
Banebrytende dysleksi-prosjekt 
ett steg nærmere nasjonal satsing
Hanne-prosjektet har som mål å gjøre industriarbeidsplasser dysleksivennlig for de som sliter med 
lese- og skrivevansker. – Jeg er opptatt av at vi kjører dette prosjektet videre, sa forbundsleder 
Frode Alfheim i et nylig møte med samarbeidspartene LO, NHO, Norsk Industri, og Dysleksi Norge. 

TEKST OG FOTO: EGIL BRANDSØY

Prosjektet, som ble skapt og innført ved 
Glencore Nikkelverk i Kristiansand, har 
hatt en stor betydning for mange. Målet er 
nå å ta prosjektet videre til andre arbeids-
plasser, siden mange voksne sliter med 
dysleksi, både i og utenfor industrien.

Representanter fra Glencore, Jotun og 
Ineos var i et møte hos LO nylig for å dele 
sine erfaringer med partene som ønsker å 
satse på prosjektet. Der deltok også NHO, 
Norsk Industri, Industri Energi og LO. 
I tillegg bringer Dysleksi Norge en solid 
fagkunnskap og interesse inn i prosjektet.

Trenger en pilot
– Det viktigste nå er at vi får i gang en 
pilot, med basis i det dere gjør nå i de 
tre bedriftene Jotun, Ineos og Glencore. 
Vi må få frem potensialet. Vi må bruke 
funnene og skape metodikk fra pilotpro-
sjektet. Vi må også starte et spleiselag, 

sier Cay Nordhaug, tidligere hovedtil-
litsvalgt ved Glencore Nikkelverket, nå 
AU-representant i forbundet. 

– Da vi startet dette prosjektet på 
nikkelverket i Kristiansand, så visste vi at 
det var en 8-10 stykker som hadde disse 
utfordringene. Nå som vi har fått åpenhet 
rundt dette, så er det faktisk over 60 
stykker hos oss. Så over 10 prosent av våre 
ansatte har en eller annen form for lese- 
eller skriveutfordringer, sier han.

Nordhaug sier at nøkkelen for prosjektet 
er åpenhet og tillit.

Viktig for fremtidig arbeidskraft
Før var det enklere å få jobb i industrien. 
Hadde du lese- og skrivevansker kunne 
du bortimot bare banke på døra så fikk 
du jobb. Etter hvert har det blitt flere og 
flere krav, og industrien har gått mer fra 
å være en muntlig industri til en skriftlig 
industri.

– Det jeg synes er trist at du i dag trenger 
fagbrev for å få jobb på nikkelverket og 
andre sånne typer industriplasser. Andre 
plasser trenger du bachelor- og mastergrad. 
For 10 år siden trengte du ikke det, påpeker 
Nordhaug.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri 
Energi mener det er så mange formalkrav 
at flere flinke folk forsvinner ut av 
arbeidslivet. 

– Det er et stort behov for flinke hender 
og kloke hoder som skal inn i de nye 
jobbene, og da må vi legge til rette for at 
folk ikke havner utenfor. De må få støtte 
til å komme inn. Partene i arbeidslivet, og 
myndighetene, er nødt til å se på hvordan 
vi ikke får det store frafallet fra videregå-
ende og ut av systemet, sier han og fort-
setter: – Vi må sørge for at de får fullført 
utdanningen, komme seg inn i arbeidslivet 
og bli en del av et fellesskap, og delta i 
verdiskapingen av Norge, sier Alfheim.
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Samlet utenfor Industri Energi sine kontorer på Youngstorget i Oslo. Fra Venstre: Ola Brevig (Ineos),  
Pernille Vogt (Norsk Industri), Truls Hvitstein (Jotun), Are Tomasgard (LO), Caroline Solem (Dysleksi 
Norge), Lisa Merete Sortedal (Ineos), Frode Alfheim (Industri Energi), Karin Diana Auld (Ineos), Åsne 
Midtbø Aas (Dysleksi Norge), Harald Eik, (Glencore), Anne Louise Aartun Bye (NHO) og Cay Nordhaug 
(Glencore). 



Godt fagfore-
ningsarbeid 
sikret fortsatt 
drift ved Protan i 
Nesbyen
Styret i Protan har 
i høst vedtatt at det 
ikke går for nedleg-
gelse av bedriften 
ved Nesbyen. Det er 
resultatet av godt 
fagforeningsarbeid.

