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Tolv års vinter i B-hallen er over
Hydro Husnes kan endelig slippe jubelen løs på. 25 november ble de første ovnene 
i B-hallen endelig startet, etter å ha stått nedstengt og kalde i nær tolv år.

TEKST: JOHNNY HÅVIK 

– Dette var en fantastisk og rørende 
opplevelse å være med. Helt sykt, dette 
har vi ventet så lenge på, og nå kom 
endelig øyeblikket, jubler Ørjan Normann, 
hovedtillitsvalgt på Hydro Husnes.

Ovnene som startes på Husnes har 
med seg teknologielementer fra piloten 
på Hydro Karmøy og vil plassere den nye 
produksjonen helt i verdenstoppen av 
aluminiumsproduksjon. Investeringen for 
å få hallen tilbake i drift er på 1,5 milliarder 
kroner, i tillegg til en storstilt innsats for å 
få anlegget klart til drift.

– Jeg er utrolig stolt over den tilliten 
Hydro viser oss gjennom å ta denne store 
investeringen. De putter mye penger inn 
i anlegget vårt, og vi skal vise oss tilliten 
verdig gjennom mange tiår fremover, sier 
Normann.

Normann understreker at det ligger en 
stor kollektiv innsats bak det som nå skjer.

– La det ikke være noen som helst tvil om 
at dette er en stor anerkjennelse av organi-
sasjonen her på Husnes. Jeg vil gi honnør til 
alle ansatte som har stått på i motbakke og 
kjempet oss frem til dette øyeblikket, de har 
lagt ned en enorm arbeidsinnsats. Jeg vil 
også få trekke frem ledelsen i Hydro, både 
sentralt og her lokalt. I Hydro samarbeider 
vi både i gode og vanskelige tider, det 
mener jeg har vært helt avgjørende i denne 
prosessen.

Skal levere i verdenstoppen
Fagforeningslederen er veldig tydelig 
på hvor ambisjonsnivået ligger for 
fortsettelsen.

– Vi skal være blant verdens beste 
aluminiumsverk i vår størrelsesklasse, 
både når det kommer til konkuranseevne, 
energieffektivitet og klimautslipp. Det er 
vårt krystallklare mål, og vi skal hevde oss, 
sier Normann engasjert.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, gratulerer med den vellykkede 
oppstarten på Husnes.

– Dette er et stort øyeblikk for alle 
ansatte på Hydro Husnes, hele samfunnet 
rundt dem, men ikke minst også for norsk 
industri som helhet. Dette har de jobbet 
steinhardt for i en årrekke. Når dagen 
endelig var kommet, så jubler hele Industri 
Energi-fellesskapet sammen med dem, sier 
Alfheim.

Med oppstarten vil produksjonen dobles 
og fabrikken har i lengre tid jobbet med å 
rekruttere nok folk til å drifte hele anlegget. 
I tillegg har de bidratt til etableringen av en 
egen kjemi- og prosesslinje på den videregå-
ende skolen på Husnes.

Oppstarten vil foregå jevnt og trutt det 
neste halve året med 5-10 ovner i uken. De 
ansatte på Husnes går dermed en hektisk 
tid i møte.

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.

”
- DETTE FÅR STOR 

BETYDNING FOR 
ALLE INNLEIDE TIL 

SELSKAPER SOM HAR 
BONUSPROGRAM 
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I DENNE UTGAVEN

Hovedtillitsvalgt Ørjan Normann ved Hydro Husnes. Foto: Johan Berg

Lill-Heidi Bakkerud

Fortsetter på neste side:
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Bruk onsdags-
morgener til å 
lære om for-
bundet og dine 
medlemsfordeler
Hver onsdag morgen tilbyr 
Industri Energi webinar der 
medlemmer kan lære om 
forbundet og hvilke fordeler 
du har som medlem.
- På grunn av koronapande-
mien måtte vi tenke nytt om 
hvordan vi kan drive kurs- og 
kompetansevirksomheten 
i forbundet. Vi har derfor 
startet et nytt tilbud med 
ukentlig webinar, tilrettelagt 
for våre medlemmer og 
tillitsvalgte, sier Leif Gunnar 
Rottem som er kurskoordi-
nator i Industri Energi.

Ulike tema
Temaene spenner vidt 
og varierer hver uke. De 
fleste seminarene har alle 
medlemmer som målgruppe, 
mens enkelte kan være mer 
rettet mot tillitsvalgte og 
verneombud. Webinaret er 
kalt OnsdagsWEB1.

