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Gledelig for våre medlemmer i Norcem, men 
regjeringen burde gått for to CCS-anlegg
Regjeringen opplyste 21. september at den vil realisere fangst og lagring av CO₂  
ved Norcems sementfabrikk i Brevik. – En stor dag for våre medlemmer ved Norcem, 
men det faglig riktige ville vært å gå for begge anleggene. Det ville gitt et mye 
sterkere prosjekt, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

TEKST: HELGE RØNNING BIRKELUND  

(LO MEDIA), JOHNNY HÅVIK &  

ATLE ESPEN HELGESEN 

Hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved 
Norcem i Brevik, Tom Jacobsen, er svært 
fornøyd over at sementfabrikken får 
klarsignalet om fangst og lagring av CO₂ 
(CCS) som de har ventet på i en årrekke. 

– Dette har stått øverst på min agenda 
i mange år. Dette betyr at fabrikken er 
bombesikker og kommer til å leve i 100 år 
til, sier Tom Jacobsen til FriFagbevegelse.

Kan produsere «grønn sement»
Han understreker at fabrikken nå blir 
atskillig mer konkurransedyktig. – Nå 
kan vi snart produsere «grønn sement». 
Kundene vil ha byggemateriale som er  

mest mulig karbonnøytralt. Når vi kan  
begynne å fange CO₂ blir vi grønnest  
i verden, fortsetter Jacobsen.

Både LO og NHO har krevd at det  
skulle investeres i to anlegg, både ved 
sementfabrikken i Brevik og avfalls- 
anlegget på Klemetsrud.

Burde gått for to CCS-prosjekter
Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, sier at dette er en stor begivenhet 
for våre medlemmer som skal jobbe videre 
med prosjektet både på land og sokkel. Men 
understreker samtidig at Regjeringen  
burde gått for å realisere begge prosjektene.

– Endelig skal vi komme i gang med 
fullskalaprosjektet for fangst og lagring  
av CO₂. Men, Regjeringen legger seg 

 på et skuffende lavt ambisjonsnivå. Det 
faglig riktige ville helt klart være å gå 
for begge anleggene, det ville gitt et mye 
sterkere prosjekt. «Langskip» er et stort  
og ambisiøst prosjekt for norsk industri, 
men det er heller ikke risikofritt. For å gjøre 
prosjektet sterkere, ville det vært mye bedre 
å gå for begge anleggene nå, heller enn bare 
det ene. Det ville gitt et større fangstvolum 
og bedre infrastruktur, noe som ville vært 
en klar fordel for prosjektet.

– Når regjeringen ikke gir grønt lys for 
begge prosjektene, så må vi bare brette opp 
ermene og jobbe på for at også Klemetsrud 
kommer i gang. Det store målet er jo at 
Europa skal se til norsk sokkel for å få lagret 
sine utslipp, da kan ikke vi være bremse-
klossene, sier Frode Alfheim.

”
DET KUNNE ENDT 
MED EN ORDNING 

SOM HADDE VÆRT 
DIREKTE SKADELIG
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I DENNE UTGAVEN

Norcem medlemmer. Arkivfoto. 

Geir Seljeseth
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TEKST OG FOTO: JOHNNY HÅVIK

Sent 16. september kom Industri Energi og  
Norsk Industri til enighet i de sentrale tariffor-
handlingene på elektrokjemisk overenskomst.

– Det var til tider tøffe tak, men gjennom 
systematisk arbeid og konstruktiv dialog klarte  
vi å komme oss i mål, sier forhandlingsleder 
Frode Alfheim.

Skiftarbeiderne på overenskomsten vil  
få et solid løft på 4 prosent på skifttillegget,  
dette gjøres gjeldende fra 1. mai 2020. 
Overtidssatsene og satsene for overganger innen 
og mellom arbeidstidsordninger justeres med  
2,4 prosent.

Lønnssatsen justeres med 2,4 prosent til  
187,61 kroner timen for en dagarbeider, inkludert 
50 øre som gis i et generelt tillegg til alle. Den nye 
satsen gjøres gjeldende fra 1. april 2020 og vil bli 
justert for uketimetall for skiftordninger.

Jul- og nyttårsaften slutter den ordinære 
arbeidstid for dagarbeidere etter fire timer.

