
Det gamle kraftmarkeds- 
systemet fungerer ikke lenger 
Snorre Erichsen Skjevrak, spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i forbundet, sier 
kraftmarkedssystemet som vi har hatt i Nord-Europa i 30 år, fungerer ikke i den tiden vi går inn i nå.

TEKST: EGIL BRANDSØY

– Norge har hatt en energipolitikk som 
har basert seg på å bygge et integrert 
kraftmarked, der vi tar vår fleksibilitet 
gjennom utenlandsforbindelsene. Det ga 
mening all den tid landene vi samhandlet 
med hadde overskudd av billig atom- og 
kullkraft, sa Skjevrak til 54 hovedtillits-
valgte fra elektrokjemisk industri som var 
samlet i Porsgrunn over tre dager.

– Men nå er vi i en situasjon der 
vi de siste 20 årene har bygd tre nye 
utenlandskabler til Storbritannia, 
Nederland og Tyskland. Tre land som 
har energiknapphet, og som ikke har noe 
fleksibilitet å tilby. Det eneste de tilbyr oss 
er høye priser, sier han.

– Strømmen følger 
minste mostandsvei
Skjevrak sier at en av 
årsakene til at vi har så 
mye eksport i dag, er 
fordi vi har underinves-
tert i innlandsnettet, 
samtidig som vi har 
overinvestert i ny 

kapasitet til utlandet. – Det har gjort 
at strømmen i nettet har fulgt minste 
motstandsvei, og det er ofte østover og  
ut av landet, sier han og lanserer en 
løsning:

– Poenget må være at vi må sørge 
for at mellom vannkraften og uten-
landskablene så må det være nye 

fabrikker og produksjon som fanger opp 
den strømmen på veien. Og så kan vi 
eksportere det overskuddet som vi ikke 
trenger selv.

Trenger tre hovedtiltak mot 
strømpriskrisen
Han legger frem tre hovedgrupper med 
tiltak som Norge må gjøre fremover.  
– Utbygging av kraft og nett som er de 
to hovedgruppene av tiltak som er aller 
viktigste på lang sikt. Den tredje hoved-
kategorien av tiltak går på marked, som 
er den vanskeligste. Men kanskje det vi 
trenger å jobbe mest med nå fremover, sier 
Skjevrak.
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Biomarint forum 
skal skape vekst for 
sjømatnæringen

Nylig ble Biomarint 
forum lansert, som 
er et bredt samarbeid 
mellom arbeidstaker- 
og arbeidsgiver-
siden i den marine 
verdikjeden.

– Vi er fornøyde med oppret-
telsen av denne samarbeids-
arenaen. Sjømatnæringen 
er en viktig eksportnæring 
for Norge, og norske sjømat-
produkter og teknologi er 
etterspurt over hele verden. 
Det vil være en styrke for hele 
denne næringen at vi står 
sammen for å utvikle den 
videre, sier forbundsleder 
Frode Alfheim.

Fiskeri- og havsminister 
Bjørnar Skjæran hadde glede 
av å skjære, med en fiskedolk, 
et fiskegarn istedenfor ei snor, 
for å markere forumet åpnet.

Åpningen skjedde i sekre-
tariatsalen i Folkets Hus, med 
samarbeidspartnerne til stede.

– Det gode partssamarbeidet 
vi har i Norge er et konkur-
ransefortrinn, ikke alle land 
har det, slo fiskeri- og havmi-
nisteren fast.

– Når partene i næringen går 
sammen med regjeringen, da 
har vi større forutsetninger for 
å lykkes, la han til.

Forumet består av 11 organi-
sasjoner som går sammen for å 
forsterke Norge som fiskeri- og 
havbruksnasjon. 

Les hele saken på  
industrienergi.no

Industribedriften Wacker Holla 
Metall satser stort
Wacker Holla Metall i Trøndelag planlegger å utvide produksjons-
kapasiteten med rundt 50 prosent, og gjøre smelteverket karbonnøytral 
innen 2030.  

TEKST: EGIL BRANDSØY

– Dette er positivt for hele prosessindustrien og 
legger grunnlaget for at vi kan bli et av Europas 
største smelteverk innen 2030, sier hovedtillits-
valgt i Industri Energi, Håvard Stamnestrø.

Silisiumsfabrikken på Holla – som produserer 
silisium brukt til blant annet solceller, telefoner 
og datamaskiner – eies av morselskapet i 
Tyskland. Et internasjonalt konsern med over 
13.500 ansatte som heter Wacker Chemie AG.

Det tyske selskapet har en målsetning om 
å redusere sine klimagassutslipp med minst 
50 prosent. Her spiller Wacker Holla Metall i 
Trøndelag en sentral rolle.

– Den største aktøren som slipper ut CO2 i 
atmosfæren i dag for deres del er Wacker Holla 
Metall her i Heim, sier hovedtillitsvalgt Håvard 
Stamnestrø, og utdyper:

– Vi ønsker å gå bort fra kull, og gå bort ifra 
andre kilder som gjør at vi slipper ut så mye CO2.

