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Gunnar tar sluttpakke for at  
de yngste skal beholde jobben
Da bedriften måtte nedbemanne forhandlet hovedtillitsvalgte Gunnar Kildal fram en avtale om  
å tilby sluttpakke til de over 62 år. Både han og mange av de andre veteranene har takket ja.

TEKST: TONJE SOLEM PAULSEN 

Kildal setter dermed verneskoene på hylla 
etter 47 år i arbeidslivet. Han har jobbet 
ved bedriften, som i dag heter Ferroglobe 
Mangan, i Mo i Rana siden høsten 1973.

– Å sende ut en 20-åring ble for trasig. 
Jeg har jo tross alt min pensjon, sier Kildal, 
som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi.

Selv om det vanlige er å legge 
ansiennitetsprinsippet til grunn ved 
nedbemanning, mener Kildal at slutt-
pakker ble mest riktig gitt situasjonen.

Ikke så opptatt av pengene
Tilbudet til de over 62 år er at de slutter 
i jobben og får seks måneder lønn pluss 
feriepenger utbetalt i sluttpakke. Selv 
er Kildal ikke så opptatt av pengene 

og sier at han like gjerne kunne ha 
jobbet for lønnen til han gikk av.

– Alle de 12 operatørene som er over 
62 år får tilbud om sluttpakke, og det ser 
foreløpig ut som om de aller fleste takker ja, 
sier Kildal til Magasinet Industri Energi.

Bedriften måtte kutte kostnader
I oktober i fjor ble de rundt 90 ansatte 
ved bedriften permittert. De har 60 
operatører, lærlinger inkludert.

– Bedriften har problemer med  
å få solgt mangan, og det ble for dyrt å 
produsere for lager, forteller Kildal.

I mars startet bedriften opp en av 
ovnene igjen, men de så seg likevel 
nødt til å kutte kostnader.

Blant verdens største
Spanske Grupo FerroAtlántica S.A., et 
datterselskap av Ferroglobe PLC, kjøpte 
alle aksjene i Glencore Manganeses 
smelteverk i Mo Industripark ved 
utgangen av 2017. Ferroglobe ble med 
det en av verdens største produsenter 
av ferro- og silikomangan. 

Bedriften i Mo i Rana produserer 
manganlegeringer i to smelteovner med 
en kapasitet på 125.000 tonn i året.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sier at all industri er omdiskutert og at industrien 
derfor må produsere stadig renere. –Samtidig, hvis vi skal lykkes med å omstille landet og 
fortsatt ha et fungerende velferdssamfunn, så må vi ha industri i Norge, sier han.

”KJØP NORSKE VARER 
PRODUSERT I NORGE
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I DENNE UTGAVEN

Hovedtillitsvalgte Gunnar Kildal I Industri Energi i Ferroglobe Mangan i Mo i Rana har forhandlet fram 
en avtale om å tilby sluttpakke til de over 62 år. Øyvind Bratt, Rana Blad

 Karin Siggerud Olsen

”Å SENDE UT EN 
20-ÅRING BLE FOR 

TRASIG. JEG HAR 
JO TROSS ALT 
MIN PENSJON

Gunnar Kildal
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TEKST:  ATLE ESPEN HELGESEN

Den europeiske bilproduk-
sjonen er kraftig redusert og 
byggeprosjekter stoppes. Det 
gjør at aktiviteten i aluminium-
sindustrien nå er på et svært 
lavt nivå. Og bransjen venter 
ytterligere fall i etterspørsel 
i den kommende tiden.

Forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi 
krever at myndighetene 
kommer med konkrete tiltak 
for å sikre at vi fremdeles 
har en eksportindustri når 
koronakrisen en dag er over.

- Markedet for industrien 
forsvinner fort. Myndighetene 
må nå handle raskt og 
i første omgang ta tak 
i nettleie-politikken og 
CO2-kompensasjonsordningen, 

Men trolig trengs enda 
kraftigere tiltak for å redde 
industrien gjennom denne 
krevende tiden, sier Alfheim.

Industri Energi har etablert 
dialog med næringsminister 
Iselin Nybø (V) som har 
forsikret at hun vil vektlegge 
den norske modellen og er 
opptatt av å holde god kontakt 
med partene framover. Men 
foreløpig har hun ikke lovet 
noen snarlige, konkrete 

tiltak for å komme alumi-
niumsindustrien i møte.

