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Industri Energi

Sokkelens gigant
Forbundslederen i Industri Energi besøkte i vår Ekofi sk-
feltet lengst sør i Nordsjøen. – Ekofi sk er en gigant som skal 
produsere i minst 40 år til, sier Frode Alfheim.
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LEDER

Årets mellomoppgjør er snart i havn. Gjennom det 
sentrale LO-NHO-oppgjøret sikret vi økt kjøpekraft 
for alle med en ramme på 3,2 prosent og et skikkelig 
løft for lavtlønte. Totalt sett er dette et svært godt 
resultat. I løpet av to år har vi fått løftet de lavt-
lønte 4,50 kroner i timen, i tillegg til at de også får 
det generelle tillegget. Dette betyr at lavtlønnspro-
filen og målet om utjevning er godt ivaretatt.

Innenfor de fleste bransjene våre har vi fått på 
plass et rimelig bra oppgjør, men enkelte resultater 
«tar vi til etterretning» og tar med oss til neste års 
hovedoppgjør. 

Når Fagbladet Industri Energi går i trykken er vi klar 
for mekling med Norges Rederiforbund på flyterigg-
avtalen. De flyteriggansatte er blant de som ble 
hardest rammet under oljekrisen. Tusenvis mistet 
jobben under krisen og de som beholdt jobben har 
ikke fått lønnsøkning de siste fire årene. 

Nå opplever riggbransjen ordentlig vekst igjen og 
den trenger flere hundre nye ansatte. Da er det på 
sin plass at også de ansatte får sin del av den økono-
miske veksten. 

Det skjer mye positivt i industrien for tiden, både 
på land og på sokkelen. Solindustriselskapet Norsun 
investerer hundretalls millioner kroner i Årdal og 
Glencore i Kristiansand investerer 1,2 milliarder 
kroner i nytt kobberelektrolyseanlegg som skal stå 
ferdig i 2022. 

Hydro opplever nå trippel godt nytt. Selskapet har 
fått ny konserndirektør med Hilde Merete Aasheim, 
som vi kjenner godt og har store forventninger til. 
Selskapet har nylig fått tillatelse til å starte opp 
igjen råvareproduksjonen i Brasil fullt, noe som er 
av avgjørende betydning for de norske anleggene. I 
tillegg er Hydro i ferd med starte opp igjen produk-
sjonen i B-hallen på Husnes.

Men, samtidig som industrien går godt, må den ikke 
glemme sitt ansvar i forhold til å rekruttere nye 
ansatte. Det er bekymringsverdig at viktige yrkes-
faglinjer flere steder har så få søkere at de risikerer 
å bli nedlagt. Industrien må sørge for at den ivaretar 
et godt omdømme blant unge og ikke minst må den 
ta inn lærlinger. Da vil det å utdanne seg til arbeid i 
industrien framstå mer attraktivt. 

2019 er de tillitsvalgtes år og det er de tillitsvalgte 
som er ryggraden til Industri Energi. Det er de 
tillitsvalgte som forhandler med ledelsen i bedrif-
tene, de sørger for at tariffavtalene overholdes, 
organiserer nye medlemmer og hjelper medlemmene 
der de jobber.

Industri Energi ønsker å jobbe tettere med de tillits-
valgte og medlemmene i lokalavdelingene våre. Vi 
skal samarbeide og involvere de lokale enda mer. 
Sentralt skal, og må, forbundet jobbe hardt hver 
dag for å yte servicen som kan spille de tillitsvalgte 
gode. Samtidig skal vi styrke opplæringen av våre 
tillitsvalgte.

Styrke-konferansen er en viktig møteplass for 
tillitsvalgte og medlemmer. Nå blir konferansen 
større og vi åpner for opptil 400 deltakere, mot 160 
tidligere. Dette krever mer ressurser og Styrke blir 
derfor flyttet til høsten. Styrke-konferansen skal 
også markere starten på prosessen fram mot lands-
møtet neste år. I den prosessen ønsker vi stort enga-
sjement både fra medlemmer og tillitsvalgte.

Med det vil jeg ønske alle en riktig god sommer!

Når det går godt i industrien 
skal folk få ta del i veksten

Frode Alfheim

 « Det skjer 
mye 
positivt i 
industrien 
for tiden, 
både på 
land og på 
sokkelen.  
Frode Alfheim
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Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi besøkte Ekofisk og ble mektig 
imponert. – Ekofisk er en gigant! Det var første feltet på sokkelen. Og det blir 
kanskje et av de siste som stenges ned, sier han.

Forbundslederen besøkte 
sokkelens gigant

REPORTASJE
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 ❯ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Forbundsleder i Industri Energi Frode 
Alfheim, leder i Ekofisk-komiteen Eirik 
Birkeland og leder i ESS-klubben Per 
Holstein besøkte i vår Ekofisk-feltet 
lengst sør på norsk kontinentalsokkel.

-Ekofisk har gitt enorme ringvirk-
ninger for det norske samfunnet. Feltet 
har gitt tusenvis av arbeidsplasser på 
land og til havs. Det har bidratt til 
utvikling av kompetanse og ny tekno-
logi. Og ikke minst har det gitt eventyr-
lige inntekter til det norske velferdssam-
funnet, sier Frode Alfheim.

Det er anslått at feltet til nå har gitt 
over 2500 milliarder kroner i inntekter i 
dagens kroneverdi, det tilsvarer mer enn 
475.000 kroner til hver nordmann.

Først inn, sist ut
Ekofisk er blant de aller største oljefel-
tene på norsk sokkel med totale reserver 
på over 5 milliarder fat. Til sammenlik-
ning inneholder Johan Sverdrup rundt 
2 milliarder fat og Goliat cirka 200 
millioner fat olje. 

Gigantfeltet ble oppdaget i 1969 og 
regnes som det første kommersielle 
funnet på sokkelen. Produksjonen startet 
i 1972 og etter planen skal Ekofisk 
produsere i minst 40 år til.

- Ikke mange andre arbeidsplasser kan 
sikre folk jobb gjennom et helt yrkesliv, 
påpeker Alfheim.

Ekofisk-senteret består av syv platt-
former som er knyttet sammen med 
gangbroer. Omlag 550 personer jobber 
her til enhver tid. 

Høy organisasjonsgrad
Ingen andre olje- og gassfelt har så 
mange Industri Energi-medlemmer 
som Ekofisk. Nesten 800 operatøran-
satte er organisert i forbundet gjennom 
Ekofisk-komiteen, pluss 80 kokker og 
renholdere som er medlemmer gjennom 
ESS-klubben. I tillegg kommer borecrew 
og oljeservicepersonell. 

-Organisasjonsgraden på Ekofisk 
er bortimot hundre prosent. Og 
Ekofisk-komiteen er omtrent enerå-
dende som klubb i operatørselskapet 
ConocoPhillips. Vi organiserer godt over 

70 prosent av de ansatte i bedriften, 
sier Erik Birkeland, som er leder i 
Ekofisk-komiteen. 

Klubben han leder har syv 
heltidstillitsvalgte. 

-Vi utpeker våre tillitsvalgte som 
verneombud. Det, kombinert med svært 
høy organisasjonsgrad, gir oss betydelig 
styrke. Og siden det omtrent ikke finnes 
konkurrerende forbund i selskapet slipper 
vi å bruke mye energi på organisasjons-
kamp. Dermed kan vi bruke all tiden og 
energien vår på saker for medlemmene 
og dialog med ledelsen, sier han.

Birkeland forklarer at Ekofisk-
komiteen er dominerende i all formell 
representasjon i selskapet. - Vi er i 
kontinuerlig dialog med HMS-ledelse, 
personalledelse og driftsledelse. Og vi 
har månedlige møter med administre-
rende direktør og årlige samarbeids-
møter mellom plattformledelse og våre 
lokale tillitsvalgte, sier han. 

Hver morgen arrangeres videomøte 
mellom de hovedtillitsvalgte på land og 
offshore. I tillegg møtes de tillitsvalgte på 
tvers av plattformene hver fjortende dag. 

Frode Alfheim, Eirik 
Birkeland og Per 
Holstein blir orientert 
av Anbjørn Lærdal.

REPORTASJE
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Det avholdes også medlemsmøter på alle 
installasjonene en gang per tur.

-Vi fanger tidlig opp hvis noe rører seg 
som bør gripes fatt i, sier han.

Enorme dimensjoner
Forbundsleder Frode Alfheim blir vist 
rundt på de ulike delene av Ekofisk-
komplekset. Han får sett sykestua som 
er bemannet med to offshoresykepleiere. 
Han får sett storkjøkkenet og hvordan 
logistikken rundt dette fungerer. Og 
ikke minst får han sett boredekk, 
prosessanlegg og kontrollrom.

-Det gjør inntrykk å se hvordan de 
ulike delene må jobbe i lag for å drifte et 
slikt felt. Og ikke minst gjør de enorme 
dimensjonene inntrykk. Til og med 
stekepannene er svære her ute, sier 
Alfheim.

Boligplattformen Ekofisk 2/4 L 
(Lima) ble åpnet i 2014 og er blant 
Norges største hoteller med 552 senger, 
alle enkeltlugarer. Plattformen som 
kostet drøyt ni milliarder kroner er 
også senter for telekommunikasjon, 
helikoptertrafikk og marinetrafikk. I 
tillegg til kontorer, sykestue, kantine og 
rekreasjonsrom.

ConocoPhillips bruker tre Sikorsky 
S92-helikoptre for å frakte folk til og 
fra jobb. Disse går i fast trafikk fra 
Stavanger lufthavn, Sola. I tillegg har de 
to søk- og redningshelikoptre med fast 
base offshore.

I 2017 var det imponerende 31.700 
helikopterbevegelser på Ekofisk. Det 
tilsvarer lufttrafikken på en mellomstor 
norsk flyplass på størrelse med Tromsø. 
Til å styre lufttrafikken har man en 
egen helikopterflygeinformasjonstje-
neste (HFIS) som er bemannet døgnet 
rundt.

Økt oljeutvinning
Krittreservoaret der oljen på Ekofisk 
befinner seg er formidabelt. Det ligger 
3000 meter under havbunnen, er 10 
kilometer langt, 5 kilometer bredt og 
300 meter i høyt. Hele 90 brønner av 
ulik alder er boret inn i reservoaret. Den 
lengste brønnen er 8,5 kilometer lang.

Opp gjennom tidene er det brukt både 
vann og gass for å øke oljeutvinningen. 

EKOFISK HAR GITT ENORME RINGVIRKNINGER  

FOR DET NORSKE SAMFUNNET. FELTET HAR GITT TUSENVIS  

AV ARBEIDSPLASSER PÅ LAND OG TIL HAVS.

 >>

Fra tårnet styres helikopter- 
og skipstrafikken i 
området. Her er det luft- 
og sjøkoordinator Bjørn 
Edvard Kvernenes som 
forteller Frode Alfheim om 
hva jobben går ut på. 

7
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Opprinnelig var det ventet en utvin-
ningsprosent på 17 prosent. Nå er målet 
å utvinne over 52 prosent av oljen som 
befinner seg i bakken. For å lykkes må 
det stadig bores nye brønner.

Hver prosent økt utvinning tilsvarer 
et mellomstort norsk oljefelt. 

-Det er potensial for å øke utvin-
ningen ytterligere. Det er utfordrende, 
men selskapet prøver stadig å lete 
etter nye metoder og ny teknologi, sier 
Birkeland.

Imponerende samspill
I løpet av tre dager prater forbundsleder 
Frode Alfheim og de to klubblederne 
Eirik Birkeland og Per Holstein med 
flere titalls personer som jobber ute i 
havet. 

I tillegg er det arrangert to medlems-
møter med godt oppmøte. 

– Det er svært nyttig å ha god tid her 
ute til å kunne se meg ordentlig rundt 
og snakke med folk. Det er både kjekt 
og interessant. Og jeg har inntrykk av 
at folk trives godt her ute, sier Frode 
Alfheim. 

Han er særlig imponert over hvordan 
samspillet fungerer på Ekofisk. - Det 
viser verdien av å satse på fast ansatte 

folk som kjenner feltet og bidrar til 
praktiske løsninger. Jeg har sett mye 
kompetente folk som får stor grad av 
ansvar til å ta de rette beslutningene. 

-Og jeg vil understreke betydningen 
av en sterk fagforening. Den høye 
organisasjonsgraden gjør at Ekofisk-
komiteen kan snakke på vegne av 
de ansatte med én stemme. Det gir 

betydelig tyngde i samtalene med 
bedriften, sier Alfheim.

Forpleining avgjørende for god trivsel
En av de som gjør sterkest inntrykk på 
forbundslederen er kokk Bjørn Turøy 
som har jobbet offshore i 42 år. 

- Nå har jeg bare to offshoreturer igjen 
før jeg pensjonerer meg, sier kokken.  

Turøy skryter av de moderne fasilite-
tene på Ekofisk Lima og beskriver det 
som en god arbeidsplass. 

- Men det er ikke til å legge skjul 
på at det er fysisk krevende å være i 
stadig aktivitet og stå oppreist gjennom 
12-timers skift, hver dag i to uker om 
gangen, sier han.

Ifølge klubbleder Per Holstein er det 
ikke mange i forpleiningen som klarer å 
stå i jobben helt til pensjonsalder. 

–God mat og godt stell er helt avgjø-
rende for at folk skal trives på jobb ute 
i havet. Samtidig opplever vi at alt for 
mange i forpleiningen ikke klarer å stå 
i arbeidslivet til pensjonsalder. Statusen 
til disse yrkene må heves og arbeidet 
deres må tilrettelegges for å begrense 
slitasje, sier Holstein.  n

Den høye  
organisasjons-
graden gjør at 
Ekofiskkomiteen 
kan snakke på 
vegne av de 
ansatte med én 
stemme.

”

Frode Alfheim

Frode Alfheim gratulerer kokk Bjørn Turøy med 42 år som offshorearbeider. Bak står Per Holstein som er klubbleder i ESS.
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Industri Energi arrangerte i mars et åpent møte om framtidens arbeidsliv i nordområdene. –Vi ønsker å 
vise at vi jobber for trygge, gode og langsiktige arbeidsplasser i nord. Og samtidig vise at vi trenger godt 
samarbeid med myndigheter og bedrifter, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Seminar om arbeidsliv og muligheter i nord

❯ Tekst: Atle Espen Helgesen

Drøyt 65 medlemmer stilte opp på møtet 
som ble arrangert av Industri Energi på 
Jernteppet i Hammerfest.

-Vi er strålende fornøyd med trekke 
fullt hus. Det vitner om stort enga-
sjement blant medlemmene våre om 
oljevirksomheten i nord. Samtidig var 
dette en god anledning for å synliggjøre 
samarbeidet vi har både med selskaper 
og myndigheter om utviklingen av olje- 
og gassbransjen.

-Gjennom samarbeid skapes fl ere 
trygge, gode og langsiktige arbeids-
plasser. Det er fundamentet i den norske 
modellen, sier Lill-Heidi Bakkerud.

Seminaret ble ledet av Håvard 
Andreas Pedersen og Idunn Tobiassen 
Mauseth, to av forbundets tillitsvalgte 
på Melkøya.

En langsiktig næring
Oljedirektør Bente Nyland i 
Oljedirektoratet innledet møtet med å 
vise hvor viktig norske olje- og gassres-
surser er for Europa.

-Dette er en langsiktig næring. Og vi 
skal lete etter og produsere olje og gass i 
mange tiår framover.

Hun la ikke skjul på at nærin-
gens omdømme er under press, men 

understrekte at næringen er pålagt å 
produsere med lavest mulige utslipp og 
at bransjen er underlagt både Paris-
avtalen og EUs kvoteregime.

-Vi kunne bygd fi re nye fl yplasser 
i Hammerfest bare ved å bruke de 
pengene myndighetene tar inn gjennom 
CO2-avgifter fra oljenæringen per år, sa 
hun.

Nyland understrekte også at bransjen 
har stort behov for kompetanse fra en 
rekke ulike yrkesgrupper. – Smarte 
løsninger krever smarte og hendige folk, 
sa hun.

Skal være trygt i nord og sør
Direktør i Petroleumstilsynet, Anne 
Myhrvold, slo fast at det skal være trygt 
og godt å jobbe i oljenæringen – både i 
nord og sør på sokkelen.

Hun forsikret at Ptil skal stramme 
grepet og sørge for at selskapenes avvik 
blir lukket. –Vi skal også gjøre fl ere 
tilsyn, sånn at det er trygt og sikkert å 
jobbe i næringen, sa hun.

Driftsdirektør Tor Runar Søreide i Vår 
Energi måtte på kort varsel steppe inn 
for konserndirektør Kristin Kragseth 
som ble forhindret å komme på grunn 
av kansellert fl y. Han understrekte at 
sikker drift står øverst på dagsorden for 
selskapet.

-Vi vil satse og vokse i nord, både på 
land og sokkel. For å lykkes med det 
er det nødvendig å ha godt samarbeid. 
Vi ser på Industri Energi som en viktig 
aktør. Og forbundet har spilt en viktig 
rolle med å gjøre Goliat til en bedre 
plass, sa han.

-Vi må lete mer
Siri Espedal Kindem, leder for drift nord 
i Equinor, understrekte hvor nødvendig 
det er å erstatte reservene etter hvert 
som de produseres. Det skal gjøres ved å 
forlenge feltenes levetid, skape lønn-
somhet i små funn og ikke minst ved å 
lete mer.

-Klima er viktig, og krever handling og 
nye løsninger. Men svaret er ikke styrt 
avvikling av den norske petroleumsvirk-
somheten. Mye tyder på at en avvikling 
her bare vil erstattes av ny produksjon 
andre steder.

Hun viste også til Johan Castberg som 
er under utbygging i Barentshavet og 
Aasta Hansteen som startet produk-
sjonen fra Norskehavet rett før jul.

-Jeg tror Norskehavet og Barentshavet 
vil gi enorme muligheter framover, slo 
hun fast. n

Møtedeltakerne trosset et forrykende snøvær i Hammerfest. Foto: Atle Espen Helgesen 9
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-HMS-arbeid i fellesskap sammen med ledelsen har aldri vært bedre enn nå i Glencore 
Nikkelverk. Det er fantastisk at vi har passert 1000 dager siden sist vi hadde en skade blant de 
ansatte. Dette skyldes godt lederskap og involvering av alle ansatte, sier tillitsvalgtleder Cay 
Nordhaug i Nikkelverkets Arbeiderforening Industri Energi i Kristiansand.

Tusen dager uten skader på 
nikkelverket

GLENCORE
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❯ Tekst og foto: Trond Murvold Elstad

-Hva skyldes de gode resultatene på 
HMS-arbeidet?

-Sikkerhetskulturen har fått et stort løft 
etter at Øyvind Stenstad tok over som 
fabrikkdirektør. Det gjelder fra operatører 
og til toppledelsen. Alle operatører er godt 
opplært, og følger sikkerhetsrutiner til punkt 
og prikke. Ansvaret er delegert til første-
linjelederne i elektrolysehallene sammen 
med verneombudene. Tidligere kunne det 
hende at man skulle ordne opp på egen hånd 
hvis det var et problem i produksjonen. 
Nå stoppes produksjonen, og man går inn 
og arbeider systematisk for å fi nne feilen 
før produksjonen starter igjen. På gulvet i 
elektrolysehallen står følgende tekst malt på 
gulvet: «Tenk sikkerhet først», sier Cay.

Fagforeninger
Fabrikkdirektør Øyvind Stenstad sier at det 
nære samarbeidet med fagforeningene og 
bred involvering av alle ansatte er en selv-
følge på HMS-området.

-Dette er noe vi trener på jevnlig, slik 
at vi er optimalt forberedt hvis en kritisk 
situasjon skulle oppstå på nikkelverket. 
Mennesket er skrudd sammen slik at de 
lærer mest av praktisk erfaring. Ledelsens 
viktigste oppgave er å veilede. Det betyr at 
vi må være sikker på at toveis kommunika-
sjonen med operatørene i produksjonen er 
tilfredsstillende. Det må ikke være tvil om at 
man har en felles forståelse av de utfordrin-
gene som oppstår. Vi har tre områder som 
det spesielt fokuseres på. Det er personsik-
kerhet, prosessikkerhet, og kontraktørsik-
kerhet. Når disse tre områdene fungerer, 
sikrer vi en driftsoptimalisering, som 
selvfølgelig også gir et best mulig økonomisk 
resultat. Det er tross alt inntektene vi lever 
av, sier Stenstad. 

Han legger til at det er utrolig trist at det 
er mellom 40 og 50 dødsfall i arbeidslivet i 
løpet av ett år.

-Slik kan vi ikke ha det i Norge, og derfor 
håper jeg at HMS prioriteres enda sterkere 
av bedriftene i alle bransjer, sier han.

Forbedring
Glencore nikkelverk i Kristiansand er i 
rivende utvikling. Nylig vedtok de sveitsiske 
eierne å investere 1,2 milliarder kroner i 
nytt kobberelektrolyseanlegg, som skal stå 
ferdig i 2022. Det statlige Enova delfi nansi-
erer anlegget med 380 millioner kroner.

7 livreddende regler:

1) Gå aldri under hengende 
last

2) Sørg alltid for påkrevd tilla-
telse før du entrer trange rom

3) Vær alltid sikret ved arbeid 
i høyden

4) Bruk alltid påbudt ver-
neutstyr ved håndtering av 
kjemikalier

5) Frigjør og sikre energi og 
krefter ved arbeid på utstyr

6) Sett aldri en sikkerhets-
barriere ut av funksjon uten 
godkjenning

7) Bryt ikke sikkerhetssonen 
mellom kjøretøy og gående 
uten klarsignal. (Kilde: Glen-
core Nikkelverk)

Her kommer det nye elektrolyseanlegget, 
hvor det skal investeres 1,2 milliarder 
kroner. Fra venstre: Ådne Prestø 
Lie, prosjektleder ny cu-fabrikk, Cay 
Nordhaug, tillitsvalgtleder Industri Energi 
Nikkelverkets Arbeiderforening, Paul J. 
Th. Jensen, tillitsvalgt CV-elektrolyse og 
involvert i arbeidet med nytt anlegg, og 
Harald Eik, direktør HMS & Kvalitet.

-Sikkerhet er overordner alt, sier 
administrerende direktør Øyvind Stenstad. 
Her inne på kontoret sammen med Cay.

 >>
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-Dette vil bli verdens mest energieff ek-
tive kobberproduksjon, sier Stenstad.

Paul J. Th . Jensen er tillitsvalgt i 
CU-elektrolyse, og har vært involvert i 
arbeidet med det nye kobberanlegget, 
som skal erstatte nikkelverkets eldste del.