Protan ved Nesbyen i 
Hallingdal er del av Protan-
konsernet som produserer 
ulike duker som brukes 
i industrien. Det er cirka 
40 ansatte ved bedriften 
i Nesbyen. 31 av disse er 
medlemmer i Industri 
Energi. Siden sensommeren 
har det pågått en prosess der 
styret i Protan-konsernet 
har vurdert å legge ned 
driften i Nesbyen.

-Det er svært gledelig 
at styret i Protan nå har 
bestemt å ikke legge ned 
driften i Nesbyen. Det er 
ingen signaler i dag som 
sier at det er overflødige 
mennesker ved bedriften, 
sier klubbleder Egil Andre 
Solheim. 

Som en del av beslut-
ningen skal bedriften 
og tillitsvalgte sammen 
kartlegge potensialet for 
mulig effektivisering.

Forbundet var en 
samtalepartner til det lokale 
klubbstyret gjennom hele 
prosessen.  -Vi gjennomførte 
et medlemsmøte sammen 
med klubben, der vi hadde 
fokus på at de ansatte kunne 
komme med innspill. Det 
satte lederen i klubben i 
bedre stand til å fronte 
massen sine stangpunkter 
overfor bedriften, sier 
forbundssekretær Einar 
Olsvik i Industri Energi. 

Industrien sitter på løsningene på 
framtidens utfordringer
Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) peker under Industri Energi sitt 
landsmøte på de store utfordringene Norge og Europa står overfor, 
først og fremst i form av kraftutfordring og klimakrise. – Det er dere 
som jobber i industrien som sitter med løsningene, sier han.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Statsminister Støre understreker overfor de 
350 delegatene på Industri Energi sitt lands-
møte at EU i likhet med Norge har mål om 55 
prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030 
og han sier dette vil dominere den politiske 
debatten og arbeidslivet i Europa framover.

-Europa står overfor en enorm utfordring som 
Norge kan hjelpe de med. Norge må og skal være 
på offensiven.  

-Samtidig må vi tenke innovativt om hvordan 
samfunnet vårt skal elektrifiseres. Her tror jeg 
det er industrien som sitter med løsningene, 
fordi det er de som jobber der som har kompe-
tanse om hvordan vi skal bruke energi. Det er 
altså dere som jobber i industrien som har den 
kompetansen og de erfaringene som trengs for å 
løse framtidens store utfordringer, sier han.

Støre inviterer til god og tett dialog og han slår 
fast at trepartssamarbeidet er helt nødvendig, 
både for å finne de gode løsningene og få en 
forankring for beslutningene som fattes.

Skal være på lag med fagbevegelsen
Statsministeren sier at regjeringen legger 
vekt på at arbeidslivet framover skal preges 
av høy organisasjonsgrad og at man nå har en 
regjering som er på lag med fagbevegelsen.

-Fagforeningsfradraget skal dobles. Samtidig 
tar vi tak i utfordringene i arbeidslivet og skal 

fjerne adgangen til midlertidige ansettelser. 
Vi gjeninnfører kollektiv søksmålsrett. Men, 
understreker han: -Det kommer til å bli en hard 
kamp, med sterke motkrefter, så vi trenger støtte 
i denne kampen, sier han.

Mange gode innspill og spørsmål fra salen
I den påfølgende debatten viser Cay 
Nordhaug, nyvalgt inn i forbundsledelsen, 
til Støres besøk ved Glencore Nikkeverk og 
deres Hanne-prosjekt for industriarbeidere 
som sliter med dysleksi. Han spør om 
myndighetene er klare til å følge opp.

Jan Haugen ved Orkla Kjemiske Arbeider-
forening er bekymret for høye, ustabile 
kraftpriser og dyr nettleie. -Dette kan bli en 
bremsekloss for det grønne skiftet, sier Haugen.

Ørjan Normann, ved Hydro Husnes, etterlyser 
gode rammevilkår og enda klarere visjonære 
framtidsvyer for industrien. -Tillit krever 
resultater, så regjeringen må levere innen neste 
landsmøte som er om under tre år.

Jan Øyvind Åvik fra Lindesnes Kjemiske 
Fagforening og GE Lindesnes sier at vi trenger et 
inkluderende arbeidsliv, der alle skal med.