Total kollaps i 
aluminiumsmarkedet
Hovedtillitsvalgt ved Hydro 
Husnes og leder for samar-
beidskomiteen for aluminium, 
Ørjan Normann, sier at Hydro 
skal ferdigstille oppgraderings-
prosjektet B-hallen på Husnes, 
men den blir ikke startet.

- Det er svært tøffe tider. Nå 
har vi i 11 år stått på for å få 
gjenoppstartet B-hallen, men 
slik situasjonen er med total 
kollaps i den europeiske alumi-
niumsindustrien, har vi forstå-
else for vedtaket om utsettelse. 

Han understreker at fagfo-
reningen jobber knallhardt 
sammen med bedriften for å 

unngå permit-
teringer. 
- I denne 
krevende tiden 
gjør vi vårt 
ytterste for å 
sikre at alle 
har arbeid. 
Og vi er enig 
med ledelsen 
om at vi alle 
skal strekke 
oss langt 

og være fleksible for å 
unngå permitteringer. 

Samtidig mener han det er 
avgjørende at myndighetene 
kommer på banen for å 
redde den grønne norske 
aluminiumsindustrien.

Nettkostnadene har skutt 
i været
- Vi har over tid sett forringelse 
av våre rammevilkår, der 
særlig nettleiekostandene har 

skutt i været. Hydro venter en 
ekstrakostnad på 300 millioner 
kroner i året som følge av 
økt nettleie. Det er en høyere 
kostnad enn selskapet kan bære 
og må tas tak i. Det kan ikke 
være slik at Statnett skal berike 
statskassen på bekostning 
av samfunnsviktig industri, 
som hjørnesteinsbedrifter i 
distriktene, sier Normann.

Han minner om at den kraft-
foredlende industrien sørger 
for et høyt og jevnt forbruk 
av strøm hele døgnet, hele 
året, noe som er avgjørende 
i forhold til å opprettholde 
kraftnettet slik det er i dag.

- Aluminiumsprodusenter 
i andre land er definert som 
samfunnskritisk industri som 
gjør at de kan opprettholde 
produksjonen, gjennom 
statlige ordninger. Det bør 
også gjelde norsk alumini-
umsproduksjon, sier han.

Ørjan Normann minner om 
at aluminiumsverk ikke skal 
skrus av og på. – Det tar år å 
starte opp igjen et nedstengt 
aluminiumsverk og koster 
milliarder av kroner, sier han.

Hovedtillitsvalgt Ørjan Normann slår fast at det 
er svært tøffe tider for aluminiumsindustrien.

- Myndighetene må redde eksport- 
industrien vår gjennom koronakrisen
Hydro rammes hardt av et eksportmarked som er falt bort 
som følge av koronakrisen. Og selskapet iverksetter kraftige 
tiltak. Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sier 
myndighetene nå må trå til for å redde eksportindustrien vår.

Produserer  
vaksiner til  
70 prosent av 
verdens laks
Sju av ti oppdrettslaks 
har vaksine fra Pharmaq. 
Selskapet har hovedkontor 
i Overhalla i Trøndelag.

– Det blir over to milli-
arder doser med fiskevaksine, 
hovedsakelig til laks, sier 
Anita Nystad, som er 
tillitsvalgt i Industri Energi.

Skogmo er stedet, og 
fiskevaksine er produktet. 
Det viktigste markedet for 
vaksinen til oppdrettslaks er 
Norge og Chile, som utgjør 
80 prosent av omsetningen. 
Parmaq selger også vaksine 
til sjøabbor, pangasius og 
tilapia til middelhavslan-
dene, Vietnam og Sør- og 
Mellom-Amerika.

I Overhalla kommune er 
det under 4000 innbyggere, 
men stedet har likevel klart å 
slå seg opp innen fiskehelse. 
Siden 2014 har arbeids-
stokken på Skogmo doblet 
seg fra 40 til 80 ansatte.

– Det er godt politisk 
gründerarbeid og ambisjoner 
om å satse på bioteknologi 
i regionen. Vi klarte tidlig 
å skape en kultur for å få 
utvikling på bedriften, 
og de ansatte har utviklet 
seg i takt med behovet i 
selskapet, forteller Nystad.

På fabrikken produ-
seres over to milliarder 
doser med fiskevaksine, 
hovedsakelig til laks.

Bedriften satser tungt 
på forskning, og Nystad er 
stolt av produksjonen. – Vi 
produserer vaksine for å ha 
god fiskevelferd og fiskehelse, 
som igjen bidrar positivt til 
verdens matfat, sier Nystad.