-Takket være at vi stadig har satt 
produksjonsrekorder, og har ekstremt bra 
kvalitet på kobberet vi produserer, har vi 
gjort oss fortjent til det nye anlegget. Det 
er en viktig forutsetning for at Glencore 
satser så sterkt på verket, sier han.

Kobberanlegget blir reist på det som er 
parkeringsplassen ved nikkelverket. Etter 
en grundig planlegging, som har tatt 12 
år, er det store forventinger til framtiden.

-Det har vært arbeidet meget intenst, 
hvor alle ansatte har vært involvert. Det 
første pilotanlegget sto ferdig i 2012, og 
et fullskala pilotanlegg sto ferdig i 2015. 
Resultatene så langt viser at kobberan-
legget får en kvalitet som er langt 
bedre enn vi hadde trodd. Kvaliteten på 
kobberet vil rett og slett bli fantastisk. 
Ingen i verden vil være i nærheten, sier 
Jensen.

Visningsanlegg
-Spredningspotensialet gjør anlegget 
til et meget spennende prosjekt. Det er 
planlagt som visningsanlegg både innad 
i Glencore og overfor andre aktører, sier 
Øyvind Stenland.

Internasjonalt kan teknologien poten-
sielt bidra til energireduksjoner i størrel-
sesorden 7 TWh i året innenfor sink-og 
kobberproduksjon i Glencore-konsernet 
alene. Det vil igjen gi reduksjoner i årlige 

CO2-utslipp på mellom 3,5 og 4 milli-
oner tonn. Det tilsvarer 6 til 8 prosent 
av det samlede norske CO2-utslippet i 
2014.

Cay Nordhaug sier at råstoff tilgang fra 
gruvedrift gjør at anlegget kan produsere 
stabilt i minst 30 år.

-Det nye kobberelektrolyseanlegget 
vil bidra til å sikre at vi har en fremra-
gende konkurransekraft internasjonalt 
i fremtiden. Glencore og Enova har vist 
at de har troen på oss. Da må vi levere 
gode resultater, og det er jeg sikker på at 
vi skal gjøre, sier han.

Nikkelverket har i dag 550 ansatte.
-Vi kan ikke regne med fl ere ansatte 

i fremtiden. Det nye kobberelektrolyse-
anlegget vil gi en eff ektiviseringsgevinst, 
og noe naturlig avgang må vi regne med. 
Heldigvis har vi, og har alltid hatt en god 
dialog med ledelsen rundt dette temaet, 
sier Cay Nordhaug. n

32 tillitsvalgte på nikkelverket

Av de 550 ansatte, er 350 medlemmer i 
Industri Energi.

-Vi er stolt over at vi har over 95 prosent av 
operatørene organisert. Her er medlemmer 
fra Fremskrittspartiet til Rødt, sier han.

Blant operatørene er det 222 som har 
fagbrev innen prosessfaget. En av dem som 
er i ferd med å fullføre fagbrevet, er Anne 
May Hagen. Hun begynte som ferievikar 
da hun var 18 år, før hun ble lærling. Hun 
har stortrivdes fra første stund. Anne May 
ble valgt inn som sekretær i Nikkelverkets 
Arbeiderforening i 2016 som første kvinne 
i historien til å sitte i arbeidsutvalget 
til foreningen. -Det har vært tre utrolig 

lærerike år. Å delta i lønnsforhandlinger 
er spennende. Det har også vært utrolig 
inspirerende å følge utbyggingsprosjektet 

til det nye kobberlyseanlegget på nært 
hold. Vi gleder oss veldig til anlegget blir 
ferdig sier hun.

Cay forteller at Anne May er uunnværlig for 
han. -Jeg har ofte 4000 baller i luften. Da 
er det godt å ha Anne May som høyre hånd 
som er et skikkelig ordensmenneske, sier 
han.

Det nærmer seg lokale forhandlinger til 
våren. Cay holder kortene tett til brystet.

-Det som imidlertid er sikkert, er at vi skal 
ha en skikkelig økning i reallønnen i år, sier 
Cay Nordhaug.

-Glencore Nikkelverk har 32 tillitsvalgte fra Industri Energi. Det inkluderer alle 
skift pluss gruppetillitsvalgte, sier Cay Nordhaug.

Anne May Hagen, første kvinne som sekretær i 
Industri Energi Nikkelverkets Arbeiderforening. 
–Det har vært tre utrolig lærerike år, sier hun.

Takket være at 
vi stadig har satt 
produskjons-
rekorder har vi 
gjort oss fortjent 
til det nye 
anlegget.

”
Paul J. Th. Jensen

GLENCORE
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 ❯ Tekst og foto: Trond Murvold  Elstad

Tillitsvalgt og prosessoperatør Trond 
Kåre Nordli i klubben til NEL Industri 
Energi går rundt og smiler om dagen. 
Vi møter ham og nestleder i Notodden 
Kjemiske Arbeiderforening, Morten 
Halvorsen, til en prat om fremtiden.

-Er det noen som vet at det er 
oppturer og nedturer i industrien, er 
det oss. Til sammen har vi vel nærmere 
100 års ansettelse i diverse jobber i 
Hydroparken. Medlemstallet i Notodden 
Kjemiske Arbeiderforening har krympet 
sakte men sikkert til i overkant av 
30 aktive medlemmer. Nå øyner vi 
en lys fremtid for industrien igjen på 
Notodden, sier Halvorsen.

Robotteknologi
Vegg i vegg med dagens fabrikk, er man i 
ferd med å fullføre første byggetrinn som 
er kostnadsberegnet til 150 millioner 
kroner. Den nye fabrikken får avansert 
robotteknologi, og vil huse 70-75 ansatte. 
15 roboter vil utgjøre produksjonslinjen 
i den nye fabrikken. I dag har NEL cirka 
30 ansatte.

- Fra andre halvdel i 2020 bør vi 
være i full drift. Det vil ta noe tid med 
opplæring, men interessen for å søke 
arbeid i NEL er enorm, og det gleder 
oss veteraner. Det rekrutters stadig nye 
medarbeidere, og det er høy kompetanse 
på søkere. Det trengs ingeniører, opera-
tører, arbeidsledere og prosjektledere, 
sier Nordli.

NEL har en stor kontrakt med Nikola 
Motor Company i USA om levering av 
448 hydrogenanlegg for lastebiler. Dette 
vil sikre milliardinntekter i årene som 
kommer. ASKO har allerede investert 
i eget hydrogenanlegg, og Tine er også 
interessert i å anskaffe hydrogenanlegg 
til sine lastebiler.

Hydrogenstasjoner
Fremover skal det bygges minst 20 nye 
hydrogenstasjoner i Norge til bruk for 
kjøretøy som går på hydrogen.

-Biler som går på hydrogen er langt 
mer miljøvennlige enn elektriske biler. 
Hvis det nå blir enklere for folk å fylle 
hydrogen, er jeg sikker på at bilpro-
dusentene vil satse stort på hydrogen-
drevne biler i fremtiden. Vi trenger et 
fullt utbygd stasjonsnett i, sier Nordli.

Han fremhever den avanserte teknolo-
gien som NEL bruker.

-Elektroder settes sammen til elektro-
lysører. En elektrolysør lager gass, ved 
å splitte vann til hydrogen og oksygen 
under tilføring av elektrisk energi. 
Hydrogen brukes i alt fra matvarepro-
duksjon til glassindustri og kjemisk virk-
somhet. Vi håper på et stort gjennomslag 
for bruk av hydrogen til jernbane, skips-
fart, bil, buss og lastebiler. Vi er i kontakt 

med Vattenfall og smelteverksindustrien 
i Sverige, som er interessert, sier han.

Da medlemsbladet var i ferd med å 
trykkes skjedde en eksplosjon på Kjørbo 
hydrogenstasjon til iUno-X i Bærum. 
NEL hydrogen har vært en av de viktigste 
leverandørene av komponenter og til 
stasjonen. I en pressmelding 12.juni 
skriver selskapet blant annet: 

«Sikkerhet er vår første prioritet, og 
selskaper arbeider iherdig sammen med 
myndighetene for å finne årsaken til 
eksplosjonen. Gexcon, som har eksperter 
på å finne årsaker til brann og eksplo-
sjoner, er engasjert for å medvirke til å 
oppklare hva som har skjedd. De vil gi 
etter hvert gi en uavhengig rapport om 
hendelsen.» n

Industriens vugge sto på Notodden da Norsk Hydro skapte det første industrieventyret i Norge. Nå 
satser NEL Hydrogen på å bli et nytt industrieventyr i Hydrogenparken basert på det fornybare stoffet 
hydrogen. Fullt utbygd dreier det seg om tre fabrikker med mål om 300-350 arbeidsplasser.

Kan bli nytt industrieventyr på Notodden

Trond Kåre Nordli sammen med Morten Halvorsen, nestleder i Industri 
Energi Notodden Kjemisk fagforening, foran den nye fabrikken.
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 ❯ Tekst og foto: Trond Murvold Elstad

Jenta fra Mandal studerte kjemi-og 
prosessfag i Kristiansand, og var lærling i 
to år før hun tok fagbrevet i 2017.

-Jenter i industrien blir heldigvis mer 
og mer vanlig. Jeg har tre venninner 
som nå arbeider i prosessindustrien i 
Agder-fylket. På vår arbeidsplass føler 
vi oss verdsatt, og mestringsfølelsen og 
samspillet med andre er en drivkraft for 
stadig å arbeide smartere, sier hun.

Fotball
Hva har medarbeiderdrevet innovasjon 
med fotball å gjøre? Mye, skal det vise 
seg. Det snakkes om flytsonen, glød, gjøre 
hverandre gode, galskap og rock` roll.

-Dette minner om Nils Arne Eggens 
vinnerfilosofi da han trente Rosenborg. 
Avdelingsleder Erik Johansen smiler godt 
over sammenligningen.

-Ja, det er mye gofot i vårt prosjekt. 
Ledelsens viktigste oppgave er å 
trene, eller «Coache laget». Det vil si 

operatørene som skal gå ut på banen for 
å vinne hver dag. For å bli god, må du 
trene. Det gjelder i industrien, og det 
gjelder i fotball. I dette prosjektet får 12 
operatører og staben mulighet til å spille 
hverandre gode. Vi håper resultatet skal 
bli så godt at hele fabrikken kan imple-
mentere systemet i den faglige drift. 
Det er faktisk også et mål at det skal 
være gøy å gå på jobb, at ledelsen ser 
og oppmuntrer arbeidstakerne, og at de 
ideene de har blir seriøst vurdert.

-Vi lærer noe nytt hver dag. Jeg har en kjempespennende jobb og er utrolig glad for å være med i 
forprosjektet medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). Ledelsen gir oss et stort ansvar og får oss til å 
tenke kontinuerlige forbedringer i prosessen, sier operatør Elisandra Martinez (21) i GE Healtcare.

-Hver eneste dag på jobben er 
kjempespennende

Mestringsfølelsen 
og samspillet med 
andre er en drivkraft 
for stadig å arbeide 
smartere, sier operatør 
Elisandra Martinez.

GE HEALTHC ARE
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-Å vinne, betyr vel også å skape mest mulig 
fortjeneste?
-Ja, det er klart. Å drive prosessindustri 
i havgapet på Lindesnes er vel ikke det 
de fleste ville ha sett for seg. Med norske 
lønninger sier det seg selv at en må være 
verdens beste i sin idrett hver dag, sier han.

 «Gamification»
Flere og flere bedrifter er i ferd med å ta 
spillteori («gaming») og digitalisering på 
alvor. Konkret kan man si at man har laget 
et rammeverk for spillet «Den lille farmasøy-
tiske fabrikken»

-Det handler om å gjennomføre en dags-
produksjon på en mest optimal måte. Det 
vil skape en større forståelse for de rollene 
operatørene har. De vil bedre se sammen- 
hengen mellom de forskjellige prosessene og 
de daglige gjøremål, og ringvirkningene det 
har på vår daglige fortjeneste, sier digitalsjef 
Jens J. Kjos-Hanssen.

-Da har vi vår eminente applikasjonsin-
geniør Jan Tore Høyland, som også er en 
ivrig «gamer» på fritiden. Spillet vil bidra 
til å etablere en felles måte å beskrive hva 
et godt skift og en god dag er. I den farma-
søytiske fabrikken er rammer og regler til 
reelle prosessforbedringer fra gjennomføring 
av spillet. Alle involverte skal vite hvilke 
elementer som er viktige for at folk skal 
havne i flytsonen, sier han.

Høyland er meget entusiastisk til prosjektet 
så langt.

-Det er en drøm for meg å kunne over-
føre kunnskap fra en lidenskap som spill 
(«gaming») til arbeidsplassen. Jeg begynte i 
min tid som fagoperatør, noe som har vært 
gull verdt for meg i forbindelse med dette 
prosjektet. Jeg forstår hvordan en operatør 
tenker, og mange har masse ideer til forbe-
dringer i produksjonsprosessen. Jeg har også 
lyst til å skryte av min arbeidsgiver, som ga 
meg sjansen til å utdanne meg til applika-
sjonsingeniør på NTNU. GE Healthcare har 
alltid tatt vare på ansatte som viser entusi-
asme for arbeidet sitt, sier han.

Forståelse
Hovedtillitsvalgt i Industri Energi, Jan Øyvind 
Åvik, sier at en operatør er langt mer enn en 
operatør.

-En operatør som behersker arbeidet og ser 
forbedringer er gull verdt for bedriften. Dette 
er ledelsen fullt ut klar over, og derfor støtter 

de og oppmuntrer til aktivitet som i dette 
tilfellet er medarbeiderdrevet innovasjon. 

-Den norske modellen er et godt grunnlag 
for hvordan samspillet mellom medarbeidere, 
fagforeninger og ledelse kan fungere opti-
malt til bedriftens, de ansatte og samfunnets 
beste. Det handler om toveis respekt. I bunn 
og grunn har vi det samme målet. Bedre 
konkurranseevnen og beholde industriar-
beidsplasser i Norge, sier Jan Øyvind Åvik.

Stor interesse
Prosjektet er støttet av 
Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF) 
LO-NHO med 530.000 kroner. Anja Kildal 
Gabrielsen representerer LO i HF.

-Vi er utrolig positive til prosjektet i GE 
Healthcare. Det er kult å utvikle spillteori 
for å løfte forbedringer i industrien. I dette 
prosjektet er bruk av spillteori og utnyttelse 
av digitaliseringsmulighetene brukt på en 
måte som bidrar til individuell rolleforståelse 
i kollektivet. Målet er videre forbedret intern 
kommunikasjon, økt trivsel og konkrete 
bidrag til prosessforbedringer.

GE Healthcare er i dag også med i 
prosjektet «Delingsinnovasjon» sammen med 
andre bedrifter i regionen. 

-Vi er kjent med at dette prosjektet invol-
verer blant annet Nøsted Kjetting AS og 
Henning Olsen IS AS som ønsker å delta 
videre i hovedprosjektet. Prosjektet er nyska-
pende med hensyn til partssamarbeid og 
innovasjon. Det vil kunne gi ny kunnskap til 
andre produksjonsbedrifter. Sekretariatet er 
positive til søknaden, sier hun.

-Det er ikke bedriften som innoverer, 
det er menneskene i den, sier Aina Kildal 
Gabrielsen. n

Hovedtillitsvalgt jan Øyvind Åvik (venstre), og 
digital sjef Jens Kjos-Hanssen er overbevist 
om at de kommer til å arbeide smartere 
gjennom medarbeiderdrevet innovasjon.

Entusiastiske ansatte i GE Healthcare. Fra venstre: Operatør Søren Myhre Tangen, digital sjef 
Jens Kjos-Hanssen, avdelingsleder Erik Johansen, applikasjonsingeniør Jan Tore Høyland, 
operatør Rune Næss, hovedtillitsvalgt Jan Øyvind Åvik, og operatør Elisandra Martinez.

Fakta om  
forprosjektet  
i GE Healtcare

GE Healthcare ønsker 
medarbeiderdrevet innova-
sjon (MDI) ved fabrikk-
anlegget i Lindesnes. 
Grunnlaget for å realisere 
dette, ligger i en systema-
tisk satsing på det utvidede 
partssamarbeidet mellom 
ledelsen og fagforeningen, 
og den enkeltes medvirk-
ning ved bedriften.

Det store samspillet
Hovedmålet med forpro-
sjektet, er med utgangs-
punkt i operatørenes 
situasjon og sammen 
med operatørene, å 
utvikle en ny samspill-
smetode for produksjon, 
hvor forbedringspo-
tensialet kommer frem. 
Beskrivelse av samspillet 
baseres blant annet på 
«Gameification» (spill-
teori) og digitalisering.

Det planlegges å gjen-
nomføre 6 workshops med 
evaluering sommeren 2019.

Prosjektet skal gjen-
nomføres slik at det gir 
overføringsverdi til andre 
deler av produksjonen 
ved GE Healthcare, og til 
andre produksjonsbe-
drifter. Nøsted Kjetting 
AS og Henning Olsen Is AS 
sitter i styringsgruppen 
sammen med prosjektleder 
Nodeland og hovedtil-
litsvalgt i Industri Energi, 
Jan Øyvind Åvik, og Aina 
Gabrielsen fra HF (samar-
beidsorganet mellom LO 
og NHO – fellestiltak.no)
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 ❯ Tekst og foto: Rikke Jepson

Runa Busch har vært hovedtillitsvalgt 
siden 2014, og har erfaring med fagfo-
reningsarbeid i Fora Form fra tidlig 
90-tallet. Hun mener selv at en av grun-
nene til suksessen bedriften har hatt er 
nettopp samspillet mellom ledelse og de 
ansatte.

– Det er kjempeviktig for Fora Form 
å ha en trygg fagforening, og vi har et 
veldig godt samarbeid, forteller Busch.

– Har du tips til andre norske bedrifter 
til hvordan man kan lykkes med et godt 
samarbeid?
– Kommunikasjon, og så har vi felles 
mål om at vi skal ha bedrifter og 
arbeidsplasser i nærområdet. Også må 
man gi og ta, og møtes på halvveien når 
det stormer, understreker Busch.

En av de som har vært medlem i 
Industri Energi lengst i Fora Form er 

mekaniker Paul Vatnebakk (67). Han 
synes det har vært en trygghet.

– Jeg har vært medlem i over 40 år. 
Man må ha noen som støtter seg når 
det oppstår konflikter på arbeidsplassen, 
forteller Vatnebakk.

Satser på norsk design
På feiringen var alle Fora Form sine 
57 ansatte sammen med mange andre 
samlet i Pilestredet for å feire det de har 
oppnådd til nå, samt starten på et 
nytt kapittel.

– Vi er den mestvinnende design-
bedriften i Norge, vi sier ja og tar 
utfordringene. Jeg er så stolt og det 
er jeg sikker på at alle mine kolleger 
er også. Vi ser produktene våre på 
Gardermoen, på tv og vi bruker 
helst norske designere, og det 
skal vi ta vare på i mange år, sa 
salgssjef Frode Sporsheim til 
forsamlingen.

Under feiringen ble det lansert både ny 
logo, og et nytt møbel. Ålesund-firmaet 
Elle Melle presenterte Fora Forms nye 
logo.

I tillegg la den unge Jon Fauske (25) 
fram sin nye krakk «Knekk».

– Jeg har vært utrolig heldig som har 
fått lov til å jobbe med Fora Form. Jeg 
har tatt utgangspunkt i samspillet i et 
fysisk arbeidsmiljø. Med denne krakken 

håper jeg kreativiteten og 
innovasjonen stiger 
på norske arbeids-

plasser, sa møbelde-
signer Fauske.

Siden 1929 har møbelbedriften Fora Form holdt produksjonen i Ørsta i Møre og Romsdal. 

Suksessbedriften Fora Form fyller 90

Krakken ”Knekk”, 
foto: Fora Form

Fra venstre: Frode 
Alfheim, Runa Busch, 
hovedtillitsvalgt i Fora 
Form og mekaniker 
Paul Vatnebakk.

FORA FORM
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 ❯ Tekst og foto: Marius Jøntvedt

– Jeg er svært fornøyd med at vi for 
andre gang har fått full støtte fra en 
enstemmig rett, sier forhandler Fraser 
Knox i Industri Energi.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for 
medlemmene i denne konkrete saken, 
men også som signal til andre selskaper 
om at spillereglene i arbeidslivet må 
følges, sier Knox.

For medlemmene vi har gått til sak på 
vegne av, betyr dette at de vinner frem 
med krav på utbetalinger som varierer 
fra rundt 6500 kroner til 165 000 kroner 
hver, pluss renter.

Dommen påvirker i tillegg to 
medlemmer i forbundet Safe. De tok 
ikke saken videre selv, men gjorde en 
avtale med arbeidsgiver om at dommen 
i saken mot Industri Energi også skal 
gjelde deres medlemmer.

Uenig om utbetaling
Saken gjelder krav om utbetaling av lønn 
i oppsigelsestid for ansatte i caterings-
selskapet Trinity Nordic som jobbet på 
boreriggen Stena Don. Oppsigelsene 
kom etter at kontrakten mellom Statoil 
og Stena Drilling ble kansellert oktober 
2016.

Vi og arbeidsgiver har vært uenige om 
beregningen av lengde på medlemmenes 
ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven 
og individuelle arbeidsavtaler.

Samme eier har hatt flere forskjel-
lige selskaper underveis og har hevdet 
at de ansatte ikke har vært lenge nok i 

selskapet til å få utvidet oppsigelsestid 
etter arbeidsmiljøloven.

Først jobbet de ansatte i Trinity 
International Services Limited (TI), og 
deretter Trinity Nordic AS (TN). Vi har 
argumentert for at tiden i TN også skal 
regnes med når lengden på arbeidsfor-
holdet, og dermed hvor mange måne-
ders oppsigelsestid man har krav på, skal 
beregnes.

Enkelt forklart er det slik at jo lengre 
man har jobbet et sted, dess lengre 
oppsigelsestid med lønn har man krav 
på.

Nå har altså to ulike domstoler slått 
fast at de støtter vårt krav full og helt.

– Anke utenkelig
Trinity anket den første dommen fra 
Stavanger tingrett høsten 2017, men 
det er lite trolig at de vi forsøke å anke 
dommen fra Gulating også.

– Dommen er begrunnet på en slik 
måte, at en anke er nærmest uten-
kelig fordi det ikke kan anses noen 
mulighet for at den vil bli sluppet inn 
i Høyesterett, sier LO-advokat Kristin 
Bomo, som har ført saken for våre 
medlemmer.

