap i Glomfjord 
med ny og moderne brann-
bil. Og den er gul.

- De fleste nye utrykningskjøretøyer 
får gul farge i dag. Vi vurderte også det 
som det mest fornuftige – gulfargen gjør 
den langt mer synlig enn dersom den 
var rød, sier beredskapssjef Tor-Anton 
Andersen.
Scania-bilen med firehjulstrekk og 
motorytelse på 420 HK er nettopp kom-
met til Glomfjord og tatt i bruk.
- I tillegg til vanntank på 3.000 liter har 
bilen skumtank på 200 liter. Ellers er 
vinsjen på 5,4 tonn i fronten svært nyt-
tig i redningsarbeid – vi kan bruke den 
til å dra kjøretøyer fra hverandre. Og vi 
har eget spredeutstyr ombord, som kan 
brukes til å presse gjenstander fra hver-
andre eller løfte av. Samt klippeutstyr 
for å redde passasjerer ut av kjøretøyer, 
forteller Tor-Anton om nyvinningen som 
har kostet om lag 2,2 millioner kroner 
å anskaffe. I tillegg kommer utstyret i 
bilen.

Første vaktlag som tok ny brannbil i bruk: Foran f.v. Halvard Amundsen, Morten Kvalnes 
og Jørn-Are Pedersen. Bak f.v. beredskapsleder Per Frøskeland, Trond Kristensen og Åge 
Mentzoni.  Foto: Edmund Ulsnæs

Går i lære
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