”
I DENNE KREVENDE 

TIDEN GJØR VI 
VÅRT YTTERSTE 
FOR Å SIKRE AT 

ALLE HAR ARBEID.
Ørjan Normann 
i Hydro Husnes
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TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN OG JOHNNY HÅVIK

Stortingets energi- og miljøkomité, minus Frp, er 
enig om at statsråden må legge fram en proposi-
sjon som gjør at kun Statnett får drifte strømka-
bler til utlandet. Samt at det ikke skal bygges noen 
utenlandskabler før man har høstet erfaringer 
fra de to kablene som allerede er under bygging 
til England og Tyskland. Og erfaringene fra disse 
må være positive før man eventuelt bygger mer.

- Dette utelukker NorthConnect-kabelen 
for alltid. Det er med å skape trygghet rundt 
tilgangen til og prisen på kraft framover, noe som 
er svært gledelig både for folk flest og ikke minst 
for fastlandsindustrien vår, sier Frode Alfheim.

-Det betyr også at andre private 
aktører kan spare seg tid og penger om 
eventuelle planer om utenlandskabler, 
for de vil ikke få konsesjon, sier han. 

Trenger full kontroll med arvesølvet vårt
Industri Energi har kjempet imot NorthConnect 
i flere år, fordi kabelen ville gitt økte strømpriser 
for folk og industri. – Vi krever at politikerne 
sier nei til denne utenlandskabelen som 
vil gi høyere strømpriser for industrien. Vi 
trenger krafta vår selv når vi skal fortsette 
omleggingen til en grønn industri og et 
levesett som klimaet tåler. Det forutsetter at 

vi har full nasjonal kontroll på arvesølvet vårt, 
vannkraften, sa Cay Nordhaug, hovedtillitsvalgt 
ved Nikkelverket i Kristiansand og leder av 
elektrokjemisk samarbeidskomité i Industri 
Energi under demonstrasjonen i Oslo 9. mars.

Stenger døren for kommersielle 
kabelprosjekter
Olje- og energidepartementet bestemte i slutten av 
mars at om at det ikke var tilstrekkelig grunnlag 
for å fatte vedtak i konsesjonssaken om kraftka-
belen NorthConnect mellom Norge og Skottland. 

Da Stortinget diskuterte NorthConnect-
kabelenen måned senere, instruerte et 
flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, 
Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig 
Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne, 
regjeringen om å snarest komme tilbake til 
Stortinget med forslag om endring av energi-
loven som sikrer Statnetts monopol på å eie 
og drifte alle fremtidige utenlandskabler.

– Dette vedtaket er nok en spiker i 
NorthConnect-kista. Avtalen som ble inngått i 
2018 forplikter, og nå ser vi at den stenger døren 
både for NorthConnect og alle andre kommersi-
elle kabelprosjekter for all framtid, sier Alfheim.

Svært gledelig at Stortinget setter  
endelig stopp for NorthConnect
Forbundsleder Frode Alfheim er glad for at Stortinget slutter opp om  
et forslag om å endre energiloven, slik at Statsnetts monopol gjenopprettes.  
– Det er nok en spiker i kista og en endelig stopp for NorthConnect, sier han.

Landsstyret  
bestemte å  
utsette lands- 
møtet til 2021
Et enstemmig landsstyre 
vedtok å følge forbundssty-
rets anbefaling om å utsette 
Industri Energis 4. ordinære 
landsmøte til neste år.

Industri Energi skulle 
avholdt landsmøte i oktober 
i år, og var godt i gang med 
planleggingen av dette. 
Men de ekstraordinære 
omstendighetene på grunn 
av koronakrisen gjør det 
krevende å føre en ordentlig 
prosess for å gjennomføre 
et landsmøte nå.

Forbundsstyret 
anbefalte derfor 2. april 
å utsette landsmøtet.

Industri Energis 4. 
ordinære landsmøte til 
22-25.november 2021.

Industri Energis 5. 
ordinære landsmøte skal 
avholdes høsten 2024, for å 
komme tilbake igjen på rett 
spor, med fast landsmøte i 
forkant av LO kongressen.

Landsmøtet er forbundets 
øverste organ og avholdes 
normalt hvert fjerde år.

Tariffoppgjøret 
fortsetter til 
høsten

Vårens hovedoppgjør 
ble utsatt på grunn av 
koronasituasjonen, men vi 
har nå klar flere av forhand-
lingsdatoene for høsten.