Bomo opplyser videre at Trinity 
Nordic gjennom sin advokat har signali-
sert at oppgjør i henhold til dommen vil 
utbetalt fra selskapets bank.

Viser hvor viktig det er at 
fagforeninger følger nøye med
Fraser Knox og Industri Energi har fulgt 
med på Trinity i en årrekke.

– Vi har hatt problemer med bedriften 
før og var nøye med å følge dem opp og 
få skikkelig avtaler på plass da de kom 
tilbake på norsk sokkel i november 2010.

– Avtalene som var jobbet frem da la 
grunnlaget for at vi kunne vinne frem 
med denne saken nå, og viser hvor viktig 
det er med godt fagforeningsarbeid, 
understreker han.

Saken var oppe i Gulating lagmansrett 
21.-23. mai. I tillegg til utbetalinger til 
medlemmene er Trinity også dømt til å 
betale saksomkostninger. n

Industri Energi har over lengre tid kjempet for at 17 av våre medlemmer skal få det de har krav 
på etter å ha blitt sagt opp fra cateringselskapet Trinity Nordic. Først vant vi i Stavanger tingrett 
høsten 2017. Så anket selskapet. Nå har vi vunnet igjen, i Gulating lagmannsrett.

Full seier mot Trinity i sak om lønn  
i oppsigelsestid – igjen

Forbundssekretær Fraser Knox i 
Industri Energi er godt fornøyd med 
å vinne fram i lagmannsretten mot 
Trinity om lønn i oppsigelsestid.
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Aksjonen «Stopp nye utenlandskabler» i Trøndelag har som mål å bevare naturverdier 
og arbeidsplasser, og videreutvikle Norge som industrinasjon. Prosessindustrien og 
Naturvernforbundet har ett tett samarbeid i denne aksjonen.
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Opprør mot utenlandskabler 
i Trøndelag
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 ❯ Tekst: Trond Murvold Elstad

-Vi er klar over at Industri Energi 
sentralt ikke kan få gjort noe med de to 
kablene som er vedtatt til Tyskland og 
England. Det er derfor riktig og viktig 
at man nå konsentrerer seg om å hindre 
at den tredje kabelen, North Connect 
til Skottland blir vedtatt, sier leder i 
aksjonen, Jan Haugen.

Han er nestleder i Orkla Kjemiske 
Arbeiderforening og prosessoperatør i 
Washington Mills. Fagbladet møter han 
og Lars Wærdahl, prosessoperatør og 
nestleder i Holla Industri Energi, og Per 
Tronvoll, hovedtillitsvalgt i Thamshavn 
Kjemiske fagforening.

De to mener det er på sin plass 
å påpeke at Norge ikke trenger nye 
kabler for å ha full forsyningssikkerhet. 
Aksjonen har bestilt to rapporter for 
å belyse saken. De er utarbeidet av 
professor Anders Skonhoft, senter 
for økonomisk forskning NTNU, og 
Naturvernforbundet i Trøndelag. De 
har sendt rapportene i et åpent brev til 
partiene på Stortinget

-I to rapporter som vi har fått 
utarbeidet, er det vist til at Statnetts 
englandskabel er mangelfullt utredet i 
henhold til kravene i plan-og bygnings-
loven, konsekvensene for miljøet er 
mangelfullt utredet. Riksrevisjonen har 
også gitt Statnett svært alvorlig kritikk 
for mangelfull kvalitet i de samfunnsø-
konomiske analysene Statnett har lagt til 
grunn for prosjektet, sier Haugen.

-Hvordan har responsen vært fra 
partiene på Stortinget?
-Vi har ikke hørt noe fra noen av 
stortingspolitikerne våre. Nå har også 
NorthConnect søkt om konsesjon. Den 
er nå ute på høring og vi jobber med et 
høringssvar, sier han.

Arvesølvet
Energi er drivkraften i alle moderne 
industrisamfunn. Den evigvarende 
vannkraften, ofte kalt arvesølvet, har i 
over 100 år vært en konkurransefordel 
for Norge. I forrige århundre var indus-
tribygging basert på vannkraften vår et 
avgjørende grunnlag for utvikling av det 
norske velferdssamfunnet.

-Nå settes dette nasjonale konkurran-
sefortrinnet i spill, gjennom bygging 
av stadig flere kabler inn i el-markeder 
med høyere prisnivå enn det vi har her 
i landet. Hver ny kabel i Norge driver 
strømprisene videre opp, med tilsva-
rende svekkelse av konkurransekraften i 
alt norsk næringsliv. Størst virkning får 
dette i en energiforedlende industrien, 
der energiutgiftene utgjør 30-40 prosent 
av de samlende kostnadene. Vi frykter 
at de to kablene som allerede er vedtatt 
bygd, kan vise seg å true fremtiden for 
norsk prosessindustri, og dermed en lang 
rekke lokalsamfunn, mener de tre gutta.

Overskudd 
Norge har overskudd av fornybar energi. 
Store mengder energi kan frigjøres 
gjennom energieffektivisering. Økt 
strømeksport gir ingen reduksjon av 
klimautslipp, fordi Norge er integrert i 
EUs klimakvotesystem. Den kraftfored-
lende industrien i Norge er verdensle-
dende i lave klimautslipp. Det er bedre 
for klimaet at vi eksporterer industri-
varer produsert med kortreist kraft, enn 
at produksjon skjer i land som bruker 
fossil energi, sier Jan Haugen.

-Konkret, hva betyr ett øre mer i strøm-
pris for deres arbeidsplass?
-Ett øre opp i pris pr. kilowatt vil gi  
økte utgifter på sju millioner kroner 

i året, sier Per Tronvoll i Elkem 
Thamshavn.

-Kan ikke gå inn på dette på nåvæ-
rende tidspunkt, sier Lars Wærdahl i 
Holla Industri.

-Ett øre opp i pris vil gi seks-sju 
hundre tusen i økte utgifter for oss, sier 
Jan Haugen i Washington Mills.

Nestleder Terje Valskår i Industri 
Energi sier:

-Industri Energi anerkjenner det 
arbeidet og engasjementet som våre 
tillitsvalgte legger i denne aksjonen. 
Det er et godt bilde på den bekymring 
som våre ansatte i industrien kjenner 
på hver dag. Vi har alltid kjempet mot 
at det bygges flere utenlandskabler, 
men løpet er kjørt for de to kablene 
til England og Tyskland. Derfor blir 
det særdeles viktig at man evaluerer 
virkningene av disse to kablene, før 
man begynner å utrede North Connect-
kabelen, som vi som kjent er sterkt i 
mot skal bygges. Industri Energi mener 
krystallklart at norsk kraft, som er 
en naturgitt ressurs, skal prioriteres 
til norsk industri og husholdninger. I 
forlengelsen av dette må også offshore 
havvind utredes med tanke på økt 
elektrifisering i samfunnet, sier Terje 
Valskår. n

Norge har overskudd av fornybar energi. Det er bedre for klimaet at vi eksporterer 
industrivarer produsert med kortreist kraft, enn at produksjon skjer i land som bruker 
fossil energi, mener fra venstre: Lars Wærdahl, Per Tronvoll, og Jan Haugen.
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 ❯ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

NR-forum er samarbeidskomiteen for 
flyteriggområdet som har overens-
komst med Norges Rederiforbund (NR). 
Samarbeidskomiteen representerer 4500 
medlemmer i Industri Energi og er trolig 
den delen av olje- og gassbransjen som 
ble hardest rammet under oljekrisen. 

Men nå er det for alvor i ferd med å 
snu.

Under en gjennomgang av «rikets 
tilstand» på NR-forums møte i Stavanger 
ble det klart at en rekke selskaper skal ha 
flere rigger til Norge og at selskapene er i 
ferd med å oppbemanne.

-Gjennomgangen viser at riggnæ-
ringen er friskmeldt og at selskapene skal 
ansette minst 400-500 personer bare de 

Riggbransjen er klart på vei opp og bransjen trenger mange 
nye folk framover. Det kom tydelig fram på NR-forums møte i 
Stavanger 8-9. april.

NR-forum forventer økt 
aktivitet i riggbransjen

Seadrill er et av selskapene som 
benter vekst. Her representert 

med riggen West Hercules. Foto: 
Ole Jørgen Bratland, Equinor

FLY TERIGG
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neste månedene, sier Bår Inge Pedersen, 
leder for NR-forum.

Advarer mot ny kamp om folk
Pedersen gleder seg over at bransjen 
står overfor en opptur, men advarer 
selskapene mot å kjempe om de samme 
folkene. – Jeg håper vi slipper å se slike 
tilstander som vi hadde før nedturen, 
da selskapene kastet signeringsbonuser 
etter folk. Bransjen må for all del unngå 
en ny kostnadsspiral for de individuelt 
avlønnede som står utenfor satsene i 
tariffavtalen, sier han.

Samtidig sier han at det er på tide at 
tariffert personell får sin rettmessige del 
av verdiskapingen. 

– Over flere år har riggselskapene 
skjært ned til beinet og våre folk har 
ikke hatt lønnsøkning på fire år. Nå som 
selskapene tjener penger igjen har vi 
klare forventninger om økt kjøpekraft 
for våre medlemmer, sier han.

Han er også klar tydelig på at 
næringen må bruke gode tider til 
å rekruttere ungdom og hente inn 
lærlinger.

Odfjell ansetter minst 200 
Odfjell Drilling er ett av selskapene som 
i disse dager får nye rigger til norsk 
sokkel.

-Vi får nå to nye rigger hit og skal 
ansette minst 200 personer i løpet av 
forsommeren. Men vi håper det kan bli 
enda flere, sier klubbleder Harald Hereid 
i Odfjell Drilling.

Riggen «Deepsea Nordkapp» kom 
nylig fra verftet i Sør-Korea til Ågotnes 
utenfor Bergen. Der skal den gjennom 
et verkstedsopphold før den skal på 
oppdrag for AkerBP i Nordsjøen. 

I tillegg skal «Beacon Atlantic» bore 
seks brønner for Neptune Energy, med 
opsjon for ytterligere 10 brønner. 

Krevende for landorganisasjonene
Maersk Drilling, som akkurat har gått 
på børs som eget selskap, opplever også 
økt aktivitet offshore. Og selskapet har 
gjeninnsatt 42 riggansatte. 

-Men, mens det ser bra ut offshore står 
vi overfor en svært krevende situasjon 
i landorganisasjonen, sier klubbleder 
Frode Larsen. 

Han viser til at selskapet står overfor 
en mulig reorganisering med masseopp-
sigelser på land i Norge og overføring av 
arbeidsoppgaver til Gdansk i Polen.

-Dette er en negativ utvikling som fort 
kan spre seg til andre selskaper, advarer 
han.

Harald Hereid har samme utfordring 
i Odfjell. –Også hos oss har ledelsen 
økt fokus på å sette ut arbeidsoppgaver 
fra landorganisasjonen i Norge. Hos oss 
dreier det seg om flytting av oppgaver 
innen IT, finans og enklere HR-arbeid, 
fra Norge til Filippinene, sier han.

Internasjonale giganter 
posisjonerer seg for vekst
Robert de Vries, klubbleder i Saipem, 
opplyser at selskapet har fått kontrakt 

for boring av to brønner for Wintershall 
med «Scarabeo 8», med opsjon på 
ytterligere to brønner. Samtidig sikter 
selskapet på å få reaktivert «Scarabeo 
5» som har vært i kaldt opplag siden 
nedturen. 

Transocean er nylig slått sammen med 
Ocean Rig og Songa, og er nesten i mål 
med den nye organiseringen. Selskapet 
er største riggoperatør på sokkelen med 
åtte aktive rigger.

Rowan er også midt i en sammen-
slåingsprosess, med giganten Ensco. 
Selskapet skal ansette drøyt hundre 
personer for å bemanne en tredje rigg 
som kommer til norsk sokkel.

Seadrill ser lyst på framtiden
Seadrill var et av selskapene som ble 
hardest rammet av oljekrisen, men nå 
har selskapet fire aktive rigger på norsk 
sokkel. 

I tillegg er nybygde «West Mira» 
og «West Bollsta» på vei mot Norge. 
Førstnevnte på kontrakt for boring av 
seks brønner på Nova-feltet i Nordsjøen 
for Wintershall, mens «West Bollsta» 
skal bore minst ti brønner for Lundin. 

 «West Phoenix», som har vært på 
britisk sokkel, er også på vei tilbake til 
Norge og skal oppbemannes.

–Vi skal ansette 300 nye for å bemanne 
disse riggene og for første gang på lenge 
skal vi nå også ta imot lærlinger (24 
stykker), sier klubbleder Arild Berntsen i 
Seadrill. n

Gjennomgangen 
viser at riggnæ-
ringen er friskmeldt 
og at selskapene 
skal ansette minst 
400-500 personer 
bare de neste 
månedene.

”

Bår Inge Pedersen
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Meningsløst å betale for å bevise at vi 
bruker ren kraft i Norge
– I Norge har vi ren, fornybar kraft. Det ville være galskap om norske forbrukere, enten det er industrien 
eller privatpersoner, skulle tvinges til å betale ekstra mye for strømmen sin for å bevise det, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

– Industri Energi har jobbet lenge mot 
opprinnelsesgarantiordningen. Fra politisk 
hold har vi opplevd støtte for vårt syn, men 
det har ikke vært en konkret plan for å rydde 
opp før nå. Vi er derfor svært glade for at 
Ap nå tar et kraftig oppgjør med ordningen.

Opprinnelsesgarantier er et system hvor 
europeiske bedrifter kan kjøpe et bevis på 
at det et annet sted i Europa, er produsert 
like mye fornybar kraft som det de kjøper. 
Men strømmen bedriften selv bruker trenger 
ikke være ren. Den kan fysisk komme fra for 
eksempel kullkraft.

Altså, man kan kjøpe opprinnelsesgarantier 
og fortsatt bruke skitten strøm.

I Norge er så og si all strøm som produseres 
– 98 prosent, fornybar. Det er således ingen 
grunn for at norske forbrukere skal måtte 
kjøpe opprinnelsesgarantier. De fleste 
opprinnelsesgarantier fra norske kraftsel-
skap selges derfor til utlandet.

Utfordringen nå er at i EUs nye forny-
bardirektiv, som skal gjelde for perioden 
2021-2030, skal ordningen med opprinnel-
sesgarantier opprettholdes og formaliseres.

– Frykten er at norske forbrukere og indus-
tribedrifter nå skal bli tvunget til å betale 
for noe vi overhodet ikke trenger. Ærlig talt, 
vannkraften vår er jo ren. Dette er vi selv-
sagt sterke motstandere av.

– Det finnes jo ingen fornuftig grunn til 
at norsk industri skal tvinges til å betale 
for å bevise at de bruker er ren vannkraft, 
understreker han. Ei heller utløser opprin-
nelsesgarantiordningen mer fornybarpro-
duksjon. Det eneste resultatet av ordningen 
er at strømprisen øker for forbrukerne, sier 
Alfheim.

For industrien vil utvidelse av ordningen 
kunne medføre en dramatisk ekstrakostnad.

Illustrasjonsfoto: AdobeStock
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Positiv utvikling i RNNP, men ennå 
ikke godt nok
Ferske tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) viser 
positiv utvikling på flere viktige områder, samtidig trengs det ytterligere 
forbedringer. – Det skjer ennå for mange uønskede hendelser, sier 
forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi.

RNNP-resultatet som ble lagt fram av 
Petroleumstilsynet i Stavanger 10.april 
viser en positiv utvikling på flere 
områder, blant annet når det gjelder 
storulykkerisiko.

Det var ingen dødsulykker på norsk 
sokkel i f jor, men antall personskader er 
omtrent på samme nivå.

– Det er gledelig at totalindikatoren går 
riktig vei. Samtidig er det områder med 
klart behov for ytterligere forbedring. 
Antall personskader har for eksempel 
ikke vist reelle forbedringer det siste 
tiåret, sier forbundssekretær Håkon 
Bjerkeli i Industri Energi.

Han viser også til at det fortsatt skjer for 
mange hydrokarbonlekkasjer, brønnkon-
trollhendelser, personskader og andre 
alvorlige hendelser.

Fortsatt mange uønskede hendelser
Antall hendelser med potensial for å 
føre til storulykker har vist en positiv 
utvikling siden 2002. I 2018 var det 31 
slike hendelser, det er laveste antall 
hendelser som er registrert siden målin-
gene startet.

Det ble registrert syv ikke-antente hydro-
karbonlekkasjer i 2018, mot ti året før. 
Dette er det nest laveste antallet slike 
hendelser som er registrert. Det er fem år 
siden det ble registrert en hydrokarbon-
lekkasje i den alvorligste kategorien.

I fjor var det 14 brønnkontrollhendelser, 
13 av disse var i laveste risikokategori og 
én i mellomste kategori. Det ble regis-
trert seks skader på konstruksjoner og 

maritime systemer, tilsvarende tall for 
2017 var fem.

På sokkelen ble det i 2018 registrert 
193 rapporteringspliktige personskader 
(mot 204 i 2017). Av disse ble 25 katego-
risert som alvorlige personskader (mot 
29 i 2017). På landanleggene ble det i 
2018 rapportert inn ni hendelser med 
alvorlig personskade. Tilsvarende tall 
for 2017 er seks.

Må lytte til folkene i den skarpe enden
Håkon Bjerkeli understreker at man 
gjerne glemmer folkene som jobber på 
offshoreinnretningene og landanleg-
gene. – Svarene i spørreundersøkelsene 
i RNNP fra 2013-2017 var nedslående 
og viste at oljearbeiderne opplevde økt 
risiko som følge av store omstillinger og 
kostnadskutt i bransjen. Disse tallene 
er kvalitetssikret i denne RNNP, påpeker 
Bjerkeli.

– Det er de som jobber der ute som sørger 
for at totalindikatoren går i positiv 
retning, men de rapporterer at det ikke 
er mer å gå på. Bransjen må ta på alvor 
når både spørreundersøkelsen og kvali-
tetssikringen av denne viser at offsho-
rearbeiderne ikke har så god tillit til 
beslutningstakere på land. Det handler 
om nærhet til aktiviteten og risikoen, 
sier Bjerkeli.

Han viser også til at enkelte, ikke-
navngitte, innretninger står for en stor 
del av bransjens totale HMS-kritiske 
vedlikeholdsetterslep. – Det som særlig 
bekymrer er flere funn av sprekker på 
bærende konstruksjoner, sier han.

Håkon Aasen 
Bjerkeli, 
forbundssekretær 
i Industri Energi, 
understreker at det 
fortsatt skjer for 
mange uønskede 
hendelser i olje- og 
gassbransjen. 
Foto: Atle Espen 
Helgesen

Ny læreplan for 
boreoperatører
Kenneth Drageide, nestleder 
i Industri Energi Seadrill, 
skal lede en gruppe som 
skal utvikle læreplanen 
for boreoperatørfaget og 
utformingen av denne for de 
neste årene.

Utdanningsdirektoratet skal 
fra og med neste år fornye 
alle læreplaner innen området 
teknisk industriell produksjon.

Kenneth Drageide, tillitsvalgt 
i Industri Energi, skal lede 
gruppen som er nedsatt av 
direktoratet for å utvikle lære-
planen for VG3 boreoperatør-
faget. Det vil si tredje og siste 
året på videregående skole, 
altså den tiden man er i lære ute 
i bedriftene.

Et endelig utkast for den nye 
læreplanen skal legges fram for 
direktoratet 1. oktober 2019. 
Deretter vil deretter sendes ut 
på høring.

Ifølge Drageide er det viktig 
at den nye læreplanen følger 
utviklingen i bransjen.

– Vi ser en ruvende utvikling for 
eksempel innenfor digitalise-
ring. Den nye læreplanen må se 
framover og vektlegge det som 
trengs for framtidens arbeidsliv.

Han påpeker at helse, miljø og 
sikkerhet (HMS) vil legges til 
grunn for alt arbeid.

-Det er viktig at fagforeninger 
deltar i dette arbeidet. Slik 
kan vi legge litt av rammen for 
opplæringen av framtidens 
oljearbeidere. Det er også viktig 
at de som satser på olje og gass 
får et positivt møte med indus-
trien. Disse ungdommene skal 
jobbe i en bransje som vil være 
svært viktig for verdiskapingen 
i Norge i mange tiår framover, 
sier Drageide.
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Dyktige ansatte har bidratt til 
store investeringer i NorSun
Solenergiselskapet NorSun investerer 515 millioner kroner i Årdal. 

NorSun gjennomførte nylig en emisjon på 230 
millioner kroner. Av dette investerer Nysnø 
Klimainvesteringer og ABN Amros Energi 
Transition Fund med 160 millioner kroner, 
mens resten kommer fra eksisterende aksjo-
nærer. Emisjonen blir fulgt opp av ytterligere 
285 millioner kroner i lån og tilskudd fra Enova 
og Innovasjon Norge.

Tillitsvalgt Ole Monrad Jevnaker forteller at 
investeringen betyr utrolig mye for Norsun, 
leverandører og hele lokalsamfunnet. Det er 
188 medlemmer tilknyttet Industri Energi ved 
bedriften av i alt 230 ansatte.

–Alle ansatte har bidratt å gjøre dette mulig, 
og vi er glade for den anerkjennelsen vi får 
fra ledelsen. Det er helt nødvendig at vi blir 

større for å fortsette den positive utviklingen, 
sier han.

NorSun er alene om å produsere de tynne sili-
siumskivene i Europa, som går til å ferdigstille 
solcellepanel i Asia.

– Jeg tror solindustrien blir en megatrend vi 
bare har sett starten på. Fabrikken i Årdal har 
også et veldig lavt CO2-fotavtrykk, langt under 
konkurrentene både i Norge og globalt. Dette 
gir oss blant annet en fordel ved salg til det 
franske markedet med 20-30 prosent på grunn 
av vårt miljøsertifikat, sier fabrikksjef Steinar 
Talle.

Går alt etter planen, vil NorSun tidoble produk-
sjonen fra dagens nivå de kommende årene.

En seier som vil  
få betydning for 
mange
Industri Energi førte sak for 
medlem som mistet jobben 
da Bristow overtok Equinor-
kontrakt fra CHC Helikopter 
Service på Flesland. Etter 
seier i lagmannsretten i fjor 
og avvisning av anke fra 
Bristow, er det endelig klart 
at medlemmet både beholder 
jobben og får utbetalt 650.000 
kroner.

– Dette er en svært viktig 
seier, og ikke bare for dette ene 
medlemmet, sier Industri Energi-
advokat Eyvind Mossige, som 
har ført saken med LO-advokat 
Alexander Cascio som partshjelp.

