
Starter et samarbeidskonsept 
mellom Industri Energi og FLT
Det har gjennom vinteren vært sonderinger mellom Industri Energi og FLT som har ført til en felles 
anbefaling om å gå i dialog om hva som bør ligge i et samarbeidskonsept som begge forbundene 
ser som formålstjenlig. 

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Målsettingen er å komme til enighet om 
en allianse mellom forbundene Industri 
Energi og Forbundet for Ledelse og 
Teknikk (FLT).

Industrien og arbeidslivet er i kontinu-
erlig endring. Utviklingen går i retning 
av mer integrerte samarbeidsformer, 
prosjektorganisering og lagarbeid. 
Kompetansebehovet vil i økende grad 
være sammensatt på nye måter.

-Fagbevegelsen må ta sin plass i denne 
utviklingen og tilby gode tjenester til 
medlemmene, sier forbundslederne Frode 
Alfheim i Industri Energi og Ulf Madsen 
i FLT.

Skal ivareta medlemmene
De understreker at ivaretakelse av 
medlemmene er deres viktigste oppgave. 
-Likeså trenger vi en sterk organisasjon 
som støtter medlemmene i den utvik-
lingen som skjer. Vi skal oppdatere og 
vedlikeholde avtaler og påvirke rammebe-
tingelser i arbeidslivet. Dette vil stå svært 
sentralt i samarbeidet mellom forbundene, 
sier Alfheim og Madsen.

Industri Energi og FLT har mye histo-
risk til felles og mange felles interesser.

Nedsetter forhandlingsutvalg
Forbundsstyret i Industri Energi 
vedtok 7. mars at det skal nedsettes et 

forhandlingsutvalg bestående av seks 
personer, der ledelse, forbundsstyre og 
administrasjon er representert.

Utvalget bes om å framforhandle et 
forslag til en avtale mellom forbundene 
som ivaretar målsettingen om videre-
utvikling av lønns- og arbeidsvilkår, 
påvirkning av rammebetingelser for våre 
felles næringer, klima, organisasjonsut-
vikling og kompetanse, og det utvalget 
finner formålstjenlig å inkludere.

Resultatet av arbeidet skal legges fram 
for forbundsstyrene i begge forbund for 
godkjenning og videre behandling.
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Forbundslederne Ulf Madsen (tv) og Frode 
Alfheim ønsker en allianse mellom FLT og 
Industri Energi. Foto: Kai Hovden



Flere industriarbei-
dere skal få gratis 
videreutdanning

Bransjeprogrammet 
for industri og bygg 
vidreutvikles til 
å inkludere flere 
fagområder. Flere 
industriarbeidere 
vil dermed kunne 
videreutdanne seg 
gratis. 

Den gode nyheten bekreftes 
i en pressemelding fra 
Kunnskapsdepartementet.
– Dette er en gledelig nyhet.  
Det har lenge vært usikkert 
om bransjeprogrammet for 
industri og byggenæringen 
skulle få fortsette. Vi vet det 
er behov for kompetansen, 
så nå må bare kursene 
utvikles og gjøres tilgjen-
gelig sier, Auestad.

Gledelig steg for 
å sikre mer kraft i 
Norge

-Vi er fornøyd med 
at regjeringen har 
bestemt at det skal 
bygges en gigantisk 
havvindpark lengst 
sør på norsk sokkel. 
Det vil sikre bety-
delig mer kraft både 
til folk og industri i 
Norge, sier forbunds-
leder Frode Alfheim 
i Industri Energi. 

Regjeringen la i februar 
fram planene for en storstilt 
satsing på havvind i sørlige 
del av Nordsjøen. Den har 
bestemt at kraften skal føres 
i land i Norge.  
-Det vil sikre at vi får tilgang 
på mer kraft i Sør-Norge, 
til glede for både folk og 
industri, sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri 
Energi.

Kritisk kraftsituasjon på Øra  
i Fredrikstad
– Øra Industripark i Fredrikstad sliter med å få nok kraft inn på industri-
området deres. Det er nødvendig å utbedre nettet for at industrien her skal 
kunne ta steget inn i det grønne skiftet, sier arbeidsutvalgsmedlem Cay 
Nordhaug.

TEKST: EGIL BRANDSØY

Nyvalgt medlem i forbundsledelsen, Cay 
Nordhaug, var for kort tid siden på besøk i 
Fredrikstad der han besøkte tre medlemsbe-
drifter: Unger, Denofa og Kronos Titan.

Turen hadde en viktig innfallsvinkel: nemlig 
den kritiske kraftsituasjonen på Øra industri-
park der Denofa og Kronos Titan holder til.