Den elektrokjemiske overenskomsten er en 
minstelønnsavtale, noe som innebærer at det  
også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– Vi har for første gang på denne overens-
komsten tatt med en egen protokolltilførsel som 
understreker at det skal føres konkrete og reelle 
forhandlinger lokalt. Det var viktig for oss å 
komme i mål med det sentrale oppgjøret, men  
det er minst like viktig at de lokale forhandlingene 
kommer i mål på en god måte, sier Alfheim.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri 
omfatter i overkant av 7500 Industri Energi-
medlemmer og dekker blant annet ansatte  
i de store industrikonsernene Hydro, Elkem,  
Yara, Eramet, Glencore, Bilfinger og Alcoa.

LES HELE SAKEN PÅ: 
WWW.INDUSTRIENERGI.NO

Frode Alfheim

Hovedoppgjøret 2020: 

Enighet i forhandlingene  
på elektrokjemisk
– Vi er fornøyde med at vi kom i mål med et oppgjør som regulerer lønnssatser 
og skifttillegg i tråd med rammene fra frontfaget, samtidig som det gir oss 
viktige tariffpolitiske gjennomslag, sier forhandlingsleder Frode Alfheim.

Enighet på  
kjemisk teknisk 
overenskomst
– Vi er moderat fornøyd,  
sier forhandlingsleder  
Terje Valskår. Det var sent  
22. september kveld, etter  
at forhandlingene hadde 
pågått siden kl 10 om 
morgenen, at enigheten 
endelig kom på plass.
– Det har vært krevende 
forhandlinger. De som lever 
på minstesatsen har i dag 
knapt nok til salt i maten og 
motparten viste liten vilje til 
å gjøre noe som monner, sier 
Valskår.
-Det ble kr. 5.850 kroner pr 
år i økning på minstesatsen 
og siden dette er bedrifter 
som opererer i en veldig 
konkurranseutsatt bransje 
og slik verdensøkonomien ser 
ut nå var det så langt vi kom 
denne gangen, sier Valskår.
– Vi har også tatt et steg 
i riktig retning for å få en 
bedre kompensasjon for 
skiftbytter på under 14. 
dager.  Det er en stor ulempe 
når skiftturnusen endres 
på under 14 dagers varsel. 
Det påvirker fritida til de 
ansatte og påfører familiene 
logistikkutfordringer når de 
må legge hverdagskabalen på 
nytt, sier Valskår.
 Han trekker frem økningen i 
fagtillegget som viktig.
– Verdsettelsen av yrkesfag 
er viktig for denne bransjen. 
Særlig for de som nå ligger 
lavest vil denne økningen ha 
betydning. 
– Dette er noe av det vi fikk 
på plass. Nå er det opp til 
de lokale forhandlingene 
og få på plass ytterligere 
forbedringer i sine lokale 
forhandlinger. Det blir svært 
viktig, sier Valskår.
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TEKST: JOHNNY HÅVIK

– Det er utrolig og fantastisk, sier hoved- 
tillitsvalgt Ørjan Normann i Industri Energi  
ved Hydro Husnes.

B-hallen på Husnes skulle gjenåpnes første 
kvartal i år, men ble utsatt på ubestemt tid 
tidligere i år. Hydro Husnes hadde allerede  
ansatt 70 nye medarbeidere til B-hallen da 
koronakrisen kom og oppstarten ble utsatt.

– Vi har klart oss fra mars uten permitteringer. 
Vi har flyttet folk til andre jobber. Jeg vil gi en stor 
honnør til alle ansatte og ledelsen som har vært 
med på å finne gode løsninger, sier Normann.

Nå skal de rundt 70 ansatte tilbakeføres til 
sine opprinnelige arbeidsplasser og fortsette 
opplæring. Det er anslått at en B-hall i full drift 
vil skape totalt 90 nye arbeidsplasser.

Også forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi uttrykker stor glede over nyheten.

– Dette skjedde raskere enn vi hadde turt  
å håpe på. Jeg vil rose topartssamarbeidet 
lokalt og i Hydro. Dette er resultat av et langt 
arbeid, hvor vi og klubben lokalt også har 
jobbet for å sikre rammevilkår. Det blir godt  
å få varme i hallen, sier han.