– Seieren vil få betydning langt 
utover denne saken. Dette betyr 
at ansatte er sikret retten til å bli 
med videre selv om selskapet de 
jobber for mister en kontrakt og 
et annet overtar. De som jobber 
på selve heliporten/flyplassen 
har rett til å beholde jobbene 
sine, forklarer Mossige.

Bakgrunnen for saken er at et 
Industri Energi-medlem med 
hjelp fra forbundet gikk til 
søksmål mot Bristow, med krav 
om at hennes arbeidsforhold 
i CHC Helikopter Service ble 
overført til Bristow med grunnlag 
i reglene om virksomhetsover-
dragelse. I november 2018 vant 
medlemmet i Gulating lagmanns-
rett og ble tilkjent erstatning for 
tapt arbeidsfortjeneste. Bristow 
forsøkte anke, men etter avvis-
ningen fra Høyestrett er dommen 
fra Gulating rettskraftig.

– Dette er en viktig seier som 
sikrer arbeidstakerne på trafikk-
avdelingene ved alle helikop-
terbasene, uavhengig av hvilket 
selskap som har kontrakten 
for offshoreflyging, sier Hans 
Petter Jensen, klubbleder i CHC 
Helikopter Service.
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Industri Energi anker dom om ulovlig innleie i Lundin
Industri Energi tapte nylig en sak i tingretten der et medlem krevde fast jobb i Lundin etter å 
ha vært innleid til Edvard Grieg-plattformen i nesten fi re år. Industri Energi anker dommen til 
lagmannsretten.

Tingretten har funnet at Lundin har omgått 
regelverket og viser at innleien var ulovlig. 
Likevel gir den Lundin medhold.

-Vi mener dommen er feil og at bevisene er 
anvendt feil. Derfor anker vi dommen, sier 
advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

I dommen skriver retten: «En omgåelse av 
regelen ved ikke å forlenge med en som 
nærmer seg fi re års midlertidig ansettelse, 
og erstatte vedkommende med en annen 
som utfører helt tilsvarende arbeid, er imid-
lertid ikke i tråd med rettens oppfatning 
ikke i tråd med arbeidsmiljølovens inten-
sjon og er etter rettens oppfatning heller 
ikke holdbar».

Retten viser også til at fi reårsregelen gjaldt, 
uavhengig av en avtale om innleie som 
Lundin hadde inngått med Safe.

«Selv om partene ikke synes å ha 
hatt noe bevisst forhold til om 
(navn) arbeidsforhold var omfattet 
av avtalen mellom Lundin og Safe, 
og selv om den begrunnelse som ble 
gitt for avslutningen av innleiefor-
holdet etter rettens oppfatning 
ikke var rettslig holdbar, fi nner 
retten under noe tvil ikke å kunne 
se bort fra at Lundin etter avtalen 
med Safe kunne bruke og avslutte 
innleid arbeidskraft uavhengig av arbeids-
miljølovens generelle begrensninger for 
dette».

-Retten viser altså at det foreligger omgå-
else av regelverket, men har ikke gjort noe 
med det. Ved omgåelse skal konsekvensen 
være fast ansettelse, sier Rettedal.

Hun påpeker at lovgiver har slått 
fast at innleieregelverket skal 
tolkes strengt for å unngå utglid-
ning som fører til økt bruk av innleie 
framfor faste ansettelser.

-Jeg mener denne dommen er i strid 
med det, sier Rettedal.

Offshorearbeideren er imidlertid 
ikke dømt til å betale saksomkost-

ninger til Lundin, noe det ifølge dommen er 
fl ere grunner til.

“Det vises her særlig til at saken har budt 
på tvil og til at Lundin ved avslutningen av 
innleieforholdet begrunnet dette med en 
praktisering av “fi reårsregelen” som retten 
har funnet uholdbar” skriver retten.

Karianne 
Rettedal, advokat 
i Industri Energi

Hvem fortjener årets organisasjonspris?
Industri Energi er også i år på jakt etter kandidater til Organisasjonsprisen. Fram til 1. oktober kan du 
nominere noen du synes har gjort en god jobb for forbundet.

Organisasjonsprisen deles ut til noen 
som gjør en innsats i det viktige arbeidet 
med å bygge og styrke organisasjonen. 

Alle kan nominere noen de 
synes fortjener prisen.

Industri Energis organi-
sasjonspris deles ut på 
Styrke-konferansen, som er 
lagt til Clarion Energy-hotellet 
i Stavanger 4-5. desember. Både 
tillitsvalgte, grupper av tillits-
valgte og avdelinger i en bedrift 
kan nomineres til prisen.

Gode kandidater til Organisasjonsprisen 
er noen som enten har økt organi-
sasjonsprosenten betydelig eller 

har drevet klubben slik at de 
har god kommunikasjon 
med sine medlemmer. 

Prisen kan også gå til 
en avdeling som er god 

på saksbehandling.

Organisasjonsprisen ble delt ut 
for første gang i 2015. I tillegg til 

heder og ære får prisvinneren eller 
prisvinnerne 25 000 kroner.

Industri Energi håper å få inn mange 
gode nominasjoner til årets pris.

Send nominasjon med begrunnelse på 
e-post til forbundssekretær Jarle Vines 
innen 1. oktober: 
jarle.vines@industrienergi.no

har god kommunikasjon 

en avdeling som er god 

prisvinnerne 25 000 kroner.
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❯ Tekst og foto: Atle Espen Helgesen

Terje Valskår minnet i sin åpningstale 
om at det i år er hundre år siden åtteti-
mersdagen ble lovfestet.

-Den kom ikke av seg selv. Det tok 
hele 35 års arbeid for få 8- timersdagen 
lovfestet. Det krevde både ulovligheter 
og arbeiderkamp for å få det til, sier 
Valskår.

Han understreker at arbeidet for bedre 
helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) på 
arbeidsplassene er en kontinuerlig 
prosess som aldri må stoppe.

Flere bedrifter utfordrer regelverk
Samtidig viser han til en utvikling der 
stadig fl ere bedrifter utfordrer regelverk 
og tilsynsmyndigheter.

-De siste årene har det vært en 
merkbar endring i arbeidslivet med mer 

sosial dumping, nulltimerskontrakter, 
økt bruk av vikarer og midlertidige, press 
på arbeidstid og arbeidstidsordninger 
hvor man tar i bruk de billigste, ikke de 
beste. Vi ser stadig fl ere arbeidsoppgaver 
på færre folk, sier han.

Valskår er tydelig på at utviklingen 
i arbeidslivet går fortere enn noen 
gang. -Næringene har fokus på stadige 
forbedringer som kan gi større avkast-
ning som automatisering, økt bruk av 

– Industri Energis helt klare målsetting er at du skal komme like trygt hjem som da 
du gikk på jobb. Vi kan aldri akseptere et arbeidsliv som ikke ivaretar din sikkerhet, 
sier nestleder i Industri Energi, Terje Valskår, under HMS-konferansen, 4-5. juni på 
Sola utenfor Stavanger.

-Vi kan aldri akseptere et arbeidsliv 
som ikke ivaretar din sikkerhet

Nestleder i Industri Energi, Terje 
Valskår, åpnet HMS-konferansen.

HMS-KONFERANSEN
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robotteknologi og kunstig intelligens- 
systemer. Det medfører nye utfordringer, 
sier han.

Arena for diskusjon
Ifølge Valskår er HMS-konferansen 
viktig for at Industri Energis verne-
ombud skal ha en arena for å diskutere 
HMS og konferansen skal bidra til at 
verneombudene er tryggere i sitt arbeid.

-Vi vil at arbeidsmiljøet skal utvikle seg 
mot en bedre hverdag, for at både du og 
familien din skal vite at du arbeider på 
en arbeidsplass der du blir tatt vare på, 
der arbeidsgiver setter pris på deg som 
ansatt, der du er sikker på at når saker 
oppstår, så løses dette på beste måte.

Han understreker at Industri Energi 
ikke kan akseptere et arbeidsliv hvor 
folks sikkerhet og trygghet er i fare.

-Derfor er HMS-konferansen så viktig. 
Den er viktig for å lære, viktig for å 
kunne utveksle erfaringer, viktig for å bli 
tryggere i rollen, sier han.

Farer ved skiftarbeid
På HMS-konferansens første dag 
orienterte Dr Marit Skogstad fra Statens 
arbeidsmiljøinstitutt (Stami) om ulike 
farer ved å jobbe skift. Hun opplyser 
at så mange som én av fire arbeidsta-
kere i Norge jobber skift. 17 prosent 
jobber natt og 12 prosent jobber lange 
arbeidsdager.

-Vi er dagdyr og vår biologiske klokke 
er lagt opp til at vi skal være aktive på 
dagtid. Nattarbeid påvirker hjernen ved 
at produksjonen av ulike hormoner blir 
annerledes. Det fører til at kroppen blir 
stresset, sier hun.

Lite søvn gir ifølge Skogstad ubalanse i 
immunsystemet og kan gi betennelsessi-
tuasjon i kroppen som medfører at celler 
ikke blir erstattet.

-Slik betennelse kan over år medføre 
forkalkning av blodårer og gi økt risiko 
for infarkt. Arbeidstakerne bør sånn sett 
tenke mer på helsen sin enn lønnings-
posen, sier hun.

Skogstad forteller at Stami er i gang 
med et forskningsprosjekt ved bedriftene 
Rockwool og Glava for å se nærmere på 
følgene av skiftarbeid. Prosjektet skal 
fortsette over tre år med undersøkelser 

av søvn, organisering av arbeidet og i 
forbindelse med at den ene bedriften 
skal stenge ned en ovn i 2020.

Arbeidsmiljøutvalg for et 
bedre arbeidsmiljø
I sitt innlegg forklarer forfatter Arne 
Bernhardsen om hvordan arbeidsmiljø-
utvalg (AMU) kan fungere for å sikre et 
bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

-Forsvarlig arbeidsmiljø skal på kort 
sikt sørge for trivsel og helse, og på 
lengre sikt en helsebringende arbeids-
situasjon og faglig utvikling. Dette er 
den viktigste oppgaven for alle AMU. 
Men for å få det til må ikke AMU være 
hva som helst. Det må være forankret i 
den øverste ledelsen og i arbeidstakernes 
organisasjoner. Og partene må stille med 
sine beste kandidater, sier han.

Bernhardsen gikk også gjennom 
stansingsretten og pekte på at det er 
verneombudets egen oppfatning som 
skal legges til grunn for om man skal 
stanse arbeid. 

Sjekkliste for stansing:
> Er det fare for liv og helse?
> Er faren umiddelbar og overhengende?
> Er det umulig å avverge faren på noen 
annen måte?

-Hvis svaret på disse spørsmålene er 
JA, kan man stanse arbeidet. Men vurder 
alltid først i hvor stort omfang det er 
nødvendig å stanse arbeidet og om 
arbeidsgiver selv har hatt mulighet til å 
stanse.

–Det er lov å ta feil eller vurdere 
en situasjon som mer prekær og 
alvorlig enn det er. Og det er bare 
Arbeidstilsynet som kan overprøve et 
verneombuds stans av farlig arbeid. 
Verneombudet kan ikke bli erstatnings-
pliktig hvis stansen er etter boka. Og det 
er forbud mot gjengjeldelse, sier han.

Felles presentasjon om partssamarbeid
Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri 
Energi, direktør Anne Myhrvold i 
Petroleumstilsynet og viseadministre-
rende direktør i Norsk olje og gass Knut 
Thorvaldsen hadde en felles presentasjon 
om partssamarbeid i petroleumsindus-
trien på HMS-konferansen.

-Vi har sammenfattet en felles rapport 
med anbefalinger til videre arbeid. En av 
anbefalingen er å øke kompetansen om 
regelverk, hovedavtalen og den norske 
modellen, sier Bakkerud.

Partene vil også gjennomføre en felles 
samling for å diskutere «fremmere 
og hemmere» for partssamarbeid ved 
anbudsprosesser og nye organisasjons-
modeller. Ptil skal dessuten foreta en 
gjennomgang av egen tilsynsoppfølging 
om topartssamarbeid i lys av rapporten.

Partene er også enig om at man skal 
styrke det lokale partssamarbeidet.

-Vi er enig om at partssamarbeidet 
må fungere for å kunne ha det funksjo-
nelle regelverket slik det er i dag, sier 
Bakkerud. n

Marit Skogstad fra Stami advarer om farer ved 
natt- og skiftarbeid.

Arne Bernhardsen forteller hvordan AMU kan 
fungere.
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› Tekst: Atle Espen Helgesen

Innaskjærsdykkerne i Norge 
forteller om risikofylte 
arbeidsforhold. Hele 60 
prosent av dykkerne svarer at 
de har opplevd hendelser der 
de har fryktet for eget liv og 
helse. 90 prosent av dykkerne 
har hørt om andre dykkerne 
som har fryktet for eget liv og 
helse.

Tidligere nordsjødykker, 
nå forbundssekretær i 
Industri Energi, Leif Morten 
Rasch, har ansvar for helse, 
miljø og sikkerhetsarbeidet 
innenfor dykkersatsingen i 
forbundet. På Industri Energis 
HMS-konferanse forteller han 
at det omtrent ikke � nnes 
statistikk fra dykkerbransjen 
innaskjærs. – Men det vi vet 
er at det er omtrent ett døds-
fall innenfor innaskjærsdyk-
king per år, i en bransje med 

anslagsvis tusen dykkere. Det 
er fullstendig uakseptabelt, 
sier Rasch.

Skal løfte seriøse aktører
Han understreker at det 
� nnes seriøse aktører i 
dykkerbransjen, men disse 
konkurrerer med andre 
selskaper som ikke bryr seg 
om sikkerheten.

-Vi krever at dykkerne skal 
ha trygge arbeidsforhold og 
vi skal løfte fram de seriøse 
aktørene i bransjen og legge til 
rette for like konkurransefor-
hold, sier Rasch.

I dag fører både 
Arbeidstilsynet og 
Petroleumstilsynet tilsyn 
med yrkesdykkerne, avhengig 
av hvor det dykkes. Nylig 
kom et forslag om å legge 
dykking som foregår fra skip 
under sjøfartsregelverket. 
Det vil innebære at også 

Sjøfartsdirektoratet får en tilsynsrolle for 
dykking.

Sjøfartsdirektoratet har 
ikke dykkekompetanse
– Sjøfartsdirektoratet har ingen kompe-
tanse på dykking. Det vi trenger er et 
sterkt tilsyn som kan følge opp bran-
sjen på en skikkelig måte. Samtidig vil 
sjøfartsregelverket bety at dykkerne må 
jobbe 605 � ere arbeidstimer per år, i 
et yrke som krever full konsentrasjon 
og der hastverk kan være livsfarlig sier 
Rasch.

-Riktignok er det foreslått en forskrift 
om arbeidstid for dykkerpersonell, men 
det gis anledning til å avtale seg bort 
fra denne. Derfor er vi redd bestem-
melsen fort kan bli konkurransevridende 
framfor beskyttende når folk om bord 
ikke er fast ansatt engang.

-Og vi kan ikke risikerer at dykking 
i Norge underlegges tre ulike tilsyn. 
Lovvalgspørsmålet må opp i Stortinget, 
sier han. ■

Leif Morten 
Rasch orienterte 
om forbundets 
dykkersatsing på 
HMS-konferansen. 
Foto: Atle Espen 
Helgesen

Krever at innaskjærsdykkerne skal 
ha trygge arbeidsforhold
-Vi krever at innaskjærsdykkerne skal ha trygge arbeidsforhold og vi skal løfte fram de seriøse 
aktørene i bransjen, sa forbundssekretær Leif Morten Rasch i Industri Energi på forbundets HMS-
konferanse i juni.
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Nye Aw101-helikoptre vil gjøre den nasjonale 
redningstjenesten til verdens beste

❯ Tekst: Atle Espen Helgesen

Syv representanter fra LOs helikopterut-
valg besøkte i vår Leonardo Helicopters 
fabrikk utenfor Yeovil i Sørvest-England. 
Etter møter med ledelsen ved fabrikken 
og produktteamet ble delegasjonen tatt 
med til produksjonslinjen der Aw101-
helikoptrene settes sammen. Langs 
to parallelle linjer settes maskinene 
sammen bit for bit, fra skrog til ferdige 
helikoptre.

I enden av produksjonen står en bort-
imot ferdigbygd maskin. Helikopteret 
er malt i samme farger som dagens 
norske Sea King-redningshelikoptre, 
hvitt og oransje, med det norske 
Luftforsvarets nasjonale kjennemerke og 
«Redningstjeneste» godt synlig. 

Imponert over arbeidsforholdene
Kjetil Larsen, som til daglig jobber som 
redningsmann på off shorebaserte søk- 
og redningshelikoptre, er imponert over 
arbeidsforholdene om bord. 

– Det første jeg legger merke til er 
hvor stor kabinen er (27 kvadratmeter) 
og takhøyden (183cm) som gjør at jeg 
kan stå fullt oppreist. Det er en fl eksibel 
interiørløsning, som gjør at man kan 

fl ytte ting og arbeidsstasjoner 

rundt. Og det medisinske området virker 
meget bra, sier Larsen.

Leonardo Aw101 skal erstatte 
de snart 50 år gamle Sea King-
redningshelikoptrene i Norge. I alt er 
16 nye helikoptre bestilt, med opsjon på 
ytterligere seks. Etter grundig testing og 
opplæring er den første maskinen ventet 
å bli operativ ved Sola-basen mot slutten 
av året. 

Det er et stort helikopter med 
kapasitet til å kunne redde minst 25 
nødstedte. Maskinen kan fl y i over fem 
timer og skal kunne plukke opp 20 
nødstedte 250 nautiske mil unna.

De nye norske redningshelikoptrene 
får det mest avanserte søk- og rednings-
utstyret som fi nnes på markedet. Blant 
annet har det toppmoderne radar, 
varmesøkende kamera og utstyr for 
å kunne søke etter mobiltelefoner til 
savnede personer. 

Økt trygghet for landets borgere
Leder i LOs helikopterutvalg, 
Henrik Fjeldsbø, understreker at 
Sea King-helikoptrene har vært 
solide arbeidshester som har 

gjort en kjempejobb gjennom nesten 50 
års tjeneste. 

– Men det er på tide å ta i bruk ny 
teknologi. Og jeg ser virkelig fram til alle 
de 16 nye Aw101-helikoptrene er i bruk 
på alle seks basene. Det blir som å gå 
fra Volvo Amazon til Volvo V60. De nye 
helikoptrene vil gi økt trygghet for alle 
landets borgere og særlig for de mange 
tusener som har sin arbeidsplass ute i 
havet. 

Spesialrådgiver i LO og nestleder i 
Helikopterutvalget, Erik Hamremoen, 
har ti års erfaring som fartøyssjef på Sea 
King. Han er trygg på at de nye norske 
Aw101-helikoptrene blir verdens mest 
avanserte redningshelikoptre. 

–Når besetningene som skal fl y disse 
maskinene allerede regnes som verdens 
mest kompetente, mest profesjonelle 
og mest seriøse tør jeg å påstå at vi får 
verdens beste nasjonale redningsheli-
koptertjeneste, sier han. n

De nye Aw101-redningshelikoptrene blir de mest avanserte som fi nnes og vil bidra til 
å gjøre den norske redningshelikoptertjenesten verdensledende.

Les hele saken på 
www.industrienergi.no

Foto: Martin 
Mellquist/Forsvaret
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 ❯ Tekst og foto: Trond Murvold Elstad

Medlemstallet har fått en ekstra 
oppsving etter at klubben gikk i gang 
med prosjektet «Arbeid, Fritid og 
Utvikling» fra årsskiftet i år. Og, like 
viktig, ingen medlemmer har meldt seg 
ut i år.

-Vi har hatt et fenomenalt samarbeid 
med ledelsen i prosjektet. Arbeid, fritid 
og utvikling har innvirkning på hvordan 
vi utfører arbeidet vårt. Det viktigste er 
å finne en balanse. Det skaper dyktige 
og fornøyd arbeidstakere, som innvirker 
direkte på bedriftens lønnsomhet, sier 
Ingard Haugeberg, leder i ABC-klubben 
SKALA. 

ABC klubben er todelt. ABC-klubben 
SKALA representerer medlemmer innen 

administrative, tekniske og ledende 
stillinger. Aker BP Tariff Industri Energi 
er den andre delen. Klubbene har vært 
sitt styre, men samarbeider på mange 
områder.

Overføringsverdi
Haugeberg sier at det er mange ansatte 
i bedriften som har vært nysgjerrige på 
prosjektet. 

-Det er ikke nok å verve nye 
medlemmer og lene seg tilbake og tro 
at jobben er ferdig. Ansatte på alle 
nivåer trenger en fagforening som kan 
fronte deres interesser. Vi må kunne 
gi medlemskapet et innhold, og dette 
prosjektet er så konkret at det passer for 
alle ansatte. Vi mener også at «Arbeid, 
Fritid og Utvikling» har overføringsverdi 

til gjenbruk med tilpasninger for andre 
bedrifter. Vi vil selvsagt dele våre 
erfaringer med andre klubber i Industri 
Energi, sier Haugeberg.

De ansatte kan deles inn i tre hoved-
grupper i et livshjul. 

-De unge, som arbeider hardt og ofte 
ikke er så opptatt av fritid. Mellomfasen, 
hvor man har familie og vil sikre fritid 
og fremtid i bedriftene. Senere blir man 
senior og kan øse av sin erfaring til de 
yngre arbeidstakerne. Alle har noe å lære 
av alle for å sikre et en balanse av disse 
tre faktorene.

-I dag jobber mange allerede mye, de 
har kanskje litt reisevei til jobb, familie 
og skal levere i barnehagen. Når du i 
tillegg skal ha kontinuerlig kompetan-
seheving, kan du komme i ubalanse i et 

-Vi har hatt en eventyrlig vekst av medlemmer i ABC-klubben i Industri Energi. 40 nye medlemmer 
siden 1.januar i år. Det betyr at vi løpet av de siste årene har betydelig styrket vår posisjon, sier 
nestleder i klubben Jan Inge Selvik.

Sterk medlemsøkning i Aker BP Club SKALA  

 Ingard Haugeberg 
(til høyre) og Jan 
Inge Selvik.

ORGANISASJON
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krysspress som kan føre til vanskelige 
familiesituasjoner. Vi ønsker at det skal 
være mulig å kombinere kompetanse-
utvikling med familie, sier han.

Trepartssamarbeid
Haugeberg er tydelig på at ikke alt 
ansvar kan legges på bedriftene, men 
at det bør kartlegges hva partene i 
arbeidslivet kan bidra med.