Siw-Hege Christiansen fra Fredrikshald 
Farmasøytiske sier hun håper at politikerne 
stiller seg bak satsing på vaksineproduksjon i 
Norge og at vi sikrer oss råstoff til å produsere 
dette.

Jonas Gahr Støre talte til landsmøtet. Foto: Leiv Martin Green



Skiftutvalget 
skal bidra med 
økt kompetanse 
rundt skiftarbeid
-Industri Energi er 
landets største skiftar-
beiderforbund. Og det 
er ekstremt viktig for 
våre medlemmer at vi 
bidrar med økt kunn-
skap om skiftarbeid, 
sier områdeansvarlige 
Asle Reime og Barbro 
Auestad på forbundets 
HMS-konferanse.

Landsmøtet til Industri 
Energi vedtok i 2017 å 
etablere et skiftutvalg 
som skal legge fram en 
rapport om skiftarbeid 
til neste landsmøte. 

-Rapporten ble lagt fram 
på landsmøte, der ble det 
også bestemt at skiftutvalget 
skal fortsette sitt arbeid, 
sier Barbro Auestad og Asle 
Reime.

De slår fast at rundt 
halvparten av Industri 
Energis medlemmer 
jobber skift, og at Industri 
Energi er landets største 
skiftarbeiderforbund.

Skiftutvalget har fokus 
på ulike skiftordninger og 
hvordan disse kan påvirke 
folks helse. -Dette er viktig 
kunnskap som vi kan ha 
med oss, blant annet i 
forhandlinger om kompen-
sasjon. Samtidig øker det vår 
kompetanse som høringsin-
stans og bidrar til at vi som 
forbund i større grad kan gi 
faglige råd rundt skiftarbeid, 
sier Asle Reime.

Barbro Auestad påpeker 
at gode skiftplaner må 
anses som «personlig 
verneutstyr». 

– Vi har alle en døgn-
rytme som styres av lys som 
går gjennoms synsnerven 
vår, sier hun.

Frode Alfheim gjenvalgt som  
forbundsleder
Et samlet landsmøte gjenvalgte Frode Alfheim (54) som forbundsleder  
i Industri Energi.
TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Alfheim er beæret over tilliten han fikk 
fra de drøyt 350 delegatene på forbundets 
landsmøte i Oslo 24. november.

–Jeg er glad for tilliten og mener landsmøtet 
har satt sammen et godt lag til å lede forbundet 
de neste fire årene. Jeg kan forsikre at Industri 
Energi skal fortsatt være et kraftfullt forbund 
framover, sier han.

Frode Alfheim er fra Dønna kommune i 
Nordland fylke. Han har vært leder i Industri 
Energi siden 2017. Før det var han nestleder 
fra 2010, områdeansvarlig for fagligpolitisk 
avdeling i Industri Energi fra 2006 til 2010, 
og nestleder i Norsk Olje- og Petrokjemisk 
Fagforbund (NOPEF) fra 2004 til 2006.

Alfheim har vært yrkesaktiv siden 1986 og har 
blant annet arbeidet ved Mosjøen Aluminium 
(nå Alcoa Aluminium) og i Securitas i Oslo.

Alfheim var ungdomssekretær i LO/AUF 
i 1990-94. I perioden 1998 og 2003 jobbet 
han som oljesekretær i LO og LO Industri. 
Alfheim har også jobbet som politisk rådgiver 
i Forsvarsdepartementet (1996), Nærings- og 
handelsdepartementet (1996-97) og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet (2001).

Nyvalgt i forbundsledelsen
Lill-Heidi Bakkerud fra Bamble er valgt som 1. 
nestleder og Ommund Stokka fra Haugesund er 
valgt som 2. nestleder. Avtroppende nestleder 
Terje Valskår (fra Eramet Sauda) meddelte 
på forhånd at han ikke ønsket gjenvalg.

Cay Nordhaug (35) fra Glencore Nikkelverk 
i Kristiansand er nyvalgt i forbundsledelsen. 
Han har vært hovedtillitsvalgt ved Nikkelverket 
siden 2013. -Jeg ønsker å videreføre mitt 
engasjement for den landbaserte industrien 
og det grønne skiftet, sier Nordhaug.

