3.

teten bli enda viktigere med fokus på HMS 		
or våre ansatte, og dette skal vi oppnå
gjennom god opplæring og involvering, god
planlegging og sikker gjennomføring av 		
produksjonen på kaia.

Må gjennomføre utviklingsprosjekter for å 		
oppnå høy automatiseringsgrad ved be-		
handling av fjernsynsdistributørenes 		
abonnenter. Målet er å unngå manuelt arbeid
i så stor grad som mulig. I 2014 er investe-		
ringsbehovet lavt.

Molab AS,

Rana Industriterminal AS (RIT),

ved adm. dir. Eigil Dåbakk

ved daglig leder Pål Høsøien

1.

2.

RIT gjennomførte i 2013 en stor og viktig 		
investering, ved at vi i juni fikk satt i
drift en ny havnekran. I tillegg er vi svært 		
fornøyd med at arbeidene i forbindelse
med etableringen av Wasco sitt produksjonsanlegg med et omfattende anleggsarbeid i 		
kaiområdet, gikk problemfritt og uten 		
farlige hendelser både for våre ansatte 		
og øvrige involverte.
Vi skal i 2014 losse og laste store tonnasjer 		
med rør for Wasco, og utfordringen i den 		
forbindelse blir å få dette til å gå problemfritt
samtidig som våre øvrige kunder ivaretas på
en like god måte som i dag. Vi skal også 		

1.

Vi har videreutviklet Molab som et lands-		
dekkende industrielt laboratorieforetak. 		
Vi har økt vår omsetning mot testing av 		
sveiseprosedyrer til olje- og gassektoren 		
kraftig, og inngått nye kontrakter med 		
ledende industrier, som Yara og Statoil.

2.

Vi må arbeide med å ligge i forkant, både 		
med kompetanse og utstyr, for å fortsette å 		
vokse inn på nye markeder og kunne levere 		
mer kostnadseffektivt til våre kunder.

3.

Vi er i kontinuerlig utvikling og arbeider med
nye metoder, nye instrumenter og effektiviseringer. Det vil vi fortsette med.

Materialteknologi er en av flere sterke fagfelt for Molab AS, som stadig utvikler seg og styrker sin posisjon
som landsdekkende industrielt laboratorieforetak.

rekruttere nye ansatte til RIT, og da er det 		
viktig med god opplæring og samtidig sørge
for at de vil trives sammen med oss.

3.

RIT gjorde betydelige investeringer i 2013, så
i 2014 vil vårt viktigste utviklingsprosjekt 		
være å gjennomføre produksjonen med 		
de nye oppgavene og de forutsetningene 		
nevnt i pkt. 2. Det vil med den økte aktivi-		

Arve Ulriksen

på plass fra 31. mars
Ulriksen tiltrer 31. mars og etterfølger Terje Lillebjerka som har vært konstituert i stillingen. Arve
Ulriksen er 51 år gammel. Han er utdannet sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende
topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet.
Arve Ulriksen er bosatt i Utskarpen.
- Arve Ulriksen har hatt ulike toppstillinger i Elkem, og kommer sist fra stillingen som verks-direktør ved Elkem Salten. Under hans periode som
verksdirektør ved Elkem Salten, har bedriften gjennomført og prosjektert store ombygninger innen
produksjon og energigjenvinning, uttaler styreleder
Halvard Meisfjord i Mo Industripark AS.
Ulriksen har tidligere også hatt ansvar for henholdsvis Organisasjon og Logistikk ved samme
verk.
Arve Ulriksen har også jobbet i lederstillinger
innen utvikling og produksjon i andre enheter/divisjoner i Elkem (Silisium/Aluminium). Før Arve
Ulriksen startet sin karriere i Elkem jobbet han 5 år
i medisinsk industri (Leardal Medical 1993-1998).
Arve Ulriksen har også hatt og innehar flere sentrale verv blant annet i NHO Nordland, Industrigruppe Nord, Salten Bioetanol og Gassmaks Nordland.
- Terje Lillebjerka har vært konstituert administrerende direktør siden mai 2012. Terje og hans medarbeidere har utført en meget god jobb og har blant
annet bidratt til et godt driftsår i 2013 og at Wasco
Coatings Norway AS har uttalt sin etableringsprosess av ny rørcoating-fabrikk i Mo Industripark

- Vi har stor tro på at Arve Ulriksen, sammen med bedriftens øvrige dyktige medarbeidere, vil sikre videre positiv
utvikling av Mo Industripark AS, som eget selskap og industrielt cluster på Helgeland, sier Halvard Meisfjord,
styreleder Mo Industripark AS.

som meget vellykket, sier Meisfjord.
Han vil fremheve at styret og eierne av Mo
Industripark AS ser fram til at Arve Ulriksen begynner i jobben.
- Vi har stor tro på at han sammen med bedriftens

øvrige dyktige medarbeidere vil sikre videre positiv utvikling av Mo Industripark AS, som eget selskap og industrielt cluster på Helgeland, avslutter
Halvard Meisfjord, styreleder Mo Industripark AS.
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Arve Ulriksen er ansatt som ny administrerende direktør i Mo Industripark AS.
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