-La oss si at man kunne ha fått til en 
modell der 80 prosent av arbeidsåret 
i snitt skal gå med til arbeid, og 20 
prosent skal gå med til utvikling. Da er 
vi inne på dette med livslang læring, 
og ungdom hadde ikke trengt å starte 
arbeidslivet med en mastergrad, sier 
han. Drømmen er at problemstillingen 
løftes inn i trepartssamarbeidet, sier 
han.

Aker BP Academy vil være en 
naturlig samarbeidspartner også i 

fortsettelsen, hvor det drives kontinu-
erlig kompetanseutvikling for livslang 
læring. I perioder er arbeidsdagen 6 
timer, og 2 timer opplæring i snitt, sier 
Jan Inge Selvik.

Nye arbeidsformer og digitalisering 
setter høyere krav til kompetanseendring 
hos ansatte.

-Vi er godt i gang med å kartlegge hva 
de ansatte har tilgang på av kompetanse-
hevende tiltak i dag, og hvilke støtteord-
ninger det fi nnes i bedriften og utenfor. 
Det andre vil være hvordan vi kan 
tilpasse kompetansehevingen innenfor 
arbeidsdagen slik at vi legger til rette for 
livslang læring, sier han.

Jan Inge Selvik forteller at det har vært 
ekstra moro å oppleve at større yrkes-
grupper melder seg inn i ABC SKALA. n

Det hadde vært fl ott 
å ha fått til en modell 
der 80 prosent av 
arbeidsåret i snitt 
skal gå med til 
arbeid, og 20 prosent 
skal gå med til 
utvikling.

”

Haugeberg og Selvik

Fjordkraft er stolt samarbeidspartner med Industri Energi. 
Derfor tilbyr vi deg som medlem spesialavtaler på strøm. 

Les mer om avtalene og bestill på fjordkraft.no/
industrienergi eller ring oss på 230 06100.

Spesialtilbud på strøm
til deg som er medlem i Industri Energi

Ekstra billig 

mobil-

abonnement 

for alle med strøm 

fra Fjordkraft
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 ❯ Tekst og foto: Trond Murvold Elstad

Han er ordførerkandidat for 
Arbeiderpartiet i Vefsn kommune i 
Nordland. Nylig takket han av som leder 
av Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening 
Industri Energi. For prosessoperatøren 
som arbeider for aluminiumsverket 
Alcoa i Mosjøen, er det valgkamp 
som gjelder frem til kommunevalget i 
september.

Robuste arbeidsplasser
-Etter å ha arbeidet i aluminiumsin-
dustrien siden jeg var 19 år, ser jeg mer 
og mer hvor viktig det er med robuste 
arbeidsplasser og langsiktige investe-
ringer fra eierne. Norge er velsignet med 
vannkraft, og det konkurransefortrinnet 
må vi ikke rote bort via hodeløs kabelut-
bygging til utlandet. Vi eksporterer nok 
kraft som vi gjør i dag, og trenger ikke 
flere utenlandskabler, sier han.

Rune er til tider oppgitt over den 
politiske debatten, hvor de såkalte miljø-
partiene i alt for sterk grad får styre hva 
mediene skriver om.

-Ta MDG (Miljøpartiet De grønne) for 
eksempel. Hadde de styrt den gangen det 
ble vedtatt å bygge ut aluminiumsverk i 

Mosjøen, er jeg usikker på om det i det 
hele tatt hadde blitt noe av. Det nytter 
ikke å være i mot alt som er av indus-
triutvikling og nye investeringer. Fakta 
er at aldri har norsk industri vært mer 
opptatt av å ta vare på miljøet. Samtidig 
er lønnsom industri helt avgjørende for 

bosetting i hele landet. Det betyr også 
at offentlig sektor får tilført de ressurser 
de må ha for at vi i det hele tatt skal ha 
et godt utbygget utdanningssystem og 
helsetilbud til alle. 

-Hvordan ser du fremtiden for alumini-
umsverket i Mosjøen?
-Det er viktig med rekruttering og at så 
mange som mulig av de ansatte får tatt 
fagbrev. Vi har i dag en god inntjening 
og en kompetent arbeidsstokk på i over-
kant av 500 ansatte. Men, det er ingen 
selvfølge av det skal være slik. Da vi kom 
under Alcoa-paraplyen i 2009 var det 
27 smelteverk i konsernet. Nå er det 13 
verk igjen. Blant annet har to alumini-
umsverk i Spania blitt lagt ned det siste 
året. Det er tragedie for de ansatte som 
blir berørt, særlig i et land hvor det er 
skyhøy arbeidsledighet, særlig blant de 
unge.

Passiv næringspolitikk
-Hva synes du om Regjeringens 
næringspolitikk?
Vi er avhengig av å ha en nærings-
politikk som sikrer fortsatt konkur-
ransedyktige rammebetingelser. Der 
synes jeg Regjeringen er alt for passiv. 

Norge er velsignet 
med vannkraft, 
og det konkur-
ransefortrinnet 
må vi ikke rote 
bort via hodeløs 
kabelutbygging til 
utlandet.

”

Rune Krutå

-Både medlemmer og tillitsvalgte bør engasjere seg politisk. Ta verv, påvirk politiske 
beslutningsprosesser, og få frem hvor viktig industrien er for å opprettholde og utvikle 
velferdssamfunnet, sier Rune Krutå, nylig avgått klubbleder, nå ordførerkandidat.

Oppfordrer medlemmer å engasjere 
seg politisk

PROFIL
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Det er mange i industrien som frykter 
at Regjeringen ikke legger nok trykk på 
å få videreført CO-2 kompensasjons-
ordningen med EU. Dette er en sak som 
Arbeiderpartiet må være enda tydeligere på 
viktigheten av.

Krutå sier det finnes en vilje til å inves-
tere i prosessindustrien i Norge.

-Blant annet Hydro Karmøy og Eramet 
i Tyssedal er gode eksempler på dette. 
Ellers er det mye livskraftig industri langs 
kysten i Nordland. Blant annet Elkem, 
Yara, Norcem, smelteverket i Finnfjord, og 
Norwegian Crystals har stor virksomhet i 
landsdelen. Jeg er optimistisk med tanke på 
industriens fremtid i både Nord-Norge og 
resten av landet.

-Flere fagforeninger i offentlig sektor vil 
skrote EØS-avtalen. Hva mener du skal til 
for fortsatt å legitimere denne avtalen med 
EU?
-Vi må for all del ikke sette EØS-avtalen i 
spill. Med en liten og åpen økonomi er vi 
helt avhengig av å kunne selge og kjøpe våre 
varer i EØS-området til samme vilkår som 
EU-landene. En stor del av vår eksport skjer 
til EU-land, og dette må fortsette. I kulis-
sene ligger Kina klar til å erobre markedene.

Til tross for sine unge alder, har Rune 
(37) etter hvert fått betydelig erfaring som 
kommunestyrerepresentant og medlem 
av formannskapet i Vefsn kommune for 
Arbeiderpartiet i to perioder.

-Da partiet ville jeg skulle stille som 
ordførerkandidat, tenkte jeg at dette er en 
sjanse som bare kommer en gang. Når man 
er lidenskapelig opptatt av politikk, er det 
naturlig å påta seg verv hvor man kan få 
gjennomført viktige saker for innbyggerne.

Ny næringsvirksomhet
-Hva blir de viktigste sakene for 
Arbeiderpartiet i Vefsn kommune å fokusere 
på i neste periode?
-Vi har fire satsingsområder vi vil fokusere 
på. Når det gjelder det lokale næringslivet, 

er vi opptatt av å få fylt opp de nye industri-
områdene i Holandsvika og Nesbruktomta 
med ny næringsvirksomhet. Når det gjelder 
eldreomsorg, er Parken eldresenter og 
ombygging der noe vi vil vektlegge ekstra. 
Det er viktig at man legger til rette for at de 
eldre får lettere tilgang til sosiale aktiviteter 
slik at de ikke blir isolert i sine leiligheter. 
Det vil være forebyggende både fysisk og 
psykisk, sier han. Vi kommer også til å 
arbeide for flere offentlige arbeidsplasser i 
Mosjøen og omegn, og skolefrokost i Vefsn-
skolen. I tillegg vil jeg si at man må forsere 
arbeidet med å bygge viktig infrastruktur. 
Det er avgjørende for å få næringslivet til å 
satse i området.

Rune Krutå er også opptatt av pensjons-
reformen og uheldige utslag den har fått for 
noen grupper som har det vanskelig fra før.

-Mange mangler pensjonsopptjening av 
¼ av lønna. Dette er en sak som må tas på 
et overordnet plan. Folk må få pensjons-
opptjening på hele lønna si! Mange er ikke 
i stand til å jobbe for fullt, disse blir ekstra 
hardt rammet når bedriftene ikke må betale 
pensjon for hele lønna deres. Slik kan vi 
ikke ha det i Norge, sier Rune Krutå. n

Navn: Rune Krutå

Alder: 37

Bosted: Mosjøen

Sivilstand: Samboer, to gutter 
Adrian på 7 og Jonas 4 år 

Utdanning: Fagbrev i kjemi- 
og prosessfag 

Stilling: Prosessoperatør. 
Nylig avgått leder av Mosjøen 
Kjemiske Arbeiderforening, 
Industri Energi avd.152, hvor 
han ble valg i 2012. Tidligere 
nestleder fra 2008

Aktuell: Ordførerkandidat for 
AP i Vefsn kommune

Hobbyer: Lidenskapelig 
fotball-interessert
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❯ Tekst: Marius Jøntvedt

Tillitsvalgte er selve ryggraden til 
Industri Energi. Det er de tillitsvalgte 
som forhandler med ledelsen, som 
sørger for at tariff avtalene overholdes, 
som organiserer nye medlemmer og som 
hjelper medlemmene på bedriftene der 
de jobber.

– Tillitsvalgte er i sannhet hver-
dagsheltene i norsk fagbevegelse og 
arbeidsliv, sier Ommund Stokka.

I 2019 skal tillitsvalgte skal løftes frem, 
og i løpet av året vil vi skrive fl ere arti-
kler som viser hvor uvurderlig innsatsen 
deres er.

Det er de tillitsvalgte som 
«står midt oppi det»
– Kanskje den viktigste og vanskeligste 
jobben i norsk fagbevegelse ligger hos 
de lokale tillitsvalgte. Medlemmene 
som kommer til dem er ikke navn på 
et papir. Det er arbeidskamerater som 
de tillitsvalgte jobber med. De vet at de 
har familie og unger, de vet hva de sliter 
med på privaten og de holder kjeft, sier 
Stokka.

– De får også informasjon fra 
bedriften og ledelsen som er konfi den-
siell, selv om de gjerne ønsker å dele det 
med medlemmene, fortsetter Stokka, og 

legger til at de siste årene har vært særlig 
krevende: Gjennom fi nanskrisen og 
oljeprisfallet har mange av våre tillits-
valgte blitt stilt overfor ekstremt tøff e 
omstillinger.

Nøkkelen til godt fagforeningsarbeid
Stokka er klar på at organisasjonsar-
beid og at fagforeningsarbeid skjer best 
nærmest mulig medlemmene. Det gjør 
lokale tillitsvalgte avgjørende. Han viser 
til Industri Energis arbeidsplan for 2019, 
som sier:

«Forbundets kompetanse ligger hos 
de tillitsvalgte i lokalavdelingene våre. 
Lokale tillitsvalgte vet hva som fungerer 
hos seg og kjenner sine egne arbeids-
plasser best.»

Industri Energi ønsker å jobbe 
tettere med lokalavdelingene våre. 
Samarbeide og involvere enda mer, og 
bli enda fl inkere til å støtte opp, og drive 
erfaringsutveksling.

Med stor variasjon i ressurser og antall 
medlemmer lokalt, må det jobbes krea-
tivt og på fl ere plan. Det er ikke én mal 
som passer for alle.

– For et forbund som Industri 
Energi er dette krevende. Vi skal være 
et forbund for fagforeninger med 
nærmere 5 000 medlemmer og de 
med 20 medlemmer. Vi skal passe til 

fagforeninger som har eksistert i hundre 
år, og de som er helt nye i bedriftene de 
har medlemmer. De med kun norske 
medlemmer, og de fagforeningene med 
medlemmer fra ti forskjellige land. Vi 
organiserer medlemmer i bedrifter som 
driver hele lokalsamfunn, og de bedrif-
tene der ansatte er spredt over hele 
landet – og sokkelen, forklarer Stokka.

– Dette setter også helt spesielle krav 
til forbundet, og derfor har vi satt i gang 
noen helt konkrete tiltak for å møte 
denne situasjonen på en enda bedre 
måte, forteller han.

Gjennomgang av tillitsvalgtopplæringen
Et av tiltakene er en gjennomgang av 
forbundets tillitsvalgtopplæring, med to 
klare hovedmål:

1.Få en inkluderende prosess der 
samarbeidskomiteer og andre organer i 
forbundet opplever prosessen som god, 
og der innspillene blir godt ivaretatt i det 
endelige resultatet.

2. Forbedre forbundets opplæring av 
tillitsvalgte.

– Forbundets kurs- og kompetansear-
beid er i dag godt. Tilbakemeldingene fra 
kursdeltagerne er nesten udelt positive. 
Likevel er ikke forbundets opplæring 
av tillitsvalgte tilstrekkelig forankret i 
forbundets demokratiske organer, sier 

– Kanskje den viktigste og vanskeligste jobben i norsk fagbevegelse ligger hos 
de lokale tillitsvalgte, sier Ommund Stokka, leder for organisasjonsavdelingen i Industri Energi. 

I denne artikkelen forteller han om grep forbundet tar for å legge til rette for at tillitsvalgte 
kan utføre vervet sitt på best mulig måte.

DEN TØFFESTE 
JOBBEN I FAGBEVEGELSEN

TILLITSVALGT
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Stokka, og viser til at det er i stor grad 
forbundets administrasjon som i dag står 
for utformingen av kursplan og priorite-
ring av tematikk for kursene.

– Det har heller ikke tidligere vært 
gjennomført en helhetlig gjennomgang 
av forbundets opplæring av tillitsvalgte 
der forbundets organer er blitt involvert, 
sier han.

– Vi vil også jobbe for å få en mer 
deltagende form for kursaktivitet, hvor 
kursdeltagerne i større grad også deler 
egne erfaringer på kursene. Og selvsagt 
totalt sett sørge for å lage enda bedre 
kurs og konferanser og forbedre forbun-
dets opplæring av tillitsvalgte.

Å bygge på summen av erfaringene, 
samt en demokratisk forankring av veien 
videre, er i tråd med forbundets verdier 
og grunntanke.

– Forbundet vil også videreutvikle vårt 
digitale opplæringstilbud «Kompis» for 
å gi tillitsvalgte en rask grunnopplæring 
etter at de har blitt valgt, og før de har 
vært på sitt første kurs, forteller Stokka.

Større og sterkere Styrke
Forbundet har arrangert Styrke-
konferansen i mange år, en viktig 
møteplass for tillitsvalgte og 
medlemmer. Nå blir konferansen 
større, og vil involvere de tillitsvalgte 
enda mer.

– Vi vil i år sørge for at fl ere kan 
delta på konferansen, og åpner 
for opptil 400 deltagere på 
konferansen, i motset-
ning til tidligere 
år der delta-
gerantallet 
har vært 
rundt 
160.

– Like 
viktig er at 
vi involverer 
de tillitsvalgte 
i samarbeids-
komiteene i 
mye større grad 
enn før. Dette for å 

sikre at konferansen forbundet arran-
gerer i større grad samsvarer til det som 
er nyttig for de tillitsvalgte, sier Stokka, 
og forklarer at datoen for konferansen 
endres slik at vi kan jobbe skikkelig med 
den.

– Dette krever mer ressurser og den 
blir derfor fl yttet til desember måned.

Internposten
Skal forbundet lykkes med sitt arbeid, 
er det viktig med en kontinuerlig dialog 
med fagforeningsstyrene i bedriftene.

– Industri Energi har derfor oppretta 
internposten. Den går ut omlag hver 8. 
uke og meningen er at klubbleder og 
hovedtillitsvalgt skal ta saken med til sitt 
styre for å diskutere saken. I etterkant 
spiller styret tilbake til forbundet hva 
som er diskutert, forklarer Stokka

– Dette er svært nyttig, både som erfa-
ringsutveksling og for å styrke de lokale 
klubb og avdelingsstyrene, men også for 
forbundet, sier Stokka.

– Når mange diskuterer det samme 
samtidig, kommer det ofte 

frem gode ideer.
Han forteller at så 
lang har internposten 
handlet om hvordan 
nyansatte møtes av 
sin fagforening, de nye 

innleiebestemmelsene, organisasjons-
graden i forbundet og hvordan vi profi -
lerer oss.

Noen å snakke med
Tillitsvalgte som alle går til, har ofte 
også behov for å prate med noen.

– Mange tillitsvalgte føler ofte på et 
press og står oppe i situasjoner som kan 
som kan være svært belastende psykisk, 
sier Stokka.

– Forbundet har derfor et tilbud til 
tillitsvalgte som opplever slike krevende 
situasjoner, i form av en profesjonell 
samtalepartner, sier han, og presiserer at 
de som bistår de tillitsvalgte selvsagt har 
taushetsplikt.

Dette vil alltid være viktig arbeid
Tillitsvalgtåret 2019 betyr ekstra fokus, 
men som Stokka påpeker er det å styrke 
og løfte frem tillitsvalgt-apparatet et 
arbeid som pågår kontinuerlig.

– Vi har hatt fagforeninger i Norge i 
over hundre år. Arbeidet med at tillits-
valgte skal kunne skjøtte sitt verv på en 
best mulig måte verken begynner eller 
avsluttes med tillitsvalgtsåret. Det er 
likevel en god anledning til å løfte frem 
hvor avgjørende lokale tillitsvalgte er for 
ikke bare fagbevegelsen spesielt, men for 
hele samfunnet, avslutter han. n
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MELLOMOPPGJØRET
TEKST OG FOTO:

MARIUS JØNTVEDT, CHRISTINE M CHRISTENSEN  
OG ATLE ESPEN HELGESEN
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– Totalt sett er dette 
et svært godt resultat. 
I løpet av to år har vi 
fått løftet de lavtlønte 4 
kroner og 50 øre i timen 
– i tillegg til at de også 
får det generelle tillegget. 
Dette betyr at lavtlønns-
profi len og målet om 
utjevning er godt ivare-
tatt, sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri 
Energi.

– Det generelle 
tillegget på 2,50 er også 
et godt resultat, og målet 
med å gi økt kjøpekraft 

til alle etter mange år med moderasjon 
dermed oppnådd, sier Alfheim.

LO leder Hans Christian Gabrielsen er 
også fornøyd med oppgjøret:

– Våre medlemmer har tatt ansvar i 
dårlige tider, nå var det deres tur til å få sin 
del av kaka, sier han og legger til at dette er 
det beste resultatet på mange år.

Forhandlingene gikk til mekling etter at 
det ble brudd i forhandlingene i mars. Etter 
å ha meklet på overtid kom LO og NHO 
til enighet hos Riksmekleren klokken 13.30 
mandag 1. april, og den varslede streiken 
for 23.000 LO-medlemmer er dermed 
avverget.

De viktigste resultatene
❯ Et generelt tillegg på kr 2,50 pr time, dvs 
kr 4875,- i året til alle.
❯ Et lavlønnstillegg på 2 kr pr time, dvs 
kr 3900,- i året til alle på overenskom-
ster der gjennomsnittlig lønn ligger 
under 90 prosent av gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn, totalt 8775,- i året. 
(Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 
478.023 i året. 90 prosent er kr 430.221)
❯ Totalt vil rundt 22 prosent av alle 
arbeidstakere som omfattes av lønns-
oppgjøret LO-NHO få lavlønnstillegget. 
Lavlønnstillegget vil særlig komme kvin-
nene til gode. Nær halvparten av alle som 
får lavlønnstillegg er kvinner, mens kvin-
neandelen i alt er om lag 23 prosent.

Formålet med Sliterordningen er å yte en 
ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 
62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved 
siden av.

Årets lønnsoppgjør er mellomoppgjør. 
Det betyr at det kun forhandles om kroner 
og ører. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, 
hvor alle bestemmelser i tariff avtalene/
overenskomstene og for eksempel spørsmål 
som pensjon, forhandles om.

Meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO gir økt kjøpekraft til alle 
og ekstra løft for de lavest lønte. Alle som omfattes av oppgjøret, får et 
generelt tillegg på 2,50 kroner per time. Lavlønnstillegget er 2 kroner 
per time. Rammen er på 3,2 prosent.

Mellomoppgjøret 2019:

Godt oppgjør med økt 
kjøpekraft og lavlønnsløft

Forbundsleder 
Frode Alfheim 
er godt fornøyd 
med resultatet fra 
lønnsoppgjøret og 
meklingen på LO/
NHO-området.

«Sliter-
ordningen»
I årets lønnsoppgjør mellom LO 
og NHO kom hovedrammen for den 
nye «Sliterordningen» , også kjent 
som «Slitertillegget», på plass. 
Ordningen skal gi en ekstra ytelse til 
de som må gå av med pensjon tidlig.

I hovedoppgjøret 2018 ble 
NHO, LO og YS enige om at 
Sluttvederlagsavtalen mellom 
NHO og LO skulle avvikles, og 
pengene overføres til en ny 
ordning – Sliterordningen.

Sliterordningen er fortsatt i 
etableringsfasen, men mye 
har nå kommet på plass.

Full ytelse tilsvarer 0,25 G per 
år for personer født i 1963 eller 
senere (G= grunnbeløp i folke-
trygden, som per 1. mai 2018 kr 96 
883 ), altså 24.220 kroner i tillegg 
til den øvrige pensjonen din.

Ordningen er gradert. Man får 
mest hvis man begynner å ta den 
ut ved 62 år, og gradvis mindre for 
hvert år man venter med å gå av.

Ytelsen er gradert slik:

• Ved uttak ved fylte 62 år 
får man full ytelse.

• Ved uttak ved fylte 63 år får 
man 2/3 av full ytelse.

• Ved uttak ved fylte 64 år 
får man 1/3 av full ytelse.

Selv om mye er på plass må 
man vente litt til før det er 
mulig å søke på ordningen, men 
ordningen vil få tilbakevirkende 
kraft fra 1. januar 2019. 

For mer informasjon:
www.afp.no/sliterordningen
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Lønnsoppgjøret for 
oljeservice i havn
Industri Energi og Norsk olje 
og gass har kommet fram til et 
resultat for oljeserviceansatte.