Forhandlinger med Norsk 
Industri som motpart: 
Elektrokjemisk, (14-15 
september), Vask og Rens (17.
september), Kjemiske bran-
sjer (24.september), Møbel 
(6.oktober), Farmasøytisk 
(8.oktober), Glass og 
Keramisk (13.oktober).

Industri Energi arrangerte i mars en demonstrasjon mot NorthConnect-kabelen utenfor Stortinget.  
Foto: Atle Espen Helgesen
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Industri Energi er ett 
fritt og uavhengig 

LO-forbund.
Vi har 56.000 medlem-

mer og 3000 tillitsvalgte 
innen industri, olje og 
gass. Våre medlemmer 
arbeider i bransjer som 
skaper 80 prosent av 

Norges eksportverdi. Få 
makt, få innflytelse - 
meld deg inn i dag.
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Karin er tillitsvalgt hos  
verdens største produsent  
av tannstikkere 
Verdens største produsent av tannstikkere av tre ligger på Flisa i Innlandet 
fylke. Her skal hensyn til miljøet bidra til bærekraftige arbeidsplasser.

TEKST: TROND MURVOLD ELSTAD

– Ikke en flis går til spille i produksjonen av tann-
stikkere ved fabrikken vår på Flisa. Vårt gamle 
slagord er «Jordan vet hvordan». Jeg mener det 
fortsatt har gyldighet i dag, sier tillitsvalgt Karin 
Siggerud Olsen (62) i Industri Energi ved Orkla 
HPC Flisa, som het Jordan før oppkjøpet i 2012.

Hun understreker at det heter 
tannstikkere, ikke tannpirkere, som 
er det mer folkelige uttrykket.

– Vi er stolte av at vi produserer bærekraftig 
med råstoff fra nordisk bjørk. Den blir tørket, 
for deretter å bearbeides til to typer tannstik-
kere; Enkelt-spissede og dobbelt-spissede. 
Dessuten er vi i oppstartsfasen med å pakke 
tannstikkere i papp. Det produseres opp 
mot 900 millioner tannstikkere i året, men 
målet er en milliard. Vi er verdens største 
produsent av tretannstikkere, forteller hun.

Bærekraftig produksjon
Trevirket som brukes i tannstikkene 
kommer fra områder der det tas miljø-
hensyn både før, under og etter hogsten.

Alt avfall etter produksjon av tannstikkerne 
blir benyttet til å produsere energi til tørking 
av bjørka og oppvarming av fabrikken. I 
2016 startet fabrikken også produksjon av Jif 
engangsvåtmopper og fra januar 2018 ble også 
Lypsyl en del av produksjonen på Flisa. Disse 
produktene baserer seg i hovedsak på det norske 
markedet. Fabrikken, som ble etablert i 1968, 
sysselsetter 42 personer, samt 7 midlertidige.

– Vi har sterke varemerker, men konkur-
ransen er beinhard, og toget går fort. At vi 
kan dokumentere at vi driver bærekraftig, 
vil forhåpentligvis være en stor konkurran-
sefordel for oss i framtida også, sier hun.

Det handler også om å opprettholde 
arbeidsplasser. Siggerud Olsen brenner for 
at det norske folk må bli mer bevisste på 
hvor varene de kjøper blir produsert.

– Kjøp norske varer produsert 
i Norge, oppfordrer hun.

Jobber stadig smartere
Christoffer Trangsrud (22) er industri-
mekaniker og tok læretida på Orkla.

– Jeg hørte mye bra om bedriften, og det 
har vært enda bedre enn forventet å arbeide 
her. Det er mange Petter Smart-typer her som 
gjør at vi arbeider stadig smartere, sier han.

Maskiner og utstyr er unikt, og det er designet 
ved fabrikkens egen tekniske avdeling.

Rita Berntsen (58), som er produk-
sjonsarbeider, har 40 års fartstid ved 
bedriften, i likhet med Siggerud Olsen.

– Vi er jo som en stor familie her og vet 
betydningen av at Jordan holder hodet 
over vannet økonomisk. Det som er bra for 
Jordan, er også bra for Flisa, sier hun.

Jordan-navnet brukes ikke lenger om 
fabrikken, men det lever fortsatt blant 
dem som har arbeidet og arbeider på 
fabrikken og av befolkningen i Solør.

Tillitsvalgt Karin Siggerud Olsen (62) i Industri 
Energi har 40 år på bedriften bak seg og trives 
med å lage tannstikkere. Foto: Trond Elstad
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