Kraftsituasjonen er kompleks
Per Øistein Kivijärvi, hovedtillitsvalgt på Kronos 
Titan i 15 år, forbundsstyremedlem og leder 
av samarbeidskomiteen for kjemiske bransjer, 
forklarer:

– Hovedutfordringen er jo selvfølgelig prisnivå 
på strøm. Sekundært er tilgang til kraft. Vi har 
ikke mer tilgjengelig kraft i nettet, og da må det 
bygges ut mer nettkapasitet for å få kraften hit 
slik at vi kan elektrifisere og bli grønne, og gå 
bort i fra LNG og over på strøm, forklarer han.

– Vi kan ikke fyre med full effekt på elek-
trokjelene våre heller, for da får vi beskjed om at 
vi må roe oss ned på grunn av at det er like før 
nettet klapper sammen. Så det er jo utfordringen 
på lengre sikt – å få mere kraft tilgjengelig hvis 
vi skal bli grønnere. Vi kan ikke bare straffes 
med CO2-avgifter og økte kostnader uten at 
vi får muligheten til å elektrifisere, presiserer 
Kivijärvi.

Morten Martinsen, hovedtillitsvalgt og prosess-
operatør i Denofa, deler bekymringen.

– Å få kraft til Denofa er snart, leve eller ikke 
leve, i hvert fall for å utvikle nye virksomheter 
her. Så vi er avhengig av å få mer krafttilførsel hit 
på Øra.

Brev til Olje- og energidepartementet
Industri Energi har i samarbeid med de 
tillitsvalgte sendt brev til Olje- og energidepar-
tementet der de tar opp kraftsituasjonen på Øra, 
og ber om et møte med olje- og energiministeren. 
Brevet ble sendt etter en dialog tidligere i år 
mellom tidligere olje- og energiminister Marte 
Mjøs Persen, og lederne av samarbeidskomiteene 
for elektrokjemisk, aluminium og kjemiske 
bransjer i Industri Energi.

–Alle ønsker å bidra til grønn omstilling, 
men for å få til det må nettet bygges ut. Her blir 
bedriftene direkte straffet slik forholdene er i 
dag. De ønsker å investere for fremtiden, men 
infrastrukturen er ikke til stede. Dette handler 
om politisk vilje og vi forventer at noe skal skje, 
sier Nordhaug.

Les hele saken på industrienergi.no

Cay Nordhaug i forbundsledelsen i Industri Energi ser utover industriområdet på Øra. Foto: Egil Brandsøy



Innhenter  
informasjon for  
å unngå tvungen 
lønnsnemd 
– Vi ønsker å unngå 
å havne i den samme 
situasjonen som under 
tariffoppgjøret i 2014 da 
det ble streik og tvungen 
lønnsnemd i vaskerie-
ne og renseriene, sier 
2. nestleder i Industri 
Energi Ommund Stokka. 

Forbundet 
har derfor 
sendt inn 
brev til alle 
landets 
kommuner 
for å innhente 

informasjon 
og sikre at historien ikke 
gjentar seg, slik som i 
2014 gikk da vaskeriene 
og renseriene ut i streik.  
Streiken ble den gang stanset 
med tvungen lønnsnemd.

I brevet ber Industri Energi 
om en oversikt over hvilke 
vaskerier kommunen har 
avtaler med, og eventu-
elle beredskapsplaner 
vaskeriene har i tilfelle det 
oppstår en arbeidskamp. 
De ber om innsyn etter 
offentlighetsloven.

– Norge har et naturgitt fortrinn  
for hydrogen
–Norge bør bli en stor eksportør av hydrogen siden vi har tilgang 
til store mengder naturgass, sa forbundsleder Frode Alfheim på et 
hydrogenseminar i regi LO og NHO.

TEKST OG FOTO: EGIL BRANDSØY

– Hydrogen er på mange måter svaret på en 
global utfordring vi har. For eksempel blir 
produksjonen som Yara har på Herøya renere 
der de får kuttet 800.000 tonn med CO2. 
Samtidig som at du får et annet industriprodukt 
fra hydrogen som kan være løsningen innenfor 
eksempel skipsfarten, sier han.

Alfheim er krystallklar på at Norge må lete etter 
mer gass, for å lykkes med hydrogensatsingen.

– Vi må sørge for at vi får merverdi ut av den 
naturgassen vi har, og at vi kan tilby Europa 
CO2-fri blått hydrogen. Da får vi brukt den 
infrastrukturen vi selv har investert i på norsk 
sokkel med Langskip og Northern Lights, og 
dermed også vise for Europa at det er trygt å 
deponere CO2 på norsk sokkel.

For å nå de norske klimamålene, og de norske 
industrielle målene må det også satses på 
utbygging av kraft. Derfor ble Frode Alfheim 
glad da konsernsjef i Statkraft, Christian 
Rynning-Tønnesen, sa på scenen at de vil 
investere overskuddet fra strøminntektene på 
mer vannkraftproduksjon.

Les hele saken på industrienergi.no

Potensial for å bli en ny norsk 
eksportmotor
Norsk design- og ferdigvareindustri er allerede en betydelig industri, 
men har et stort potensial for å bli en ny norsk eksportmotor, sier Barbro 
Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i Industri Energi. 