– Derfor har morselskapet en målsetning 
om at vi skal være karbonnøytrale i 2030. Det 
skaper jo en portefølje av investeringer, som 
gjør at vi kan legge grunnlaget for å bli blant 
Europas største smelteverk innen 2030, forteller 
Stamnestrø.

Vil øke produksjonskapasiteten
Det planlegges å bruke et milliardbeløp til å 
blant annet investere i en ny ovn. Den skal 

være med på å øke produksjonskapasiteten til 
smelteverket med minimum 50 prosent.

Stamnestrø sier at nyheten om utvidelsen 
har blitt omtalt i lokalpressen, blant annet i 
avisen Sør-Trøndelag, der ordfører Odd Jarle 
Svanem i Heim kommune har uttrykt at det er en 
gladnyhet.

Men Stamnestrø fastslår at framtiden ikke er 
spikra enda.

– Det er mye uro, det er mye «om, hvis og 
at» i verden akkurat nå, spesielt med tanke 
på råvarer, leveranser og krigen i Ukraina. Vi 
kommer ikke utenom at den kan få innflytelse på 
hvordan fremtiden blir. Men alt tyder på at det 
vil bli en formidabel satsing innafor vår industri 
her på Holla, sier Stamnestrø.

– Utenlandske eiere er villige til  
å satse i Norge
Hovedtillitsvalgt Jan Haugen på nabo-smelte-
verket Washington Mills AS – som ligger en 45- 
minutters kjøretur unna – erkjenner at planene til 
Wacker er spennende for hele regionen.

– Vi får jo sysselsetting, vi får reduksjon 
i utslipp og vi beholder metallindustrien og 
prosessindustrien i Norge som allerede har den 
reneste industrien. Så det er med å styrke oss, 
og det viser at utenlandske eiere satser på Norge, 
sier han.
Les hele saken på industrienergi.no

Hovedtillitsvalgt Håvard Stamnestrø framfor Wacker Holla Metall som nå forbereder utbygging for  
milliardbeløp. Foto: Egil Brandsøy.



Alfheim reage-
rer på kutt i CO2-
kompensasjons-
ordningen 
Forbundsleder Frode Alfheim 
er fornøyd med dobling av 
fagforeningsfradraget og økt 
tempo på kraft og nettutbyg-
ging i regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2023, men 
misfornøyd med kutt i CO2-
kompensasjonen: – Jeg er 
kritisk til at de har kuttet for 
mye uten å involvere partene i 
arbeidslivet godt nok. Her må 
de bruke mer tid, slår han fast.

Det fremlagte forslaget er preget av 
økte kostnader, prisvekst og krig i 
Europa. Regjeringen har derfor sett 
seg nødt til å stramme inn oljepen-
gebruken. Slik vil de holde kontroll 
på prisvekst og økte renter.

– Dette er i utgangspunktet 
positivt. Kronekurs og renter er 
ekstremt viktig for norsk industri og 
våre medlemmers privatøkonomi, 
sier Alfheim.

I regjeringens forslag 
til budsjett ligger det inne 
en betydelig svekkelse av 
CO2-kompensasjonsordningen 
frem mot 2030. Ordningen er 
avgjørende for lønnsomheten i 
kraftforedlende industri og Alfheim 
er bekymret for det foreslåtte kuttet.

– Forutsigbarhet om 
CO2-kompensasjonsordningen har 
vært viktig for å sikre investeringer 
i industrien. Regjeringen var tydelig 
på at CO2-kompensasjonsordningen 
skulle videreføres og styrkes i 
Hurdalsplattformen. Dette er det 
motsatte, sier han.

– Det er også krevende at 
regjeringen ikke bruker handlings-
rommet i EØS-avtalen i denne 
sammenhengen. Industri Energi 
har tidligere krevd at vi bruker dette 
handlingsrommet fullt ut for å sikre 
norske industriarbeidsplasser, sier 
Alfheim.

Les hele saken på  
industrienergi.no

Trenger mer kraft for ny 
industriutvikling
–Vi må få mer kraft inn i systemet, som gjør det er mulig å få  
investeringer i ny industriproduksjon, som vi trenger i tiårene fremover,  
sa forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi på industrikonferansen  
i Bodø.

TEKST: EGIL BRANDSØY

Forbundslederen deltok i en paneldebatt – som 
omhandlet kraft – med administrerende direktør 
i NHO, Ole Erik Almlid, styreleder i Norsk 
Industri, Ståle Kyllingstad og nyvalgt andre 
nestleder i LO, Steinar Krogstad.

Fra scenen sier Alfheim: –Vi må få mer kraft 
inn i systemet, som gjør at det er mulig å få de 
investeringene i ny industriproduksjon som vi vet 
at vi trenger i tiårene fremover, sier han.