TEKST:  JOHNNY HÅVIK

I 2012 bestemte EU at landene som omfattes 
av kvotehandelssystemet (ETS), kunne utøve 
statsstøtte til visse typer industriproduksjon. 
Bakgrunnen var at deler av europeisk industri  
er svært kraftintensiv og ville få store ekstrakost-
nader til strømutgifter, når kull- og gasskraft-
verkene i Europa stadig skulle betale mer for 
utslippene sine. Slik ville man unngå  
at noe av verdens reneste industriproduksjon 
flagget ut til land med lavere kraftkostnader,  
men høyere utslipp, såkalt karbonlekkasje.

Ordningen, som har vært enormt viktig for 
norsk kraftfredlende industri, skulle revideres  
i år og spenningen har vært stor for hvordan  
den ville bli fremover.

Lettelsen og gleden var stor da EU endelig 
bekreftet at muligheten for CO2-kompensasjon 
videreføres. –  Vi er godt fornøyd med at man  
nå får en kompensasjonsordning som sikrer 
norske industriarbeidsplasser, sier forbunds-
leder i Industri Energi, Frode Alfheim.

Industri Energi var en sentral pådriver  
da ordningen først ble innført i Norge i 2012,  
og har siden jobbet tett med oppfølgingen av  
den. I samme periode har forbundet også 
etablert et eget Europa-kontor i Brüssel, der 
denne saken har ligget i toppen av agendaen.

–  I vår var det mye uro rundt hvordan 
ordningen ville bli. Et solid arbeid, både fra 
oss som fagforening, industrikonsernene, 
næringsorganisasjonene og norske myndig-
heter, har vært avgjørende i denne prosessen.

–  Det kunne endt med en ordning som 
hadde vært direkte skadelig for norske 
arbeidsplasser, uten den massive innsatsen 
som har vært gjort gjennom dette året. På 
dette området har samarbeidet mellom ulike 
norske partnere fungert godt, sier leder av 
Europakontoret, Geir Seljeseth. En viktig 
endring i det reviderte rammeverket er at  
også produksjon av nikkel vil være omfattet, 
noe det til nå ikke har vært. Industri Energi 
og fagforeningen vår på Nikkelverket i 
Kristiansand har jobbet for å få nikkel inn  
i ordningen i en årrekke.

–  Vi er svært fornøyde med at nikkelpro-
duksjonen i Norge er innlemmet i ordningen,  
det trygger arbeidsplassene i den sektoren,  
sier Alfheim.

Alfheim understreker likevel at det er for 
tidlig å slippe jubelen helt løs, da det fremdeles 
må bekreftes fra regjeringen at de vil benytte 
handlingsrommet det reviderte regelverket gir.

– Nå er det opp til regjeringen å bruke det 
handlingsrommet ordningen gir. 

Hydro dobler på Husnes
Aluminiumsprodusenten Hydro har besluttet å åpne B-hallen på Husnes 
i november, etter at den har vært stengt siden finanskrisen i 2009.

Ny periode for CO2-kompensasjons-
ordningen endelig besluttet i EU
I slutten av september ble endelig nytt rammeverk for  
CO2-kompensasjonsordningen bestemt i EU. Nå er det opp 
til norske myndigheter å bruke hele handlingsrommet.

Bra at bare 
Statnett kan 
eie og drifte 
utenlandskabler
Forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi  
mener det er bra at man en 
gang for alle får slått fast at 
det bare er Statnett som kan 
eie og drifte utenlandskabler 
til og fra Norge.

Olje- og energideparte-
mentet har sendt ut på høring 
et forslag til endringer i 
energiloven om utenlands-
forbindelser. Konsesjon for å 
eie og drive utenlandsforbin-
delser skal i framtiden bare 
gis til Statnett.

– Det er et meget viktig 
prinsipp å holde på, slik at 
vi ikke gir fra oss eierskap 
og kontroll over så viktig 
infrastruktur, sier Frode 
Alfheim til FriFagbevegelse.

Det Industri Energi 
har vært mest opptatt 
av, er at det må innføres 
stopp i byggingen av flere 
utenlandskabler, fram til 
vi kjenner konsekvensene 
av dem som allerede er 
vedtatt. – Det var derfor 
en kjempeseier for oss da 
et bredt flertall i Stortinget 
vedtok dette. Vi må være helt 
trygge på at vi ikke ødelegger 
konkurransegrunnlaget til 
den viktige kraftforedlende 
industrien vår. Vannkrafta 
vår må først og fremst brukes 
til å skape arbeidsplasser og 
verdier her i Norge, mener 
Frode Alfheim.