Gratis tilbud
Blant en rekke ulike tema vil 
det både være presentasjon 
av saker forbundet jobber 
med, ulike medlemsfordeler, 
skolering av tillitsvalgte og 
verneombud og mer generelle 
arbeidslivstema.
Tilbudet er bare for 
medlemmer av Industri 
Energi.
Du finner en oversikt over 
framtidige onsdagswebinar 
på forbundets nettsider, 
under fanen KURS OG 
KONFERANSER. 

Lang vinter
Vi må tilbake til 2009 for å forstå betydningen 
av det som nå skjer på Husnes. Finanskrisen, 
som hadde startet i USA, skapte store verdens-
omspennende konsekvenser. Det skulle bli 
starten på en nær tolv år lang vinter i B-hallen. 
De to elektrolysehallene til 
fabrikken på Husnes er Nord-
Europas lengste fabrikkhaller. 
Elektrolyseovnene i hallene 
holder nesten tusen grader i 
produksjon, noe som får luften i 
hallene til å dirre av varme.

I starten var planen at 
nedstengningen av hallen skulle 
være kortvarig. Håpet var at 
markedet snart ville ta seg opp 
igjen. Slik gikk det som kjent 
ikke. I stedet ble nedsteng-
ningen starten på en langvarig 
kamp for fremtiden til norsk 
kraftforedlende industri, med 
Hydro Husnes som spydspiss.

– Jeg er så fantastisk stolt over alt det vi har fått 
til. Dette har vært en kamp på flere fronter, men 
den aller viktigste jobben, den er lagt ned av de 
ansatte her på fabrikken. Fra dag én brettet folk 
opp ermene og bestemte seg for at dette skal vi få 
til. Gjennom all den usikkerheten som har vært, så 
har vi jobbet med ett mål for øyet: Å bli så gode og 
konkurransedyktige at vi får starte opp igjen, nå 
får vi endelig lønn for strevet, sier Normann.

Spydspiss i storpolitisk kamp
Kampen om å få starte opp igjen B-hallen utviklet 
seg også til å bli storpolitikk. Det gamle industri-
kraftregimet var utløpt og nye rammevilkår måtte 
på plass, dersom norsk kraftforedlende industri 
skulle ha en fremtid.

– Vannkrafta er et fantastisk fortrinn for 
norsk industri, nå handlet det om å sikre 

langvarig og forutsigbar tilgang på den, til 
konkurransedyktige priser. Det var mye som 
måtte på plass, men det aller viktigste kom med 
CO2-kompensasjonsordningen i 2012. Den kom 
på plass i grevens tid og reddet oss fra å måtte 
stenge hele fabrikken, sier Normann.

Den viktige 
CO2-kompensasjonsordningen 
gjorde at det igjen ble mulig å 
signere langvarige kraftkon-
trakter til en konkurranse-
dyktig pris. Nylig bestemte EU 
at ordningen skal fortsette.

– Forlengelsen av 
CO2-kompensasjonsordningen 
ble den avgjørende avklaringen 
vi trengte for å få starte opp på 
Husnes. Politikk virker, og nå 
forventer jeg at handlingsrommet 
brukes fullt ut, uavhengig av 
hvem som sitter i regjering, sier 
Normann bestemt.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri 
Energi, tar store ord i bruk når han forklarer hva 
oppstarten på Husnes betyr. – Oppstarten av 
B-hallen på Husnes går inn i historiebøkene om 
norsk industri som en merkedag. Kampen for å 
få til dette har preget et helt tiår av forbundets 
arbeid, og jeg er ufattelig glad på vegne av alle som 
jobber på Hydro Husnes, jubler han.

Normann viser til at det har vært en bred front 
som har jobbet for å etablere konkurransedyktige 

vilkår for den kraftforedlende 
industrien.

– Industri Energi, LO, en 
rekke politikere på alle nivåer, 
lokalsamfunnet, og Hydro selv, 
det er en lang liste med folk og 
aktører som har stilt opp for oss, 
det er vi veldig takknemlige for!

Kampkraft
Frode Alfheim trekker frem 
Ørjan Normann og Husnes 
Kjemiske Fagforening sin rolle i 
arbeidet for rammevilkårene til 
norsk kraftforedlende industri.

– Ørjan har vist en enorm 
kampkraft, både som leder av fagforeninga på 
Husnes og som leder av samarbeidskomiteen for 
aluminium. Denne dagen har jeg unnet ham i lang 
tid nå!

– Jeg er veldig stolt av jobben både Ørjan og 
hele fagforeninga på Husnes gjør. Ikke bare for 
Husnes, men for resten av forbundet også, de står 
på for fellesskapet, sier Alfheim.