Oppgjøret gir oljeserviceansatte 
en lønnsøkning på 19.700 kroner. I 
tillegg blir skift-/nattillegget økt 
med 3 kroner til 86,50 kroner. 

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 
50 kroner til 2025 kroner per dag.

-Vi er tålig fornøyd. Dette er første 
oppgjør med ny lønnsmatrise for oljeser-
vice. Gjennomføringen har lagt grunnlag 
for oversiktlige forhandlinger og vi fikk et 
oppgjør i tråd med rammen, sier forbunds-
leder Frode Alfheim i Industri Energi.

Partene understreker at det skal gjen-
nomføres reelle lokale forhandlinger.

- Også i årets oppgjør har det vært 
et fokusområde for oss å forbedre 
lønnsdannelsen for landansatte og 
individuelt avlønnede. Det skal det 
fortsatt være, noe arbeidsgiverne 
er enig med oss i, sier Alfheim.

Oljeserviceavtalen omfatter cirka 
6000 Industri Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr 
at det bare forhandles om lønnsregu-
lering. Dette til forskjell fra hoved-
oppgjør, hvor det forhandles om alle 
bestemmelsene i tariffavtalene.

Årets oppgjør gir våre medlemmer innen 
vask og rens et generelt kronetillegg på 
5 kroner som tilsvarer 3,85 posent på 
begynnerlønnen (inkludert overheng på 
1, 1 prosent). Dette er også inkludert 
lavlønnstillegget fra de sentrale LO/
NHO-forhandlingene. Skiftsatsene økes 
med 2,8 prosent i henhold til industri-
gjennomsnittet i fjor. Det er ingen lokale 
forhandlinger på denne tariffavtalen.

– Dette er en normallønnsavtale uten 
lokal forhandlingsrett og vi hadde håpet 
å få mer ut av de sentrale forhandlingene. 
Vi er skuffet, men tar tilbudet til etterret-
ning sier forhandlingsleder Asle Reime.

De nye lønnsatsene blir 
(etter ansiennitet):
❯ 10 år: 202,34 kroner per time
❯ 7 år: 199,34 kroner per time 
❯ 4 år: 194,80 kroner per time

❯ 2 år: 190,82 kroner per time
❯ Begynnerlønn: 186,86 kroner per time

De nye skifttilleggene blir:
❯ Ettermiddagsskifttillegg: 14,53 kroner  
per time
❯ Nattskifttillegg: 21,64 kroner per time 
❯ Søndagstillegg: 46,43 kroner per time
❯ Skiftarbeid ved helligdager: 106,14 
kroner per time

Mellomoppgjøret for vaskeri- og renseribedrifter i Industri Energi 
og motpart Norsk Industri ble avsluttet 20. mai. Oppgjøret gir de 
ansatte en generell lønnsøkning på 5 kroner.

 
Lønnsforhandlingene for 
vask og rens er avsluttet

Forhandlingsutvalget til 
Industri Energi overleverer 
kravene til Norsk Industri

Forhandlingslederne Jan Hodneland (NOG) og 
Frode Alfheim (Industri Energi). Foto: AEH
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Industri Energi registrerer at forbundet Lederne i sin runde 
hos Riksmekleren har akseptert det samme tilbudet vi klarte å 
forhandle fram med Norsk olje og gass 7. og 8. mai.

Industri Energi tok 4. juni kontakt med 
Norsk olje og gass for å signere tilbudet 
som ble gitt under forhandlingene.

-Vi har sluttført forhandlingene. Vi har 
valgt å godta siste framlagte tilbud og 
tar det til etterretning, sier områdeleder 
Asle Reime i Industri Energi.

Partene har kommet fram til et 
resultat som gir en lønnsøkning på 
19.700 kroner. I tillegg blir skift-/nattil-
legget økt med 3 kroner til 76,50 kroner. 
Konferansetillegget økes med 3 kroner 
per time til 96,50 kroner.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 
kroner til 2025 kroner per dag.

Ansatte i boring og forpleining får i 
tillegg et etterslep på 5386 kroner, som 
blir regulert inn i lønnsmatrisen.

For operatørselskapene er det med 
utgangspunkt i dette nå klart for å gå i 
gang med lokale forhandlinger. De lokale 
forhandlingene skal gjennomføres etter 
normale regler for slike oppgjør.

Sokkelavtalene omfatter cirka 3700 
Industri Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr 
at det bare forhandles om lønnsregule-
ring. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, 
hvor det forhandles om alle bestemmel-
sene i tariffavtalene.

Mellomoppgjøret for operatør, 
boring og forpleiningsansatte 
er sluttført

OBF-forhandlingene trakk utover natten. Foto: Atle Espen Helgesen

Fare for streik på  
flyterigg
Industri Energi brøt forhandlingene med 
Norges Rederiforbund i lønnsoppgjøret for 
flyteriggansatte. – Avstanden mellom partene 
var for stor, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Industri Energi brøt 28. mai forhand-
lingene med Norges Rederiforbund på 
flyteriggavtalen som omfatter forbundets 
medlemmer på flyttbare offshoreinnret-
ninger, samt plattformboring på permanent 
plasserte innretninger på norsk sokkel.

– Våre medlemmer og tillitsvalgte har tatt 
stort ansvar gjennom årene med krise. 
Riggnæringen er nå på vei opp, da er det 
rett og rimelig at vi skal ha kompensert, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi er innkalt til mekling på 
flyteriggavtalen hos Riksmekleren i Oslo 27. 
juni, etter Fagbladet Industri Energi går i 
trykken (red anm). Hvis det ikke blir enighet i 
meklingen blir det streik på flyteriggområdet.

Forbundet har nå varslet Riksmekleren og 
Norges Rederiforbund (NR) om plassoppsi-
gelse for 937 medlemmer på flyteriggavtalen.

Størstedelen av bedriftene og installasjonene 
som Industri Energi har varslet plassoppsi-
gelse for er på kontrakt for Equinor. Men også 
operatørselskapene AkerBP, Vår Energi og 
Shell kan bli rammet ved en eventuell konflikt.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor 
flyteriggområdet. Tallet inkluderer også 
medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, 
midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.
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Her finner du resultatene fra mellomoppgjøret mellom LO og NHO spesifisert for de ulike 
overenskomstene vi har med bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Sjømat Norge. 

Avtalene våre med Norsk Industri og 
Sjømat Norge, og arbeidet med å styrke 
lavlønnsordningen

Områdeleder Asle Reime ledet forhandlingene  
med Norsk Industri som motpart. Her fra Vask og rens. 
Foto: Christine Meling Christensen
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I år var det mellomoppgjør, som betyr 
at det som hovedregel bare forhandles 
om lønnsregulering. Dette til forskjell fra 
hovedoppgjør, hvor alle bestemmelsene 
i tariffavtalene/overenskomstene – som 
arbeidstid og ferie, også forhandles om.

I år som det er mellomoppgjør foregår 
de første, sentrale forhandlingene på 
LO/NHO-området samordnet. Det 
vil si at LO leder an fra vår side, med 
de ulike forbundene representert i 
forhandlingsutvalget.

Det ble brudd i det sentrale oppgjøret 
mellom LO og NHO og deretter 
mekling. Da kunne det blitt streik, men 
det ble avverget 1. april da LO og NHO 
ble enige hos Riksmekleren. 

Resultatet gir økt kjøpekraft til alle og 
ekstra løft for de lavest lønte. Absolutt 
alle som omfattes av oppgjøret, fikk et 
generelt tillegg på kr. 2,50 per time. I 
tillegg ble det enighet om et lavlønns-
tillegg på 2 kroner timen. Den totale 
rammen for oppgjøret ble 3,2 prosent. 

I tillegg er det kommet på plass en 
«sliterordning» skal gi litt ekstra til de 

som har stått i tøft arbeid og går av med 
pensjon før de har fylt 65 år.

-Totalt sett er dette et svært godt 
resultat. Dog kjemper vi videre for at 
enda flere som i realiteten er lavtlønte 
skal få lavlønnstillegget, sier Asle Reime 
som er områdeleder for forhandlingsav-
delingen i Industri Energi.

Deretter forhandlingene 
på bransjenivå
Etter de sentrale forhandlin-
gene har det vært forhandlinger 
mellom Industri Energi og 
NHOs bransjeforeninger Norsk 
Industri, Norsk olje og gass 
og Sjømat Norge på de ulike 
overenskomstene/avtalene. 

– Forhandlingene våre med 
bransjeforeningene Norsk 
Industri og Sjømat Norge har i 
stor grad handlet om å få regulert inn i 
hver enkelt overenskomst den rammen 
på 3,2 prosent som hadde blitt forhandlet 
frem sentralt mellom LO og NHO, 
forklarer Asle Reime. 

Det også viktig å merke seg at 
det innenfor bransjene på LO/
NHO-området ikke er streikerett i 
mellomoppgjør. Muligheten til å streike 
var under de sentrale forhandlingene 
mellom LO og NHO. Unntaket er 

på flyterigg der Rederiforbundet står 
utenfor NHO.

Forskjellen på minstelønnsavtaler 
og normallønnsavtaler
Måten det som har blitt gitt sentralt blir 
regulert inn i de ulike overenskomstene 

avhenger av om det er snakk om 
en såkalt minstelønnsavtale eller 
normallønnsavtale. 

De fleste avtalene våre med 
Norsk Industri er minste-
lønnsavtaler. På disse avtale 
under mellomoppgjør, er det 
minstelønnen og skiftsatser 
som justeres. Utover dette er 
det på minstelønnsavtalene 
videre forhandlinger lokalt på 
den enkelte bedrift. I de fleste 
tilfeller tjener de ansatte mer 
enn minstelønnen.  

Overenskomsten for vask og rens er 
derimot normallønnsavtale. Her er det 
ingen lokal forhandlingsrett. Det betyr 
at det vi blir enige om i forhandlin-
gene med Norsk Industri, er lønnen de 
får. Derfor er forhandlingene på disse 
overenskomstene mer omfattende enn 
forhandlingene på minstelønnsavtalene. 

Det betyr likevel ikke at forhandlin-
gene på minstelønnsavtalene under 
mellomoppgjør er uviktig.

– Selv om det ofte er slik at vi «løfter 
luft» når vi forhandler frem minstelønna, 
altså at vi øker den til et nivå som er 
lavere enn de fleste ansatte i en bransje 
uansett tjener, så er det viktig at minste-
lønnsnivået ikke blir for lav, sier Reime.

– Blir nivået for lavt kan det invitere 
til useriøse aktører, og ødelegge for de 
seriøse, utdyper Reime. 

Industri Energi jobber for at flere 
medlemmer skal få lavlønnstillegget
Lavlønnsgarantiordningen skal bidra til 
å tette lønnsforskjellene mellom grupper. 
På LO/NHO-området er det slik at 
lavlønnstillegget gis som et tillegg til alle 
ansatte på overenskomster der gjennom-
snittlig lønn er mindre enn 90 prosent av 
gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

I Industri Energi er det Vask og Rens 
og Glass og Kjeramisk som oppnår 
minstelønnsgarantien.

Asle Reime, 
områdeleder i 
forhandlings-
avdelingen.

Totalt sett er 
dette et svært 
godt resultat. Dog 
kjemper vi videre 
for at enda flere 
som i realiteten er 
lavtlønte skal få 
lavlønnstillegget.

”

Asle Reime

 >>
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Vask og rens
Det gis et tillegg på 5 kroner i timen 
(inkludert lavlønnstillegget som ble 
oppnådd på denne overenskomsten). 
Dette er en normallønnsavtale som 
innebærer at all forhandling gjøres 
sentralt, det er derfor ingen lokale 
forhandlinger på denne avtalen. 

10 år

7 år

4 år

2 år

Begynnerlønn

Nye lønnsatser per time (etter 
ansiennitet):

202,34 kr

199,34 kr

194,80 kr

190,82 kr

186,86 kr

Nye lønnsatser per time (etter 
ansiennitet):

Ettermiddagstillegg

Nattskifttillegg

Søndagstillegg

Skiftarbeid ved 
helligdager

15,53 kr

21,64 kr

46,43 kr

106,14 kr

Farmasøytisk industri
Ny minstelønn er 168 kroner. 

Nye skiftsatser per time:

Ettermiddagstillegg

Nattskifttillegg

Ordinært søndagsskift

Store høytider

19,10 kr

31, 83 kr

73,37 kr

146,75 kr

Kjemisk teknisk
Ny minstelønn er kr. 174,50. 

De nye skifttilleggene per time:

Ettermiddagstillegg

Nattskifttillegg

Ordinært søndagsskift

Store høytider

18,19 kr

29,45 kr

75,63 kr

173,01 kr

Fiskemel og fiskefor
Avtale mellom Industri Energi og Sjømat 
Norge. Ny minstelønn for arbeidere over 
18 år er 184,02 kr. Voksne arbeidere med 
mer enn to års tjeneste er ny minstelønn 
188,42 kr. Satsen som var 133,79 kr. 
heves til 134,73 kr., og satsen på 267,59 
kr. heves til 269,45 kr.

Nye skiftsatser per time:

Ettermiddagstillegg

Nattskifttillegg

Søndag og helligdag

Diverse høytider 
og helligdager

23,00 kr

34,84 kr

90,84 kr

164,43 kr

Møbel
Minstelønnen økes fra 164,50 til 168 kr. 

Glass- og keramisk
Det gis et tillegg på 5 kroner i timen 
(inkludert lavlønnstillegget som ble 
oppnådd på denne overenskomsten).  
Ny minstelønn er kr. 161,30. 

Elektrokjemisk
Minstelønnen økes fra 177,88 kr. til 
183,22 kr. 

Lærdal Medical
Garantert det generelle tillegget på 
kr. 2,50, og utover dette foregår all 
forhandling om lønn lokalt på bedriften. 

Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 
478.023 kroner i året, og 90 prosent av 
dette er 430.221 kroner. Men det er altså 
gjennomsnittslønnen på overenskomsten 
(avtalen for din bransje) som er avgjø-
rende, ikke hvor mye du eller de andre 
på bedriften din tjener som endelig 
avgjør om du får tillegget eller ikke. Med 
andre ord: Du kan tjene mindre enn 
430.221 men allikevel oppleve å ikke få 
tillegget, dersom snittet i bransjen din 
som helhet er høyere. 

– Lavlønnsgarantien utvilsomt er et 
viktig gode, men vi ser at innrettingen av 
den i mange tilfeller slår urettferdig ut. 
Mange som burde fått tillegget får det 
ikke, sier Asle Reime. 

– Det kan for eksempel være et par 
store, sterke bedrifter i en bransje som 
trekker opp snittet slik at det bikker 
90 prosent på overenskomsten totalt. 
Dermed kan det være mange andre 
ansatte på andre bedrifter på samme 
overenskomst med langt lavere lønn, 
som ikke får tillegget fordi noen få store 
har trukket opp snittet. 
– Industri Energi har et klart landsmøte-
vedtak på at dette må tas tak i, og vi har 
gått i bresjen for å få på plass et utvalg 
i LO hvor vi og de andre forbundene i 
privat sektor er representert. 
– Vi mener at lavlønnstillegget må utløses 
på bakgrunn av lønnsnivået på den 
enkelte bedrift, ikke overenskomstnivå. 

Med det grepet ville vi fått ryddet opp i 
den urettferdigheten som mange av våre 
medlemmer nå opplever, sier Reime, og 
understreker at Industri Energi vil fort-
sette dette arbeidet med full styrke utover 
høsten og frem mot neste oppgjør. 

Noen resultater 
Merk at alle som omfattes av oppgjøret er 
garantert et generelt tillegg på minimum 
kr. 2,50 pr time, og at det for alle avtaler 
unntatt vask og rens også er lokal 
forhandlingsrett. Nye satser gjelder fra 
1. april. Se også industrienergi.no, fanen 
«lønns- og arbeidsvilkår» og den enkelte 
overenskomst for protokoller med mer 
detaljert informasjon.

MELLOMOPPGJØRET

42

Fagbladet 1 2019.indb   42 21.06.2019   09:43



43

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
Lik og følg oss på www.facebook.com/industrienergi

Mellomoppgjøret.indd   43 21.06.2019   12:04



 ❯ Tekst og foto: Trond Murvold Elstad

Han skal i en overgangsperiode fortsatt 
være på kontoret til en ny person er 
på plass. Fagbladet til Industri Energi 
har møtt Karlsen og saksbehandler og 
assistent Maria Corradi på en hyggelig 
lunsjrestaurant i nabostrøket til kontoret 
til Industri Energi, som ligger i Norway 
House rett overfor EU-kommisjonen. 

-Det er klart det er vemodig. Sju år har 
gått veldig fort. Vi har kjemi og tempe-
rament som passer sammen. Det blir 
som å splitte opp «Dream team», sier 
Karlsen. Hun er fenomenalt språkmektig, 
og snakker fransk, spansk, engelsk 

flytende, og behersker italiensk godt, og 
er blitt stadig bedre i norsk, sier han.

Det er gjensidig respekt og interesse 
for internasjonalt arbeid som har fungert 
utmerket.

-Ketil har involvert meg i alt arbeidet 
vi har drevet med, og vi har lykkes med 
å påvirke EU sammen med internasjonal 
fagbevegelse i blant annet direktivet for 
offshore sikkerhet, sier Maria.

Ketil nikker.
-På sikkerhet innenfor offshore er 

Norge i front i Europa, og samarbeidet 
med italiensk fagbevegelse har vært 
spesielt godt. Det er viktig å snakke EUs 
språk og være grundig i forberedelsene 

for å få gjennomslag. Britene er ikke 
akkurat kjent for å være diplomatiske 
alltid, sier Ketil.

Bratt læringskurve
Det har vært en bratt læringskurve disse 
sju årene. 

-Da tidligere leder i Industri Energi, 
Leif Sande, ba meg om å reise til Brüssel 
og etablere kontoret, var det fordi 
han mente jeg kunne bidra i forbin-
delse med etableringen av Offshore 
Sikkerhetsdirektivet. Det var egentlig 
foreslått som en forordning, noe som 
er langt mer forpliktende. En forord-
ning tas inn i lovverket uten mulighet 

-Det er viktig å huske på at norsk sokkel er større enn soklene i EUs medlemsland til sammen. Da 
snakker vi om i hovedsak Storbritannia og Italia. Europaontoret til Industri Energi i Brüssel har en 
meget viktig funksjon gjennom vår deltakelse i arbeidsgrupper i EU og sammen med internasjonal 
fagbevegelse og arbeidsgivere, sier avtroppende daglig leder Ketil Karlsen.

Norsk sokkel er større enn soklene  
i EUs medlemsland til sammen

BRUSSEL-KONTORET
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til tilpasninger. Det passet oss på ingen 
måte, og vi fikk sammen med andre 
gode krefter i internasjonal fagbevegelse 
kommet med innspill som tydelig-
gjorde sikkerhetskrav i direktivet. Det er 
forskjell på Middelhavet og Barentshavet 
når det gjelder vær og vind, og på hvilken 
måte man driver olje-og gassproduksjon, 
for å si det slik, sier han. I begynnelsen 
hadde vi et lite kontor ved siden av LOs 
kontor, men etter hvert fikk vi etablert 
oss i Norway House, hvor vi har kontor 
som fungerer meget godt, sier han.

-Hvordan er det å arbeide sammen med 
Industri All Europe (IAE)?
-Det er viktig å påpeke at IAE er en 
europeisk fagorganisasjon med 7 milli-
oner medlemmer. IAE har fokusert mye 
på kull-industrien, hvor de har mange 
medlemmer. IAE har formelle rettig-
heter i EU-systemet, og derfor valgte vi 
å samles i IEA WG Offshore Safety. Vi 
startet denne gruppen i Aberdeen hos 
UNITE sammen med Fellesforbundet og 
Dansk Metal, Etter hvert kom RMT i fra 
Storbritannia også med da de meldte seg 
inn i IAE, sier Maria.

Da Luc Triangle ble generalsekretær, 
fikk vi stadig mer gehør for våre 
meninger.

-Offshore var en litt fremmed fugl i 
IAE. Luc Triangle forsto raskt at sikker-
hetsperspektivene til Industri Energi 
ville være et gode for alle arbeidstakere 
i Europa innen offshore. Vi fikk stadig 
mer respekt, og beviste at vi ikke var 
gratispassasjerer. Vi kom med konstruk-
tive innspill i arbeidsgrupper for blant 
annet dykkere gjennom skriftlige forslag. 
Vi dokumenterte alt, brukte egne penger, 
og leverte transparente rapporter til IEA. 
Da tre italienske fagforbund kom med i 
arbeidsgruppen i fjor, var det avgjørende 
at Maria behersket italiensk for frem-
driften i samtalene, sier han.

Felles dykketabeller
Industri Energi har sammen med IAE 
arbeidet for felles dykketabeller på euro-
peisk sokkel.

-Dette burde være kurant å innføre, 
men foreløpig har det vært skuffende 
tilbakemeldinger fra International OIL 
Gas Producers (IOGP). Vi er nødt til å 

få med dem for å få felles dykketabeller 
inn i EUs lovgivning basert på norsk 
lovgivning og praksis. IOGP har vært alt 
for opptatt av erstatningssaker, og burde 
også vært mer imøtekommende for utar-
beidelse av retningslinjer og standarder 
for felles dykketabeller, sier Ketil.

Europakontoret arbeider med energi i 
videste forstand. Norge har store natur-
ressurser å forvalte også innen fornybar 
energi med vår vannkraft. Da Norge 
vedtok å underlegge seg EUs tredje ener-
gimarkedspakke i mars, var det som et 
lynnedslag for fagbevegelsen, som hadde 
kjempet i mot og advart mot direk-
tivet uten å få gehør. Industri Energi og 

fagbevegelsen er bekymret for mulig tap 
og kontroll over egne naturressurser, og 
at det bygges flere kabler for å ekspor-
terer strøm til utlandet.

-Jeg forstår ikke at Arbeiderpartiet 
med Joans Gahr Støre var så ivrig på 
å få Arbeiderpartiets stortingsgruppe 
til å vedta ACER. Dermed var det 
flertall på Stortinget for å slutte seg til 
ACER. Beslutningen ble tatt på et rive, 
ruskende, galt tidspunkt på tvers av hva 
en samlet LO-familie var enig om, sier 
han.

Tålmodighet
Å arbeide inn mot EU-systemet 
kan være en tålmodighetsprøve av 
dimensjoner.