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Industri Energi har sammen med Norsk 
Industri ved flere anledninger etterlyst en 
treffsikker eksportsatsning på norsk design- og 
ferdigvareindustri. 

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) 
lanserte nylig sin eksportreform. Nå skal 
myndighetene, næringslivet og virkemiddel- 
apparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten 
utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. 

Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem i 
Industri Energi, har store forventninger til at 
dette er noe Nasjonalt Eksportråd vil følge opp. 
Videre berømmer hun Regjeringen for å dens 
satsning sammen med næringslivet og partene i 
arbeidslivet. 

-Dette er den norske modellen i praksis, og 
kanskje vårt fremste konkurransefortrinn, sier 
Auestad.

Industri Energi er glad for at Regjeringen 
lanserer en ordning hvor bedrifter kan søke om 
støtte til å delta på messer og felles aktiviteter 
for å fremme næringen. 

-Flere EU-land har slike ordninger, og 
Industri Energi har tidligere bedt om tilsva-
rende satsning i Norge, sier Auestad.

-Våre medlemsbedrifter kan nå konkurrere 
på lik linje på det andre land. Dette er en viktig 
døråpner til det internasjonale markedet, sier 
hun og forutsetter at ordnede arbeids-
forhold også er en del av en ny nasjonal 
merkeordning der norskproduserte 
varer og tjenester får et 
anerkjent kvalitetsstempel.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, på 
hydrogenseminaret i regi LO og NHO.

Ommund 
Stokka

Illustrasjonsfoto: 
Ekornes



Industri Energi  
er ett fritt og  

uavhengig  
LO-forbund.
Vi har 56.000  

medlemmer og 
3000 tillitsvalgte 
innen industri,  

olje og gass. Våre 
medlemmer arbei-
der i bransjer som 
skaper 80 prosent 

av Norges  
eksportverdi.  
Få makt, få  
innflytelse  

- meld deg inn  
i dag.
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Hovedoppgjøret 2022: 

Forbundsvist oppgjør med krav  
om økt kjøpekraft
Drøyt 150 tillitsvalgte i LOs representantskap vedtok at det skal være  
et forbundsvist tariffoppgjør i år, med et klart mål om å sikre medlemmene 
økt kjøpekraft.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi 
sier at medlemsmassen i forbundet har en 
klar forventning om økt kjøpekraft i årets 
hovedoppgjør.

– Det går veldig godt i norsk industri, både på 
land og sokkel. Og vi har en klar forventning om 
at våre medlemmer skal få sin del av verdiskap-
ningen og økt kjøpekraft i årets tariffoppgjør, 
sier Alfheim.

Han understreker at forbundet er godt i gang 
med å forberede årets forhandlinger, både med 
å få inn krav og avtale forhandlingsdatoer med 
arbeidsgiverorganisasjonene.

Forbundsvist oppgjør
I den tariffpolitiske uttalelsen som ble vedtatt 
på LOs representantskapsmøte står det: 
«Hovedkravet for lønn er økt kjøpekraft 
gjennom generelle tillegg og heving av overens-
komstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi 
sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk 
ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn. 
Garantiordningene må videreføres. Lokale 
forhandlinger må være reelle».

Representantskapet bestemte dessuten at det 
i år blir et forbundsvist oppgjør, der frontfaget 
legger rammene for oppgjøret.

Det betyr at konkurranseutsatt industri ved 
Fellesforbundet skal forhandle først, med Norsk 
Industri som motpart. Deres forhandlingsre-
sultat legger rammene for resten av oppgjøret. 
Deretter blir det forhandlinger på de ulike 
tariffavtalene i de enkelte forbund.

-Vi er fornøyde med at det blir et forbundsvist 
oppgjør der vi skal forhandle på våre egne 
overenskomster, sier forbundsleder Frode 
Alfheim i Industri Energi.

-Vi skal ha vår del av kaka
I sin innledning på LOs representantskaps-
møte var LO-leder Peggy Hessen Følsvik klar 
på at beslutningen i representantskapet vil 
påvirke inntekten til hundretusenvis av norske 
arbeidstakere.

-Våre medlemmer skal ha sin rettferdige del 
av verdiskapningen. Vi skal ha vår del av kaka, 
sier Følsvik.

Hun understreker at den norske frontfagsmo-
dellen er avgjørende for å sikre en god lønnsut-
vikling for hele medlemsmassen i LO.

-Når fagbevegelsen står så sterkt i Norge, så 
er det i stor grad takket være frontfagsmodellen. 
Den sikrer likelønns- og lavlønnsprinsipper. Og 
den er avgjørende for å unngå økte forskjeller i 
det norske samfunnet, sier hun.

LO-leder Peggy Hessen 
Følsvik innledet på repre-
sentantskapsmøtet. Foto: 
Atle Espen Helgesen