Fortsettelse fra forsiden:

”EG ER SÅ FANTAS-
TISK STOLT OVER ALT 
DET VI HAR FÅTT TIL. 

DETTE HAR VÆRT 
EN KAMP PÅ FLERE 

FRONTER, MEN DEN 
ALLER VIKTIGSTE 
JOBBEN, DEN ER 
LAGT NED AV DE 
ANSATTE HER PÅ 

FABRIKKEN
Ørjan Normann i 

Hydro Husnes

Oppstartsgruppen i arbeid med å starte de første ovnene  
i B-hallen. Foto: Geir Berntzen, Hydro Husnes.
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Mer pensjon  
for pengene 
med LO
Snart har LO-medlemmer i 
privat sektor mulighet til å 
samle sin pensjonsopptjening 
fra nåværende og tidligere 
jobber i egen pensjonskonto 
fra LOfavør. – Da blir det 
mer pensjon for pengene, sier 
LO-nestleder Peggy Hessen 
Følsvik.

Fra 1. januar endres 
pensjonsordningen for 
1,5 millioner nordmenn. 
Det vil være mulig å samle 
innskuddspensjon fra 
nåværende arbeidsgiver med 
tidligere pensjonsopptjening 
i en egen pensjonskonto. 
Arbeidstakere vil selv kunne 
flytte pensjonssparingen dit 
de vil.

– For LO er det viktig at 
arbeidstakerne får mest 
mulig pensjon for pengene. 
Derfor gikk vi inn for at 
det skal være mulig for 
arbeidstakerne å samle 
innskuddspensjon fra 
nåværende arbeidsgiver med 
tidligere pensjonsopptjening 
i en egen pensjonskonto. Fra 
neste år får medlemmene 
av LO-forbund mulighet til 
å gjøre dette i LOfavør Egen 
pensjonskonto i samarbeid 
med SpareBank 1, sier 
nestleder i LO, Peggy Hessen 
Følsvik.

Det var en viktig politisk 
sak for LO – kongressen 
å redusere gebyrene som 
arbeidstakere i dag betaler 
for pensjonskapitalbevis fra 
tidligere arbeidsforhold.

Tre medlemsbedrifter vinner design-
bransjens priser i 2020
Medlemsbedriftene Ekornes, Figgjo og Fora Form mottok  
10. desember tre av designbransjens fire høyeste utmerkelser.  
– Fantastisk flott at tre av fire prisvinnere har medlemmer i Industri 
Energi, sier Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Terje Valskår berømmer alle ansatte i design-
bransjen siden de virkelig har stått på under en 
krevende tid.

-Dette er en bransje som konkurrerer globalt. 
Og de ansatte fortjener all honnør for hvordan 
de har stått på i en krevende tid som har rammet 
markedene deres hardt. Jeg håper denne prisen 
kan stimulere til at bedriftene og de ansatte får 
honnør for det arbeidet de har lagt ned. Og jeg er 
stolt på deres vegne, sier Valskår.

Designindustrien delte ut fire bransjepriser 
under sitt digitale medlemsmøte torsdag 10. 
desember. Da hadde en fagtung jury vurdert 
et finaleheat bestående av 10 norske møbel- og 
designprodusenter.

Ekornes er årets eksportbedrift
Ekornes vant prisen Årets eksportbedrift. 

–Å vinne prisen Årets eksportbedrift er en stor 
ære for oss og viser at vi står på og gjør et godt 
arbeid, sier hovedtillitsvalgt Edvard Lie i Ekornes.

Han sier 2020 har vært et meget spesielt år, der 
man i mars opplevde bom stopp i markedet, før 
det på senvåren begynte og løsne, mens det nå er 
svært bra igjen.

Gjennom flere tiår har møbelprodusenten 
Ekornes befestet sin posisjon som en bunnsolid 
eksportbedrift, med nøye utvalgte distribusjons-
kanaler som strekker seg over hele verden. I dag 
ligger eksportandelen på hele 90 prosent, med 
USA og Tyskland som de viktigste markedene. 
Sykkylven-produsenten er aller mest kjent for 
møblene i Stressless-kolleksjonen, som siden 1971 
har solgt i over 10 millioner sitteplasser. 

«Porselen for alle» er årets produkt
Figgjos «Porselen for alle»-arbeid vant prisen for 
Årets produkt. 