Han etterlyser også langsiktighet. – Selv 
om det er krig i Europa, så må vi likevel tenke 

langsiktig og sørge for at vi får gjennomført 
premissene i planen. Det har vært kriger før som 
har blitt avsluttet og da blir det som oftest vekst i 
etterkant. Og vi har et ansvar for å legge til rette 
for den veksten, sier Alfheim.

Han sier at det er et kraftoverskudd i området 
som gjør at mange vurderer å etablere seg i nord, 
og bruke kraften til industriproduksjon.

– Det er klart at det er vi opptatt av, og vil være 
med å påvirke, sier Alfheim.

Les hele saken på industrienergi.no

Frode Alfheim på scenen med andre nestleder i LO Steinar Krogstad, og ordstyrer Siri Lill Mannes (t.v). 
Foto: Egil Brandsøy.

Alt handler om hovedkravet vårt i streiken
Agendaen på samlingen for hovedtillitsvalgte i elektrokjemisk industri i 
Porsgrunn var styrt av den nylige streiken, som fortsatt har stor prioritet  
for forbundet.

Arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug sa fra 
auditoriet på Herøya Industripark, at vi har tatt 
et riktig steg i riktig retning med streiken.

– Alt handler om hovedkravet vårt, slo han 
fast og sikter til at det har blitt satt ned en 
arbeidsgruppe som skal jobbe frem mot hoved-
oppgjøret 2024 med å få hovedkravet på plass.
Nordhaug fremhever denne setningen fra scenen: 

«Bedriften skal derfor sammen med tillitsvalgte 
gå gjennom hvordan lokale sanksjonsmuligheter 
kan gjennomføres på den enkelte bedrift». 

– Den setningen ser veldig bra ut nå. Vi har 
en viktig jobb fremfor oss, sier Nordhaug til 
forsamlingen av hovedtillitsvalgte.
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Storkomitemøte samlet tillitsvalgte 
på tvers av industrier
–Vi styrker fagforeningene innenfor områdene våre og de tillitsvalgte blir 
bedre kjent med hverandre. De deler erfaringer, lærer noe nytt og treffer  
nye mennesker, sier leder for samarbeidskomiteen for kjemiske bransjer  
Per Øistein Kivijärvi.
TEKST: EGIL BRANDSØY

143 tillitsvalgte fra forskjellige bedrifter innen 
kjemisk-teknisk, vask og rens, glass og keramisk, 
fiskemel- og fiskefor, møbel og farmasøytisk 
industri deltok på stormøtet som ble holdt på 
Kiel-ferga.

Programmet var spekket med innhold om alt 
fra kraftsituasjonen, til positive erfaringer fra 
den nylige streiken i elektrokjemisk industri, og 
innom temaer som psykisk helse, vaktavtaler, 
pensjon og forbundets kurskatalog.

Cay Nordhaug, som selv har vært hovedtillits-
valgt på Glencore Nikkelverk i Kristiansand før 
han ble valgt inn i ledelsen til forbundet i fjor, 
sier at de høye strømprisene vi har i dag også 
påvirker små og mellomstore bedrifter, som 
mange av de tillitsvalgte kommer fra.

– Kraft er blitt et tema som interesserer 
de fleste og som er et viktig tema for oss som 
forbund. Vi har jo tross alt jobbet med kraft og 
vært aktiv i politikken med kraft siden så lenge 
vi har vært et forbund.

Han sier at det er viktig å ta disse tingene opp 
på samlingen for å få en forståelse for hvorfor 
ting er slik det er nå, og hva som eventuelt kan 
gjøres som nødvendige tiltak.

– Dette er ting vi jobber målrettet for mot 
Stortinget, og mot EU. Vi er nødt til å få på plass 

støtteordninger også til de små og mellomstore 
bedriftene. Vi kan ikke fortsette med de prisene 
som er i dag, sier han.

– Industrien trenger forutsigbarhet
Jan Haugen, leder for elektrokjemisk samar-
beidskomite og hovedtillitsvalgt på Washington 
Mills, sier at industrien er helt avhengig av å ha 
en forutsigbarhet og stabile rammevilkår for å 
gjøre investeringer.

– Industrien trenger en forutsigbarhet. Det 
må komme en ordning som sier at denne støtten 
vil helt garantert vare så lenge som krisen varer. 
Usikkerheten er det verste for bedriftene nå, 
understreker han.

Han sier at der er et komplekst og sammen-
satt bilde som skaper den prisen og de utfor-
dringene vi står i nå. Men samtidig så er det ting 
vi burde ha forutsett.

Mange gjør tillitsvalgtarbeid på dugnad
Per Øistein Kivijärvi tar opp problemstillingen 
med arbeidsmengden til de tillitsvalgte. 
Han sier at det er få i hans bransje som er 
heltidstillitsvalgte.

Les hele saken på industrienergi.no

2. nestleder Ommund Stokka (f.v), arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug og leder for samarbeidskomiteen 
for kjemiske bransjer Per Øistein Kivijarvi. Foto: Egil Brandsøy.


