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20 sies opp ved 
Momek Fabirication

For lav oppdragsmengde gjør at 
Momek Fabrication AS må si opp 
20 av sine ansatte.

– Det er svært beklagelig, men dessverre uungåe-
lig, sier daglig leder Wiggo Dalmo i Momek Group 
AS.
Totalt er det omlag 60 personer som jobber i Mo-
mek Fabrication AS, som produserer stålstrukturer.
– Den arbeidsstokken står ikke i forhold til ordre-
situasjonen. Dette kan ta seg opp, og det jobber vi 
hardt for, sier Dalmo.
For Momek som selskap, med totalt cirka 240 an-
satte i forskjellige grupper, er det også en betydelig 
andel som må gå.
– Det er alvorlig for dem det gjelder, det er det in-
gen tvil om. Det er også alvorlig for bedriften, og er 
det noe vi ikke liker så er det nedbemanninger, sier 

Dalmo, og legger til at det dessverre er nødvendig.
De som nå blir oppsagt vil jobbe ut oppsigelses-
tiden.

Opp og ned i denne bransjen
Nestleder i klubben Ole Hansen arbeider ved Mo-
mek Fabrication AS. Han sier til Rana Blad at når 
de er i ferd med å avslutte et stort prosjekt, som 
leveransen av sugeankrene, så faller arbeidsmeng-
den betraktelig.
- Dette har vært en særdeles viktig ordre, sier Han-
sen.
Uten nye, store oppdrag til å ta over er de ansatte 
klar over at de får lite arbeid, sier han. 
Nestlederen i klubben mener det er svært trist, men 
dette er noe mange i bransjen er forberedt på. 
- Verkstedindustrien går fram og tilbake, det dess-
verre er en del av gamet, uttalte Ole Hansen til 
Rana Blad. 

Også Fellesforbundet er bekymret, og de frykter 
dette kan være starten på trangere tider i verksted-
industrien. Tommy Nystad, leder for Fellesforbun-
det Helgeland, peker på at det er færre oppdrag og 
langt hardere konkurranse i denne industrien, da 
særlig offshore-relatert industri. Samtidig ser han 
positivt på de store oppdragene som nylig gikk til 
norske virksomheter, blant annet for Johan Sver-
drup-feltet. Nystad håper disse kontraktene, og de 
som kommer framover, også kan bidra til nye or-
drer for virksomhetene på Helgeland.
- Industrien er veldig spent på hva som skjer i for-
hold til offshore-satsingen framover, sier han til 
Rana Blad, og legger til at han mener både Momek 
Group AS og Wasco Coatings Norway AS har le-
vert skikkelig, og det er svært bra for omdømmet 
av Rana og industrien.

Det store oppdraget med sugeankre for Aasta Hansteen-plattformen er nå snart ferdigstilt. Det er ingen tilsvarende ordrereserve etter at hele oppdraget er 
fullført, og Momek Fabrication AS ser deg derfor nødt til å si opp 20 av sine ansatte.