Hovedtillitsvalgt Gry Espeland er strålende 
fornøyd med at bedriften og de ansatte få en liten 
opptur i form av en pris. –Det er et kjempebra 
produkt som bidrar til å skape økt matlyst for 
pasienter, spesielt innenfor eldreomsorgen. Å 
vinne en slik pris betyr at vi har vist hvor gode 

vi er. Vi håper det også bidrar til internasjonal 
interesse for produktet, sier hun.

Espeland understreker at bedriften er i en 
svært vanskelig situasjon ettersom markedet har 
falt bort på grunn av korona. De fleste er permit-
tert og hun frykter oppsigelser på nyåret hvis man 
ikke permitteringsperioden blir utvidet. – Jeg 
har sagt det før. Nå må regjeringen få ut fingeren, 
utvide permitteringsperioden og sånn unngå at 
en stor del av de ansatte mister jobben på grunn 
av korona, sier Espeland.

Klassikerprisen til Fora Form
Fora Forms ikoniske City-stol vant 
Klassikerprisen. 

Hovedtillitsvalgt Runa Busch sier en slik pris 
betyr mye for de ansatte og bedriften.

-Denne prisen, sammen med prosjektet Velg 
norsk design, bidrar til økt oppmerksomhet rundt 
norske produkter. Det er også med og skaper 
stolthet blant de ansatte for jobben vi gjør og 
arbeidsplassen vår, sier Busch.

Hun forklarer at bedriften ble hardt rammet av 
sviktende marked av den første korona-bølgen, 
men i høst har det vært fullt kjør med flere store 
ordre.
- Situasjonen ser bra ut for oss framover, sier hun.

Figgjos Poreselen for alle-serie.
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Industri Energi  
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Seier i Høyesterett gjør det mer 
attraktivt med faste ansettelser 
Høyesterett gir Industri Energi medhold og slår fast at bonus er å anse 
som lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling. -Dette er en stor seier 
for fagbevegelsen og gjør det mindre attraktivt for bedriftene å bruke 
innleid arbeidskraft, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN´

Høyesterett ga nylig Industri Energi fullt 
medhold i den prinsipielt viktige saken om at 
innleide skal ha samme lønn som fast ansatte. En 
enstemmig dom konkluderte med at bonuspro-
gram er «lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og 
at de to innleide Industri Energi-medlemmene 
skal ha bonus på lik linje med fast ansatte.

Industri Energi har nå gått grundig gjennom 
dommen. Og det er klart at 
bonus er å anse som lønn og skal 
inngå i alle grunnlag for utbe-
taling, inkludert feriepenger 
og sykepenger. Pensjon er det 
eneste unntaket.

Tre år tilbakevirkende kraft
- Dette får stor betydning for 

alle innleide til selskaper som 
har bonusprogram for sine 
faste ansatte. Dommen sikrer at 
ansettelsesform ikke har betyd-
ning for avlønning. Det gjør at 
det vil være mindre attraktivt 
for bedriftene å bruke innleid 
arbeidskraft, sier Lill-Heidi 
Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Bakkerud understreker at dette støtter lovens 
intensjon om at faste ansettelser skal være hoved-
regelen i norsk arbeidsliv.

Dommen har tre års tilbakevirkende kraft, så 
Bakkerud forventer at det vil komme en del krav 
om etterbetalinger i tiden framover. -De som 
mener de har en sak bes ta dette opp med sin 
lokale tillitsvalgt. Hvis medlemmet ikke har en 
lokal tillitsvalgt kan det sende en epost til bonus@
industrienergi.no, sier hun.

Det vil også bli gjennomført informasjonsmøter 
for tillitsvalgte og samarbeidskomiteer.

Gjelder for alle bransjer
Advokat Karianne Rettedal som har kjørt 

saken for Industri Energi sier at formålet med 
likebehandlingsprinsippet i loven nettopp er å 

oppnå reell likebehandling mellom innleide og 
fast ansatte.

- Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens 
av at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne seg 
for selskapene å benytte seg av innleid arbeids-
kraft, og at ansettelsesform ikke skal ha betydning 
for avlønning, sier hun.

Avgjørelsen i Høyesterett viser at formålet er 
tillagt stor vekt.

- Etter Høyesteretts dom er det klart at både 
individuell bonus, og bonus basert på prestasjoner 
på gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet 
og følgelig skal likebehandles. Det betyr at hvis 
det er en bonusordning i en bedrift der det også 
er innleie, så har den innleide krav på bonus, sier 
Rettedal.

Hun understreker at dette er landsdekkende og 
gjelder for alle bransjer.

Lill-Heidi Bakkerud sier dommen i Høyesterett er en stor seier for 
fagbevegelsen. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
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