Før nye kabelprosjekter 
igjen kan bli aktuelle skal det 
gjennomføres en ordentlig 
evaluering av dem som i dag 
er under bygging. Det må 
høstes reelle erfaringer fra 
drift, og så må vi se hvordan 
helheten ser ut når den tid 
kommer. 
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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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– Jeg ble veldig glad da  
de ringte og tilbød meg både  
sommerjobb og læreplass!
Det sier Andreas Lorentzen, en av de nye lærlingene ved  
Kronos Titan i Fredrikstad. Mens hovedtillitsvalgt ved Kronos Titan,  
Per Øistein Kivijärvi sier at rekruttering av lærlinger er stadig 
viktigere kilde til å sikre nye dyktige fagarbeidere for fremtiden.

TEKST: JOHNNY HÅVIK´

I Fredrikstad ligger den tradisjonsrike fabrikken 
til Kronos Titan AS. Der produseres titan-
dioksidpigment og jernsulfat. Førstnevnte 
brukes blant annet til å gjøre plast, maling  
og tannkrem hvitere i fargen. Jernsulfat omdannes 
til granulat og brukes blant annet i sement og 
til rensing av anlegg. Lærlinger er blitt en stadig 
viktigere for å tiltrekke nye fagfolk til bedriften.

– Selv om vi er en stolt og tradisjonsrik bedrift, 
så er vi hele tiden avhengige av å tiltrekke oss 
dyktige fagfolk for å henge med videre, sier hoved-
tillitsvalgt ved Kronos Titan, Per Øistein Kivijärvi.

Kivijärvi er tydelig på at det ikke bare er enkelt å 
få tak i kvalifiserte folk.

– Servicebedriftene har dratt i fra oss lønns-
messig den siste tiden, så vi må gjøre oss attraktive 
og være mer frempå for å klare å rekruttere folk 
til oss. Lærlinger er derfor en viktig måte for oss å 
rekruttere på, sier han.

Går fra sommervikariat  
til start på læretiden
Andreas Lorentzen er en av de nye lærlingene, 
han fikk tilbud om sommerjobb og lærekontrakt 
da bedriften bestemte seg for å ta inn en ekstra 
lærling i industrimekanikerfaget enn de opprin-
nelig hadde planlagt.

– Jeg ble veldig glad da de ringte og tilbudte meg 
både sommerjobb og læreplass, sier Lorentzen, 
som allerede har opparbeidet seg erfaring fra flere 
andre industribedrifter gjennom utplassering fra 
skoletiden på Glemmen VGS i Fredrikstad.

Nå skal først fagbrevet fullføres, hva som skjer 
videre etter det har Lorentzen enda ikke helt 
bestemt seg for.

– Jeg er delt mellom lysten til å jobbe videre og 
ambisjoner om videreutdanning på fagskole eller 
til ingeniør. Det er jo noe med det når man endelig 
har begynt å tjene penger, etter mange år på skole, 
sier Lorentzen.

Ser resultater av fagforeningens  
arbeid for å få inn flere lærlinger
Ifølge Kivijärvi er det i alle fall gode muligheter for 
de som ønsker å fortsette etter læretiden.

– Vi gir ingen garanti, men de aller fleste får 
tilbud om fast jobb etter læretiden. Det er veldig 
sunt at det kommer inn ungdommer her, det 
skjerper også oss andre og holder oss på tå hev når 
det gjelder både HMS og kompetanseutvikling, 
sier han.

Som hovedtillitsvalgt er han også meget fornøyd 
med at de over de siste årene har økt antallet 
lærlinger.

– Dette er noe vi i fagforeninga har jobbet lenge 
for, og nå endelig ser resultatet av. Det å være lære-
bedrift har så mange fordeler, ikke minst for de av 
oss som får være instruktører for dem. I tillegg er 
det et viktig samfunnsansvar å sørge for at elevene 
får et sted å fullføre utdanningen sin som fagar-
beider, argumenterer han.

Najibullah Mehrabi og Andreas Lorentzen  
er lærlinger ved Kronos Titan AS. Foto: Privat.
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