-Ting skjer ikke over natta, for å si det 
forsiktig. Det kan ta årevis fra forslag blir 
fremmet til Kommisjonen, før vedtak 
blir gjort. Det er utrolig viktig å være 
med i arbeidsgrupper og få anledning 
til å komme med innspill. Det tar tid å 
forstå systemet og hvilke kontakter som 
er viktige. For å si det slik. Det finnes ikke 
noe som heter gratis lunsj. En må være 
årvåken, og bruke de kontakter enn har på 
direktiver som vil påvirke norsk arbeidsliv. 
På mange måter er vi heldige som har base 
i Brüssel. Europakontoret er på mange 
måter nærmere norske beslutningstakere 
enn hjemme i Norge. Ministere, stats-
sekretærer og næringslivsfolk er stadig i 
Brüssel. Det gjelder å ha øyne og ører opp 
til enhver tid, sier Ketil Karlsen.

Maria håper på en like engasjert etter-
følger som Ketil.

-Vi har mange spennende oppgaver 
som venter, både i IAE, og andre samar-
beidsfora, sier Maria Corradi. n

Det er viktig å 
snakke EUs språk 
og være grundig i 
forberedelsene for 
å få gjennomslag. 
Britene er ikke 
akkurat kjent for å 
være diplomatiske 
alltid.

”

Ketil Karlsen

Ketil Karlsen og Maria Corradi har 
deltatt i en rekke arbeidsgrupper, hvor 
blant annet sikkerhet offshore for 
arbeidstakere har vært på agendaen.

Da bladet gikk i trykken var det nettopp 
blitt kjent at Geir Seljeseth fra Norsk olje 
og gass overtar som leder av Industri 
Energi sitt Brussel-kontor.
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Tillitsvalgte fra Norge, gruva i Paragominas, 
raffineriet i Alunorte, smelteverket i Albras 
og Extruded Solutions tre fabrikker Itu, 
Utinga og Tubarão møttes på Alunorte i 
anledning Brazilian Works Counsil (BWC).
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 ❯ Tekst og foto: Tonje Solem Paulsen

Bauksitten, den jernrøde malmen som er 
utgangspunktet for aluminiumsproduk-
sjon, farger jorda og bygningene i Alunorte 
i Barcarena-regionen nord i Brasil. Da 
Fagbledet industri Energi var på besøk har et 
av verdens største aluminiumsraffineri gått på 
halv produksjon i over ett år etter at myndig-
hetene innførte embargo. Sanksjonen kom 
etter at det ble sluppet ut ubehandlet regn-
vann fra anlegget i midten av februar 2018, da 
det regnet over 200 millimeter på 12 timer i 
regionen. For tiden sliter også Hydro med et 
cyberangrep som har rammet datasystemene 
deres hardt. Konsernet har tapt milliarder. 

Situasjonen ligger som et dystert bakteppet 
for BWC-møtet den 3. april 2019. Regntiden 
har skapt problemer i år også; veien til gruva 
i Paragominas er ødelagt av den massive 
nedbøren. Men de opprustede demningene 
ved Alunorte-anlegget har holdt, og det er 
håp om å få opphevet embargoene. 

Mål om et smidig samarbeid 
med fagforeningene
På BWC møtes tillitsvalgte fra Hydro-anlegg 
i Brasil, lokale HR-sjefer, representanter for 
Hydros ledelse og konserntillitsvalgte. Fra 
Industri Energi er det Sten Roar Martinsen 
og Arve Baade som stiller, mens Tor Egil 
Skulstad er med på vegne av Fellesforbundet 
og Extruded Solutions. Her får de tillits-
valgte innsikt i hvordan det går med de ulike 
forretningsområdene og driften, og det er satt 

av tid til diskusjon direkte med toppledelsen. 
Det årlige møtet er et ledd i arbeidet med å 
involvere fagforeningene i Brasil og skape god 
dialog mellom partene. Målet er et samarbeid 
á la den norske modellen.

-Jeg tror på dette forumet, med dialog 
mellom partene og involvering. Også i Qatar, 
hvor det ikke er organisasjonsfrihet, jobber 
vi med å involvere de ansatte, forteller Hilde 
Merete Aasheim, leder for Hydros forret-
ningsområde Primæraluminium.

Det er allerede klart at hun tar over stafett-
pinnen fra Svein Richard Brandtzæg og blir 
Hydros første kvinnelige konsernsjef fra 8. 
mai. De tillitsvalgte har vært spent på hvilke 
signaler hun sender i møtet. 

Ansatte frykter oppsigelser
Arbeidsledigheten i Brasil ligger for tiden på 
12 prosent, ifølge offisielle tall. Landet sliter 
også med høy kriminalitet og korrupsjon. Nå 
er alt fokuset på å løfte embargoene.

-Ansatte er redde for å miste jobbene sine, 
og de er også blant offerene. Hydro må gjøre 
en ryddejobb og gjenoppta full produksjon, 
mener Gilvandro Santa Brígida, leder av 
kjemisk forbund i Barcarena og tillitsvalgt for 
ansatte ved Alunorte-raffineriet.

Ifølge Hydro har ingen blitt sagt opp 
som følge av embargo-situasjonen. Men 
etter avtale med tillitsvalgte er det satt opp 
rullerende ferieuttak, og det satses tungt på 
vedlikeholdsarbeid. 

- Noe av det jeg er mest imponert 
over er at Hydro har samarbeidet med 

Det er andre gang Brasillian Works Council (BWC) samler Hydros 
konsernledelse og tillitsvalgte og ledelsen ved anleggene deres i Brasil.  
I en krevende tid jobbes det med dialog og tillit. 

Venter på resultater av satsning  
på topartssamarbeidet

NORSK HYDRO  
I BRASIL
Hydro har 35.000 
ansatte fordelt på 40 
land, hvorav drøye 5700 
ansatte er i Brasil.

Norsk Hydro ASA inngikk 
i april 2010 en inten-
sjonsavtale om å overta 
brasilianske Vales alumi-
niumvirksomhet i Brasil 
innen forretningsområ-
dene Bauksitt og alumina 
og Primærmetall. 

Bauksitt-gruva i 
Paragominas i Para-
regionen har en 
kapasitet på 9,9 tonn 
i året og sikrer råstoff 
til Hydro-systemet. 

Et rør på 244 kilometer 
frakter bauksittmasse 
fra gruva til raffineriet 
i Alunorte, som har en 
normalkapasitet på 6,3 
tonn alumina i året. 
Raffineriet får også bauk-
sitt fra den mer omstridte 
gruva Mineração Rio 
do Norte, som ligger i 
regnskogen og Hydro eier 
5 prosent av aksjene.

Hydro eier 51 prosent 
i smelteverket Albras, 
som har en kapasitet 
på 460 000 tonn 
aluminium i året.

 >>

Hydro-tillitsvalgte i Brasil:
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fagforeningene og unngått å si opp folk. 
Det ville ha fått store konsekvenser for 
arbeiderne, familiene deres og lokal-
samfunnet, sier internasjonal rådgiver 
Amalie Hilde Tofte i Industri Energi, 
som deltok på BWC som observatør.

Tillitsvalgte opplever store 
forskjeller mellom anleggene
Allerede på møtet mellom fagforenin-
gene i forkant av BWC er det tydelig 
at de tillitsvalgte opplever utfordringer 
i svært ulik grad. De tillitsvalgte fra 
Albras er mest opptatt av at smelteverket 
må opp i full produksjon med én gang 
embargoen blir løftet, og at Hydro må 
prioritere å ansette folk fra lokalsam-
funnet. De er overrasket over problema-
tikken som deres fagforeningskamerater 
tar opp.

Rafael Silva, som er tillitsvalgt ved 
Extruded Solutions fabrikk i Itu, forteller 
at hans tillitsvalgt-kollega ikke fikk være 
med på møtet, og at han derfor stiller 
alene. Han opplever en mer krevende 
situasjon. 

-Vi har store utfordringer. Arbeiderne 
får ikke utbetalt riktig lønn, tillitsvalgte 
involveres ikke, og de på gulvet får dårli-
gere helseforsikring enn resten, forteller 
han. 

De tillitsvalgte er opptatt av god 
dialog og tidlig involvering, boliger til 
de ansatte, at arbeidere blir respektfullt 
behandlet av lederne sine, god tilgang på 
helsetilbud, at arbeiderne har muligheter 
til å stige i gradene og at Hydro ansetter 
lokale arbeidere ved anleggene sine.

-Alle Hydro-ansatte i Brasil burde ha 
like fordeler. Og da er det viktig at de 
som har dårligst betingelser blir løftet 
opp, og at de som har best betingelser 
ikke blir dyttet ned, understreker 

Manoel Paiva, tillitsvalgt for ansatte ved 
Alunorte-raffineriet, som ligger like ved 
Albras.  

Representanter fra gruva i 
Paragominas, raffineriet i Alunorte, 
smelteverket i Albras, samt Extruded 
Solutions tre fabrikker Itu, Utinga 
og Tubarão var tilstedet på BWC på 
Alunorte. 

Nytt møte til høsten skal 
avdekke framgang
De lokale tillitsvalgte forteller at de er 
fornøyd med BWC, og at dialogen er 
bedre. Det har vært et krevende år for 
Hydro i Brasil, og de norske konserntil-
litsvalgte vil derfor jobbe med å etablere 
et nytt møte til høsten for å sjekke 
framgangen. 

Douglas Ruozzi, som er HR-sjef for 
Bauksitt og alumina, forteller at han 
vil ta med seg det de tillitsvalgte har 
tatt opp, ha møter med dem og lage en 
tiltaksplan. 

-Jeg pleier å si at de tillitsvalgte ofte 
overdriver problemene, men at de 
aldri lyger. Når de tar opp en sak så er 
det alltid et reelt problem, men det er 

kanskje ikke like stort som forespeilet, 
sier Ruozzi.

Aasheim avrundet BWC med å takke 
de tillitsvalgte for at de tok opp viktige 
problemstillinger og understreket at  
hun ønsker å få gode rutiner for å løse 
utfordringer lokalt, og at hun vil at 
alle tillitsvalgte skal ha god dialog med 
lederne. 

Styrket samarbeidet mellom 
fagforeningene 
I Brasil har Hydro hele verdikjeden 
innen aluminiumsproduksjon, og 
de ansatte er organisert i flere ulike 
forbund. Det har vært viktig for Industri 
Energis tillitsvalgte som sitter i Hydros 
konsernledelse, å få samkjørt de tillits-
valgte i Brasil, slik at de kan stille på 
BWC og snakke med én stemme. 

-De kommer mye lengre med å stå 
sammen, og det blir lettere for ledelsen 
å imøtegå felles krav enn å forhandle litt 
her og litt der. Her synes jeg at vi er godt 
i gang, sier Sten Roar Martinsen, som er 
konserntillitsvalgt i Hydro og hovedtil-
litsvalgt for Industri Energi på Hydro i 
Karmøy.

Lokalbefolkningen i Paragominas har  
vært bekymret for sikkerheten ved 

demningene med gruveslam etter at ei 
demning hos den brasilianske gruvegiganten 

Vale brast og tok flere hundre menneskeliv 
i Minas Gerais.  Hydro har derfor invitert 

grupper på omvisning for å vise fram 
demningene og overvåkningsarbeidet  

som de gjør.
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Han har vært i Brasil jevnlig siden 
Hydro kjøpte anleggene i Barcarena i 
2011.  Arve Baade er hovedtillitsvalgt for 
Industri Energi ved Hydro Sunndal og 
har overtatt plassen i konsernstyret etter 
Billy Fredagsvik, som har gått over i de 
pensjonertes rekker. 

-Det er viktig at de konserntillitsvalgte 
flyr ned hit og støtter oss og hjelper oss 
med å få framgang i sakene vi har tatt 
opp, oppsummerer Paiva når de tillits-
valgte delte erfaringer etter BWC.

-Tillitsvalgte har fått til 
mye for arbeiderne
Prosessopratør Jonas Veiga Gomez starter 
skiftet sitt på smelteverket til Hydro i 
Albras. Han jobber 8-timersdager i turnus 
med to dagvakter, to kveldsvakter, to 
nattevakter og fire dager fri. 

-De tillitsvalgte ser hele tiden etter 
bedre løsninger for oss ansatte, og de 
har fått til forbedringer. Dialogen med 
ledelsen er bedre, og døra til ledelsen er 
alltid åpen, forteller han. 

Gomez har jobbet på Albras i om lag 
ett år. Han forteller at han er på operatør 
1-lønn og ikke får medregnet fem års 
ansiennitet fordi han jobbet utenfor 
Albras. Han understreker at lønna er 
høy sammenlignet med andre jobber i 
regionen, og at arbeidsgiver betaler for 
blant annet utgifter til barnas skolegang 
og medisiner. 

-Jeg elsker jobben min, men for meg er 
det viktigste at jeg kan forsørge familien 
min, forteller Gomez.

Presidenten med hard front 
mot fagbevegelsen
I oktober 2018 gjorde høyrepopulisten 
Jair Bolsonaro et brakvalg og tok over 
som president i Brasil. Bolsonaro har 
opphevet organisasjonsplikten og gjort 
det frivillig for arbeidere å betale fagfo-
reningskontingent. Men det er varslet 
en lovendring som opprører den lokale 
fagbevegelsen mer; Det skal ikke lengre 
være åpning for å trekke kontingent av 
lønna til ansatte- selv om de samtykker 
til å være medlem i fagforening. 

-Det er fortsatt knyttet spenning til 
lovendringen og hvordan den prakti-
seres. Hvis loven blir strengt praktisert, 
kan det bety døden for fagbevegelsen i 
Brasil, forteller Ruozzi. 

HR-sjefen sier at Hydro vil være med 
å se på en løsning for at medlemmer 
skal kunne stå på trekk hos dem. 
Fagbevegelsen har også signalisert at 

de kommer til å rette søksmål mot den 
varslede lovendringen. 

Endringene er synlige; I Paragominas 
står det halvferdig fagforeningssenteret 
til Extractive Industries i Ampá og Pará 
(STIEAPA). I gruva er nå 500 av de 1400 
arbeiderne fagorganiserte. 

Ifølge STIEAPA ligger gjennom-
snittslønna på i 1800 brasilianske real i 
måneden, 2500 real hvis du regner med 
frynsegodene. Sistnevnte beløp tilsvarer 
omlag 5500 norske kroner.

Hydro skal bli «en bedre nabo»  
John Thuestad ble ansatt som ny sjef 
for virksomhetsområdet Bauksitt og 
alumina i Brasil etter utslippet fra 
Alunorte-raffineriet og er nå opptatt av  
å få opp lønnsomheten.

-Vi lærte av episoden og har oppgra-
dert og utbedret systemene våre for 
oppsamling og rensing av vann. Vi var 
nok også for fraværende i Barcarena-
regionen, og vi skal være en bedre nabo 
framover, lover Thuestad. 

Målet er at Hydro skal gjenvinne tillit 
i lokalsamfunnet og blant ansatte. For 
å få til dette har Hydro åpnet anleg-
gene opp for besøkende for å vise at 
både demninger og renseanlegg er 
forsvarlige. I tillegg jobber Hydro opp 
mot lokalsamfunnet for å ta samfunns-
ansvar. De samarbeider med lokale 
sosialkontor, støtter lokalt næringsliv 
og har startet et omfattende prosjekt i 
Barcarena-regionen, hvor ulike grupper 
og organisasjoner inviteres til å være 
med å påvirke. De replanter også etter 
at de har tatt opp bauksitt-malmen, 
som ligger fem-seks meter under jorda i 
Paragominas. 

20. mai løftet den føderale domstolen i 
Belém den siste produksjonsembargoen 
mot Alunorte, og raffineriet kan gjen-
oppta full produksjon. n

VI HAR STORE UTFORDRINGER. ARBEIDERNE FÅR IKKE UTBETALT  

RIKTIG LØNN, TILLITSVALGTE INVOLVERES IKKE, OG DE PÅ GULVET FÅR 

DÅRLIGERE HELSEFORSIKRING ENN RESTEN.

Manoel Paiva, tillitsvalgt for ansatte ved 
Alunorte-raffineriet, legger fram utfordringer 
for ledelsen i Hydro på Brasillian Works Council 
(BWC).

49

INTERNASJONALT

Fagbladet 1 2019.indb   49 21.06.2019   09:43



 ❯ Tekst og foto: Christine M Christensen

I et av de verste landene i verden for 
arbeidstakere og tillitsvalgte leder France 
Castro en av de største fagforeningene 
på Filippinene. Med henne som general-
sekretær inngikk Alliance for Concerned 
Teachers (ACT) i 2016 den første 
tariffavtalen for lærere i offentlig skole 
på Filippinene. 

12. juni ble hun hedret med årets 
Arthur Svensson pris for faglige rettig-
heter for sin innsats for sin årelange 
kamp mot et voldelig regime i et land 
som utøver statlig vold og undertrykker 
faglige og sivile rettigheter. En kamp 
som har kostet og en kamp som fortsatt 
pågår.

Livsfarlig land å være organisert i
Arbeidstakere og fagforeningsaktivister 
på Filippinene opplever daglig trusler og 
forfølgelse fra myndighetene.

Det voldelige regimet har særlig gått 
til angrep på fagforeningsaktivister blant 
lærere og journalister. Noen er drept og 
mange fengslet. I den senere tid har også 
politiet drevet en organisert kampanje 
der de hetser og offentliggjør opplys-
ninger om fagorganiserte lærere.

På tross av trakassering og trusler fra 
myndighetene, falske beskyldninger og 
fengselsopphold nekter France Castro å 
gi seg. – Dette er en livslang kamp som 
jeg kjemper for at barna på Filippinene 
kan få en bedre fremtid enn hva vi 
hadde, sier hun.

ACT er i dag en av de største fagfore-
ningene på Filippinene.

– Selv om vi har streikerett får ingen 
fagorganiserte lov til å forhandle lønn 
eller arbeidsrettigheter. Derfor stilte jeg 
i 2016 til valg som forbundets kandidat 
til parlamentet for å jobbe for menneske-
rettighetene til arbeidsfolk og de fattige.

Castro ble gjenvalgt til parlamentet i 
år, og sto blant annet i spissen for å få 

innført 105 dagers barselspermisjon for 
alle kvinner og heving av den nasjonale 
minstelønnen på Filippinene.

– Jeg er stolt over at venstresiden 
klarte å sikre seg fire av fem seter i valget 
etter massiv motstand og falske beskyld-
ninger fra regjeringen.

Hun jobber konstant for å bedre 
arbeidsforhold for lærere og brenner 
særlig for urfolks rettigheter til utdan-
ning. Dette engasjementet førte til at 
hun i november 2018 ble arrestert under 
et besøk hos urfolk på den filippinske 
øya Mindanao.

–Vi trenger slike helter
Espen Løken som er daglig leder for 
Svenssonstiftelsen og sekretær for 
priskomiteen sier at dette er en høyst 
velfortjent pris.

– France Castro føyer seg inn i rekken 
av fagforeningshelter som ofrer svært 
mye for at arbeidsfolk på Filippinene 
og ellers i verden skal få det bedre. 
Arbeidstakerrettigheter angripes i mange 
land av både autoritære myndigheter og 
store selskaper. Derfor trenger vi helter 
som France Castro, sier Espen Løken.

Arthur Svenssons internasjonale pris 
for faglige rettigheter er en årlig, interna-
sjonal pris opprettet av Industri Energi. 
Hovedformålet er å fremme arbeidet for 
å styrke fagforeningsarbeid og faglige 
rettigheter internasjonalt. Prisen er på 
500.000 norske kroner. 

France Castro har i 25 år kjempet en utrettelig og farlig kamp for å bedre lærernes arbeidsvilkår og 
retten til å organisere seg på Filippinene. 12. juni ble hun tildelt Arthur Svenssons internasjonale 
pris for faglige rettigheter 2019.

Hedret for sin iherdige innsats for 
arbeidstakerrettigheter på Filippinene

– Å bli tildelt Arthur Svensson–prisen har 
stor betydning for arbeidet mitt og kampen 
for faglige rettigheter, sier France Castro 
som er i Norge for å ta imot prisen.
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I mars deltok vi på en studietur til 
Palestina i regi av Fellesutvalget for 

Palestina, en organisasjon der Industri 
Energi er medlem. På denne turen fikk 
vi et innblikk i Israels okkupasjon av 
Palestina. Et innblikk i den prekære 
livssituasjonen til palestinere som 
daglig lever under frykt og usikkerhet. 

Staten Israel ble opprettet i 1948, 
til tross for omfattende protester fra 
palestinerne som bodde i området 
fra før. Siden 1967 har palestinerne 
levd under israelsk okkupasjon. 
Sammenstøtene mellom Israel og 
Palestina har vært mange siden den 
tid, og de ulovlige bosetningene har 
blitt flere. I dag bor det mellom 600 
000 og 800 000 ulovlige bosettere på 
Vestbredden, inkludert i Øst-Jerusalem.

På vår tur ble disse bosetningene til noe 
annet enn tall. For familier i lands-
byen Yanoun ble de til en usynlig mur 
som fjernet beitene og som førte til 
jevnlige sammenstøt med bosettere. 
For unge gutter ble bosetningene til 
jevnlige natteraider fra militæret. For 
det palestinske markedet i Hebron ble 
bosetningen til søppel kastet ned fra de 
øverste etasjene rett over markedsbo-
dene. Det ble til en lege som ikke kom 
tilbake til kontoret sitt ettersom en 
låst port sto i veien. Kanskje åpnes den 
om én time, kanskje om to, hvem vet.

Selv om situasjonen for mange 
virker fastlåst finnes det alltid 

lyspunkt i en vanskelig hverdag. Hvert 
år siden 2013 har Palestine Marathon 

blitt arrangert i Bethlehem, 2019 var 
ikke noe unntak. 8000 mennesker fra 
Palestina og 76 andre land deltok for å 
vise sin støtte til det palestinske folket. 
Med dette som bakteppe er det gitt at 
Palestina Marathon ikke er som andre 
maratonløp. Hvis du skal løpe et helt 
maraton må du løpe en runde på 11 km 4 
ganger, dette for å unngå hindringer og 
barrierer satt opp av israelske styres-
makter. I samme maraton må du også 
løpe gjennom Aida flyktningleir som 
huser over 3000 flyktninger som har 
mistet sine hjem grunnet konflikten. 

På vei inn til mål løper du side ved side 
med den flere meter høye muren som 
er satt opp for å gjøre Palestinerne sin 
ferdsel vanskeligere. Når du krysser 
mållinja er det ikke bare en følelse av 
utmattelse som sprer seg i kroppen. 
Selv utslitt etter et maratonløp kjenner 
du på alvoret ved omgivelsene. 