Industri Energis nye ledelse 
(arbeidsutvalget)
• Frode Alfheim, forbundsleder 
(Industri Energi), gjenvalgt
• Lill-Heidi Bakkerud, 1. nestleder (Equinor), 
gjenvalgt
• Ommund Stokka 2. nestleder (Industri 
Energi), gjenvalgt
• Asle Reime (ESS), gjenvalgt
• Barbro Auestad (Hydro 
Sunndalsøra), gjenvalgt
• Cay Nordhaug (Glencore Nikkelverket), nyvalgt

Industri Energi er LOs fjerde største forbund. 
Det har over 56.000 medlemmer innen olje-, 
gass- og landindustri som står for 80 prosent 
av den norske eksportverdien. Industri Energi 
har hovedkontor i Stavanger og Oslo.

Frode Alfheim ble gjenvalgt som forbundsleder i Industri Energi. Foto: Leiv Martin Green
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Løfter Norgesplaster-saken til  
Stortinget
Norgesplaster-ansatte i Vennesla kjemper med alle midler mot Orklas 
utflaggingsplaner. 8. desember møtte to Industri Energi-tillitsvalgte en 
rekke stortingsrepresentanter for å be om hjelp til å redde den viktige 
hjørnesteinsbedriften.
TEKST: JOHNNY HÅVIK

Hovedtillitsvalgt Karin Anita Thorsen og klubb-
sekretær Hilde Voreland har travle førjulsdager. 
Sammen med de ansatte på Norgesplaster, gjør 
de alt de kan for å hindre at fabrikken flyttes til 
Spania. Nylig løftet de saken inn til Stortinget.

– Vi er glade for at flere stortingsrepresen-
tanter setter av tid til å lytte på oss. Vi har jo 
fått med oss at den nye regjeringen har store 
ambisjoner for å øke eksporten fra norsk landin-
dustri. 70 prosent av det vi lager eksporteres og 
vi har gått med overskudd hvert eneste år siden 
1938, da lurer vi på hva dere tenker om at Orkla 
nå planlegger å selge oss til Spania, sier Thorsen 
under møtet.

Stilte med hele næringslivsfraksjonene
En rekke stortingspolitikere fra regjerings-
partiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet 
stilte i møtet med de tillitsvalgte. Begge 
partiene stilte med hele næringsfraksjonene 
sine, samt Kari Henriksen (Ap) og Eivind 
Drivenes (Sp). Sistnevnte vikarierer for tiden 
på Stortinget og er varaordfører i Vennesla, 
der Norgesplaster-fabrikken er lokalisert.

Wilfred Nordlund (Sp), som leder nærings-
komiteen på Stortinget, sier at han forstår og 
deler frustrasjonen til de Norgesplaster-ansatte. 
-Jeg kommer til å ta denne saken opp med 

næringsministeren, så snart som mulig, for å 
høre hva han kan bidra med, sa Nordlund.

Tillitsvalgt Thorsen mener det er positivt. - Vi 
har merket oss at næringsministeren reiser land 
og strand rundt for å spørre bedriftene hva godt 
han kan gjøre for dem. Men vi må også forvente 
at bedriftene gir noe tilbake, og i alle fall ikke 
selger ut lønnsomme arbeidsplasser, sier hun.

Viktig ut fra et kvinneperspektiv
Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap) 
viser til at situasjonen er dramatisk både 
for de ansatte og Vennesla kommune, ikke 
minst også ut fra et kvinneperspektiv.

– Det er et vesentlig poeng for meg at dette er 
en arbeidsplass som gir heltidsarbeid til mange 
kvinner, sier hun.

Henriksen og de andre frammøtte politikerne 
sier de ønsker å bidra i saken og å bli holdt 
oppdatert om utviklingen. 

Det er styret i Norgesplaster som til slutt 
skal fatte beslutning om produksjonen skal bli 
i Norge, eller flyttes til Spania. I mellomtiden 
har Thorsen og Voreland planer om å gjøre alt 
de kan for å redde fabrikken. – 21. desember 
skal vi ha fakkeltog i Vennesla. Da håper vi hele 
lokalsamfunnet stiller opp og viser at de står 
sammen med oss, sier de to. 

Hovedtillitsvalgt Karin 
Anita Thorsen og klubb- 
sekretær Hilde Voreland. 
Foto: Privat