Denne studieturen har åpnet øynene 
våre for det som skjer i Palestina 

og er en viktig bidragsyter til kunn-
skap. For Industri Energi er kunnskap 
om denne konflikten essensiell da 
regjeringen flere ganger har åpnet for 
forskningssamarbeid i olje- og gass-
bransjen med Israel, samtidig som 
palestinerne blir nektet disse ressurser. 

Som tillitsvalgte og medlemmer i et 
av Norges største fagforbund må vi 
være blant de som roper høyest når 
saker som dette blir satt på dags-
orden. For internasjonal solidaritet er 
viktig, spesielt i denne konflikten. 

Reisebrev fra Palestina
Fagbevegelsen har en lang tradisjon med internasjonal solidaritet. Vi er ofte de som  

roper høyest når det kommer til brudd på faglige, politiske eller humanitære rettigheter i andre land.  
For å fortsatt være en aktiv bidragsyter i debatten er kunnskap viktig.

Langs grensen til og inne på vestbredden 
finnes det en ca.700 km lang mur. 10% av 
muren er som dette, resterende er barrierer av 
stålgjerder med hindre for kjøretøy. Dette for 
å gjøre ferdsel for Palestinere vanskeligere.
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Gratis pensjonstelefon for medlemmene
Som første forbund i Norge har Industri Energi lansert en egen pensjonstelefon med  
uavhengige eksperter som alle medlemmer kan ringe til helt gratis. – Dette handler om å legge  
til rette for at medlemmene våre skal kunne planlegge og ta best mulige valg når det gjelder  
pensjon, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

 ❯ Tekst: Marius Jøntvedt

– Vi ser at behovet for noen å kunne ta en 
prat med fagfolk om pensjon er stort. Det 
er mange spørsmål der ute, for det er mye 
å sette seg inn i og ikke alltid like enkelt å 
vite hvilke valg man bør ta, sier Valskår.

Enklere blir det ikke av at pensjons-
systemet hele tiden er i forandring. 
Og jo yngre man er, dess mer ansvar 
må man ta for egen pensjon.

Derfor har Industri Energi som første 
fagforbund i Norge lansert en egen, gratis 
pensjonstelefon for medlemmene.

– Det som er viktig for oss, er å bidra til å 
gjøre det lettere for medlemmene å orien-
tere seg i «pensjonsjungelen». Folk flest går 
jo ikke rundt og har masse kunnskap om AFP, 
individuell pensjonssparing og fond. Mange 
vet kanskje ikke stort om pensjon i det hele 
tatt, og det skjønner jeg godt, sier han.

Ta grep om egen pensjon 
Siden dette er kompliserte saker, blir det 
gjerne til at man utsetter hele problem-
stillingen. Det kan man tape mye på.

– Det blir jo fort slik at man skyver det 
foran seg og tenker at «det er jo lenge 
til enda». Men det er utrolig viktig at 
alle, – enten man er på vei inn i, ut av 

eller befinner seg i midten av arbeids-
livet, tar grep og velger riktig.

– Og de er ikke alltid det finnes en fasit. 
Det som er riktig for en, kan være feil 
for en annen. Derfor tror vi det vil være 
bra å ha eksperter å drodle med, som 
kan sette seg inn i folk situasjoner og 
gi best mulig råd for hver enkelt.

Viktig med uavhengige eksperter
– Og hvor skal man egentlig starte, hvem 
skal man henvende seg til? Banker og 
andre tilbyr jo rådgivning, men for oss 
er det viktig å sørge for at medlemmene 
kan få gode råd som er ett hundre prosent 
uavhengige, understreker Valskår.

Terje Valskår, nestleder i 
Industri Energi, mener det 
er viktig å gjøre det lettere 
for medlemmene å orinetere 
seg i pensjonsjungelen. 
Foto: Atle Espen Helgesen
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– Tannhelseforsikringen  
fra LOfavør er en gavepakke
Industri Energi-medlem Wenche Gulestø Hermansen (54) har erfart at 
det gir både tannpine og slunken lommebok når smilet bokstavelig talt 
slår sprekker. Med LOfavør Tannhelseforsikring er det slutt på de dyre 
tannlegeutgiftene.

I likhet med mange andre på hennes 
alder, har Wenche gått rundt med 
amalgamfyllinger siden barndommen. 
Datidens tannlegebehandlinger har 
ført til problemer med tennene i 
voksen alder, der plomber faller ut 
og må skiftes, og biter av tennene 
knekkes av. Det er hun ikke alene om.

Wenche bor i Florø, Sogn og 
Fjordane, og har hatt flere runder hos 
tannlegen de siste 10 årene – til tross for 
at hun er flink til å ta vare på dem. Det 
har kostet henne mange tusen kroner.

– Jeg har hatt utrolig mye tull med tennene, 
og hatt vanvittig dyre regninger.

Hun ble derfor veldig positivt innstilt da 
hun hørte om LOfavør Tannhelseforsikring 
fra en tidligere kollega i Equinor, der hun 
har jobbet som koordinator de siste 30 
årene. LOfavør Tannhelseforsikring gir 
deg rabatt på forsikringen levert av Norsk 
Tannhelseforsikring, og dekker plutselige 
og uforutsette behov for behandling. 

Dette kan være hull i tennene, skifte av 
sprukne fyllinger, trekking av tenner eller 
innsetting av kroner, broer eller implantater.

– Fy søren, så utrolig bra, tenkte jeg 
da. Det virket nesten for godt til å 
være sant, sier Wenche og ler.

– Helt fantastisk
Du kan velge mellom tre ulike forsikringer, 
og du velger den som passer best ut ifra dine 
egne behov, ønsker og økonomi. Wenche har 
valgt sølv-versjonen, og betaler kun 60 kroner 
i måneden – et ubetydelig beløp sammen-
lignet med det hun tidligere har betalt hos 

tannlegen. For den summen kan 
hun få dekket tannlegeutgifter på 
opptil 10 000 kroner per år. Nå har 
hun hatt forsikringen ett års tid, og 
har allerede brukt den to ganger.

– Det gikk ikke mer enn én måned 
før jeg knakk en bit av en tann. 
Da var jeg spent på om det funket 
like bra som det virket.

Og det gjorde det. Så fort tannlegen fant 
ut av hvilken dokumentasjon som skulle 
sendes inn, var hele prosessen både rask og 
effektiv. Wenche betalte kun egenandelen 
på 500 kroner, en helt annen pris enn det 
hun var vant til å betale hos tannlegen.

– Det er jo helt fantastisk!

Har anbefalt den til flere andre
Å slurve med tannlegebesøk går ikke bare 
utover tennene dine. Det kan også gi økt 
risiko for diverse sykdommer, og munnhelsen 
er derfor minst like viktig å ta vare på som 
resten av kroppen. Forsikringen krever at du 
går til årlig kontroll, noe det anbefales at alle 
gjør. For Wenche er kravet en selvfølge.

– Det er helt naturlig å gå jevnlig til tann-
lege, og det gjorde jeg allerede.

Wenche er så fornøyd med forsikringen, 
hvordan den funker og den økonomiske 
tryggheten i hverdagen den gir, at hun 
har anbefalt den til flere rundt seg.

– Jeg mener LOfavør Tannhelseforsikring er  
en gavepakke! Det er mange som ikke vet 
om den, men nå har jeg fått flere til å tegne 
forsikringen, avslutter hun med et smil.

– Derfor har vi valgt å bygge 
videre med et firma vi allerede 
har jobbet med lenge med innen 
dyptgående pensjonsrådgivning 
til medlemmene våre som er 57 år 
eller eldre, Tredjepart AS. De kan 
pensjon til fingerspissene og har 
ingen bindinger til banker eller 
produkter. Det eneste de selger er 
uavhengige råd, og det er akkurat 
det vi vil tilby medlemmene våre.

Ordningen fungerer slik at alle som 
er medlem i Industri Energi kan 
ringe og snakke med en pensjonsek-
spert hver torsdag mellom klokken 
0830 og 1600. Det er satt en ramme 
på inntil femten minutter for hver 
telefonsamtale. Medlemmene 
betaler ingenting for tjenesten.

Et lavterskeltilbud der ingen  
spørsmål er dumme
Mange ganger vet man kanskje ikke 
helt hva man lurer på eller bør lure 
på. Og «Hva bør jeg tenke på når 
det gjelder min egen pensjon?» 
er egentlig spørsmål godt nok 
for å ringe pensjonstelefonen.

– Her er ingen spørsmål for 
banale eller dumme, meningen 
er å senke terskelen, gjøre det 
enkelt og ufarlig å ta grep om 
pensjonen din, presiserer Valskår.

Pensjonstelefonen fungerer som 
utvidelse og supplement til forbun-
dets overnevnte eksisterendepen-
sjonsrådgivning for medlemmer over 
57 år, og det vi ikke vil være alltid 
man får avklart alle spørsmål eller 
tatt kompliserte ting på telefonen.

– Men uansett hva slags pensjons-
spørsmål du ringer om får du 
eksperter å snakke med, som jobber 
med dette hver dag, og som kan peke 
deg i riktig retning, sier Valskår.

– Jeg tror dette kommer til å 
bli veldig bra og gleder meg til 
å høre tilbakemeldingene fra 
medlemmene, sier nestlederen.

Wenche Gulestø 
Hermansen
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Innboforsikringen ble redningen
Da ekteparet Laila og Bjarne var på ferie i vinter robbet frekke tyver huset deres for smykker, penger 
og jaktvåpen. Takket være medlemskapet sitt i Industri Energi fikk de igjen 300 000 kroner på 
innboforsikringen sin. 

 ❯ Tekst: Christine Meling Christensen

Bjarne og kona Laila ante fred og ingen 
fare da de låste seg inn døra hjemme i 
Kvinesdal etter en uke på Gran Canaria. 

– Det var ingen tegn til innbrudd og det 
var tydelig at tyvene visste hva de skulle 
gå etter, sier Bjarne Vollesfjord som har 
vært en svoren jaktmann i alle år. 

Jaktvåpen og ammunisjon til en verdi 
av 160 000 kroner var borte, i tillegg 
til konas smykker og kontanter. 

– De har klart å få opp våpenskapet som 
var låst og vasket med klorin etter seg, 

så sporene de etterlot seg var 
få, forteller Bjarne som aldri 
før har opplevd å blitt frastjålet 
verdisaker fra hjemmet sitt. 

Medlemskapet er gull verdt
Bjarne har jobbet offshore siden 
1980 og vært medlem i et 
fagforbund fra 1976. Først i Norsk 
Sjømannsforbund, så Nopef som 
senere ble til Industri Energi. 

– Da jeg ble uføretrygdet i 2013 
valgte jeg å fortsette medlem-
skapet mitt. Det har vist seg 
å bli den beste investeringen 
jeg har gjort, sier Bjarne. 

Siden Bjarne er medlem i Industri 
Energi har han innboforsikring 
som en del av medlemskapet sitt.

– Jeg trodde kanskje vi ville ha 
bruk for advokatordningen som 
er knyttet til medlemskapet ved 
en anledning, men tenkte ikke 
så mye over at vi også hadde 
innboforsikring før uhellet var ute. 

–  Da politiet hørte at jeg var 
medlem hos Industri Energi var det 
faktisk de som minnet oss på at vi 
at hadde innboforsikring som en 
del av medlemskapet, sier han. 

Det er trygt 
å vite at vi er 
sikret gjennom 
medlemskapet 
mitt i Industri 
Energi, sier 
Bjarne

MEDLEMSFORDELER
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100 prosent fornøyd
Bjarne tok kontakt med forbundet den 
påfølgende mandagen og fikk meldt inn 
skadeomfanget. 

– Når skaden først var skjedd så kunne 
vi ikke fått en bedre service, forteller 
Bjarne. Vår kunderådgiver Margunn var 
både profesjonell og hyggelig. Hun kom 
på befaring og hjalp oss med alt av papir-
arbeid. Vi fikk skiftet lås og erstatningen 
på 300 000 kroner ble raskt utbetalt. 

Nå har Bjarne og kona fått nytt våpenskap 
på plass og erstattet øvrige gjenstander. 
De er ikke redde for å dra på ferie igjen. 

– Vi håper selvsagt ikke dette skjer igjen, 
men det er trygt å vite at vi er sikret 
gjennom medlemskapet mitt i Industri 
Energi. Beløpet jeg betaler hver måned i 
fagforeningskontingent utgjør lite men 
gir stor avkastning når jeg benytter meg 
av de gode medlemsfordelene, sier han.  

Visste du at?

• Innboforsikringen er en del av 
medlemskapet ditt.

• Det er ingen øvre forsikringssum.

• Har du individuell innboforsikring bør 
du si opp denne, så du slipper å betale 
dobbelt.

• LOfavør Kollektiv hjemforsikring 
sammen med LOfavør Husforsikring gir 
deg flere fordeler.

Hvorfor er dette Norges beste 
innboforsikring?

• Forsikringen dekker alt du har av 
innbo- og løsøre i hjemmet ditt.

• Lav egenandel i forhold til det som 
er vanlig i markedet. 3000 kroner i 
egenandel ved skade. Hvis to eller flere i 
husstanden har LOfavør Innboforsikring 
er den 0,- (gjelder skader over 1000 
kroner).

• Dekker typiske uhell.

• Vilkårene er meget konkurransedyk-
tige og du har brede dekninger. 

Forsikringen dekker blant annet:

• Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er 
forsikret. Ingen øvre forsikringssum.

• Dekker skade ved brann, vann og 
tyveri.

• Enkeltgjenstander og samlinger er 
forsikret for inntil  300 000 kroner,-

• Smykker og gull er forsikret for inntil  
300 000 kroner.

• Skade på matvarer ved utilsiktet 
temperaturendring.

Forsikringen inneholder også 
dekninger av:

• Tyveri

• Sykkel

• Uhellsdekning

• Ved flytting

• Rettshjelp og ansvarsdekning

• ID tyveri

Dette er kun utdrag. Les vilkårene på 
www.lofavor.no i sin helhet for hva og 
hvor mye som er dekket ved ulike skader 
og hendelser.

Trygghet til medlemmer i over 50 år
Ferie står for tur og sommeren er høysesong for innbrudd. Husk at du har 
Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt dersom 
noe skulle skje. Forsikringen heter Kollektiv hjemforsikring og har gitt 
medlemmer trygghet i over 50 år. Nå har den blitt enda bedre. 
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200 000 mennesker som har 
jobber de er stolte av. Folk med 
ekte liv, ekte drømmer  – og ekte 
unger. Unger som går på skole 
og i barnehage og liv som forut-
setter fast arbeid. De jobber i 
den delen av norsk arbeidsliv 

med høyest organisasjons-
grad. Der oljerike land i resten 

av verden er kasta ut i diktatur, 
og arbeiderne i oljeindustrien er 

«oilfield trash», er norske natur-
ressurser under demokratisk 
kontroll og oljearbeider er en 
hedersbetegnelse.

Da jeg vokste opp var det å jobbe 
i Nordsjøen forbundet med 
mystikk. Helikopter. Svære 
borekroner  i hagen. Plattform. 
Gjensynsglede. Men også 

ærefrykt. Kiellandulykka gjorde 
at det også var et yrke forbundet 

med fare.

Får beskjed om at ”pappaen din 
ødelegger planeten”

I helga trengte jeg litt sveisehjelp. En 
kamerat sveiser i Nordsjøen. Vi prata om 

feil og mangler på plattformen, 
arbeidsgivere som planlegger dårlig 
og alt det som hører med. Så kom 
vi også inn på samfunnsdebatten. 
Hvordan oljeindustrien mer og mer 
blir sett på som en belastning. Det 
såreste var kanskje når ungene til en 
kollega kom hjem fra skolen og var 
blitt mobba av medelevene. Ikke på 
grunn av noe de hadde gjort, men 
på grunn av at pappaen deres jobba 
i Nordsjøen. Pappaen deres ødela 
planeten. Ungene grein og lurte på 
om dette var riktig.

En annen kompis fortalte at yrkes-
veilederen til ungenes ungdom-
skole anbefalte ungene å ta 
studiespesialiserende, fordi det 
«var ingen fremtid i yrkesfag». 
Yrkesveilederen var flydd inn fra 
Oslo – til en industribygd på vest-
landet. Om lag alle foreldrene 
som hørte på satt på godt betalte 
fagbrevjobber.

Vi kan takke olje- og 
gassindustrien for 
teknologiutvikling
Samtidig som unger mobbes 
på skolen på grunn av forel-
drenes arbeid, skjer det mye ute 
i Nordsjøen. Den teknologiutvik-
lingen som skjer nå, vokser frem 
på skuldrene av produksjonen av 
olje og gass. 1 800 000 tonn (!) 
CO2 deponeres på Sleipner- og 
Snøhvitfeltet alene. Rederier plan-
legger bygging av utslippsfrie (!) 
forsyningsbåter. Våre medlemmer 
i sementindustrien planlegger 
for å deponere CO2-utslipp – i 
Nordsjøen. Borerigger bygges om 
til batteridrift. Alt dette skjer der 

«nordsjøpappaen» jobber. Samtidig 
som folk sitter i fleecejakke i Oslo 
og drikker kaffi fra Ghana. Og 
mener det gjøres altfor lite med 
miljøet. Og sier til ungene sine at 
vi må slutte med oljeproduksjon. De 
krever handling nå.

Nyansene i debatten om 
oljeindustrien er vekke
Dette ligner mer en kulturkrig enn 
reell klimakamp. Mer på fjolleri enn 
reelle endringer til beste for miljø 
og natur. Og vi blir ekstra provo-
sert når de går etter ungene våre. 
Som vi ofte sier – de har det fra en 
plass. Det er ikke hos cruise-rede-
riene utslippsfrie båter blir utvikla. 
Nyansene i debatten om oljeindus-
trien er vekke. Debatten om oljepo-
litikk handler ikke om å heie frem 
de gode løsningene, eller de kloke 
grepene vi kan gjøre. Den er redu-
sert til en for eller i mot-debatt. 
Noen partier har også vedtak på 
når alt skal stenges ned. De er så 
radikale att.

Vi løser ikke klimaproblemene med å 
fornekte at de finnes. De løses heller 
ikke med enkle datostemplinger 
på når oljealderen skal ta slutt. Vi 
løser dem i alle fall ikke ved å mobbe 
ungene til de som jobber i den indus-
trien som sitter på nøkkelen. Det 
finner vi oss faen ikke i.

Innlegget var først på trykk i 
Klassekampen den 28. mai.

Ommund Stokka, 
områdeansavrlig 
i Industri Energi

Ædda bædda, 
pappaen din jobber i Nordsjøen og ødelegger klima

BLOGG

Det vakreste med 
oljeindustrien er verken 
skatteinngangen til staten, 
produksjon av olje og gass på 
den reneste måten i verden 
eller teknologiutvikling. Det 
viktigste er arbeid, skriver 
områdeansvarlig Ommund 

Stokka i Industri Energi.
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Årdal Kjemiske - 40 års jubilanter
Bak frå venstre: Leiar ÅKA Rune 
Guttormsen, forbundsleiar Industri 
Energi Frode Alfheim, Jonny 
Øvstetun ÅKF, Jan Gaute Felde ÅKF, 
Johannes Stedje ÅKA, Einar Olav 
Natvik ÅKA, Arne Gustavsen ÅKF, 

leiar ÅKF Andreas Bakken. Framme 
frå venstre: Helge Ove Reiseter ÅKF, 
Henry Walaker ÅKF, Tor Ove Hestetun 
ÅKF, Ingunn Bruhaug ÅKA, Ingeborg 
Borlaug ÅKF

Årdal Kjemiske - 50 års jubilanter
Bak frå venstre: Forbundsleiar 
Industri Energi Frode Alfheim, 
leiar ÅKF Andreas Bakken

Framme frå venstre: Per Melvin 
Olsen ÅKF, Birger Markussen ÅKF

Årdal Kjemiske - 25 års jubilanter
Bak frå venstre: forbundsleiar Industri Energi Frode Alfheim, Leiar ÅKA 
Rune Guttormsen, Leiar ÅKF Andreas Bakken. Framme frå venstre : Lillian 
Askeland ÅKA, Harald Vik ÅKF, Ruth Torvund ÅKF

Elektrokjemisk Arbeiderforening avd. 44
25 års jubilanter (2011): 
Framme fra venstre: Svein Anders 
Gustavson, Sigbjørn Fjellheim 
og John Harald Olsen.
I midten fra venstre: Are Tomasgard 

(LO), Solfrid Horne-Moe, Jane 
Kvalfoss, Anne Grethe Narheim og 
Asle Reime (Industri Energi).
Bak fra venstre: Ørjan Andersson 
(foreningsleder) og Svein Hagen.

Elektrokjemisk Arbeiderforening avd. 44
40 års jubilanter (2011 - 2018): 
Framme fra venstre: Jan Kvalfoss, 
Ove Johan Strand, Gerd Helena 
Horne og Anders Moe.
I midten fra venstre: Arve 
Eriksen, Are Tomasgard (LO), 

Kjell Ure og Magnar Nymoen.
Bak fra venstre: Ørjan Andersson 
(foreningsleder) og Asle 
Reime (Industri Energi).

Elektrokjemisk Arbeiderforening avd. 44
25 års jubilanter (2012 - 2018):
Framme fra venstre: Heidi 
Bjørgvin, Hildegunn Osmo, Oddvar 
Leonhardsen og Ann Kristin 
Ødegård. I midten fra venstre: 
Are Tomasgard (LO), Kjerstin 

Andersson, Torleif Bjørgvin, Gerd 
Skare og Asle Reime (Industri 
Energi). Bak fra venstre: Ørjan 
Andersson (foreningsleder), Jørund 
Brattebø og Jarle Opedal.
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Løsning:  ___________________________________________
___________________________________________________

Navn:  _____________________________________________

Adresse:  ___________________________________________  
___________________________________________________

Nye muligheter til å vinne Flax-lodd
Løsningen sendes til Industri Energi, Kongsgaten 54,  

4005 Stavanger eller på e-post: kryssord@industrienergi.no, 

innen 01. oktober 2019.

De heldige vinnerne av kryssord nr. 2/2018 er:

Kryssordløsning:

X-ord 1-2019

1. premie (10 flaxlodd) Rolf Robertsen, Kamfjordveien 8,  
3235 Sandefjord

2. premie (5 flaxlodd) Rolf Riska, Mjughøyden 8, 4048 Hafrsfjord
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KOM I GANG MED  
PENSJONSTELEFONEN
Nå kan du ringe gratis og stille 
de dummeste eller skarpeste 
spørsmål om hva du skal gjøre 
med pensjonen din. Prøv det nå!  
Ring 21 95 42 40 torsdager 
mellom 08.30 og 16.00.

ISSN 1890-4815
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