
Vindkraft kan gjøre Hydro Høyanger 
til spydspiss for grønn aluminium 
Hydro, Eviny og Zephyr går sammen for å utrede et vindkraftprosjekt i et område mellom Høyanger 
og Sunnfjord. Kraften skal brukes til eksisterende industri og samtidig muliggjøre fremtidige 
industrietableringer i regionen.

TEKST: JOHNNY HÅVIK

Dersom prosjektet realiseres vil selska-
pene investere 3-4 milliarder kroner i en 
samlet kraftproduksjon på 1 TWh.

– Jeg er glad for å høre at det planlegges 
for å investere i ny kraftproduksjon som 
direkte vil trygge rammevilkårene for 
industrien i Høyanger, sier forbundsleder 
Frode Alfheim i Industri Energi.

Han er begeistret over den industrielle 
bindingen i prosjektet og forklarer at det er 
betydelige mengder kraft det er snakk om:

– 1 terrawattime høres kanskje ikke 
så mye ut, men det er omtrent like mye 
som det årlige strømforbruket til omtrent 
62.000 norske husholdninger. Når vi vet at 
Norge styrer mot kraftunderskudd om bare 
få år, er dette et kjærkomment prosjekt.

– Vi skal være spydspissen
Lars Kjetil Skeie, tillitsvalgt ved Hydro 
Høyanger, mener Høyanger-samfunnet går 
spennende tider i møte.

– Dette prosjektet vil sette Høyanger i 
førersetet i utvikling av grønn aluminium. 

Vi skal være spydspissen for fremtidens 
aluminiumsproduksjon, sier han.

Hydro har mål om å avkarbonisere alle 
aluminiumsverkene deres i Norge.

– Skal vi lykkes med dette er vi avhengig 
av tilgang på nok fornybar energi. Planene 
som nå lanseres gir håp om å kunne oppnå 
utslippsfri produksjon av aluminium her i 
Høyanger i nær fremtid, sier Skeie.

Må ha lokal støtte
De tre aktørene som ønsker å samarbeide 
om vindkraft i Høyanger-området er alle 
selskaper med dyp forankring Norge. 
Hydro, som i 117 år har produsert fornybar 
energi i Norge. Eviny, som er den største 
kraftprodusenten på Vestlandet og eies 
av Statkraft og kommuner i regionen. Og 
vindselskapet Zephyr, som er heloffentlig 
eid av kommuner i Viken.

– Vårt landsmøte var opptatt av at vi 
som fellesskap må ha større eierskap og 
styring med vindkraftselskapene. Dette 
er et godt eksempel på hva som er mulig å 
få til i norsk industri. Planene i Høyanger 

sjekker av på alle forutsetningene vi er 
opptatt av, sier Frode Alfheim.

Det innebærer også at vindprosjekter 
må ha lokal forankring og gi mer igjen av 
verdier til lokalsamfunnene.

Det er foreløpig beregnet at vindpro-
sjektet årlig vil medføre 35 millioner 
kroner i skatteinntekter til Sunnfjord og  
10 millioner kroner til Høyanger.

Store industrisatsinger i Høyanger
Planen om å investere i vindkraft kommer 
på toppen flere store industriprosjekter i 
Høyanger. Allerede i 2023 er det bekreftet 
investeringer i lokalsamfunnet for en 
halv milliard kroner fordelt på nytt 
anlegg for resirkulering av aluminium og 
produksjon av karbon-nanofiber av CO2.

Det er i tillegg forventninger om 
ytterligere investeringer i hundremillioner-
kroneklassen til hydrogenproduksjon.

– Jeg mener vi nå er i en god posisjon for 
å løse ut enda flere grønne og kraftinten-
sive industriprosjekt, sier Skeie.
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Landsstyremøtet  
er blitt en mer  
spennende og  
interessant 
møtearena
Industri Energi gjen-
nomførte i desember 
landsstyremøtet på 
Sola på en ny og helt 
annerledes måte 
enn tidligere. -Det 
gjør vi fordi vi vil 
markere dette som 
en mer interessant 
møtearena, forklarer 
forbundsleder Frode 
Alfheim.

Desembermøtet for landsstyret 
har tradisjonelt vært et møte 
der man samles for å godkjenne 
budsjett og arbeidsplan for det 
neste året. Disse møtene har 
vanligvis vært unnagjort på et 
par timer.

-Det har vært et sterkt ønske 
om å gjøre landsstyremøtet til 
en viktigere og mer interessant 
møtearena. Derfor tar vi nå 
grep, sier forbundsleder Frode 
Alfheim.

Årets landsstyremøte ble 
derfor utvidet til en lunsj- til 
lunsj-samling, der det i tillegg 
til de ordinære landsstyresa-
kene ble satt av betydelig tid til 
faglig påfyll.

Blant annet ble det gitt 
en grundig gjennomgang av 
forbundets organisasjon og 
målsettinger for 2023.

-Vi setter i gang et organisa-
sjonsoffensiv. Dette blir en av 
hovedsatsingene for Industri 
Energi i 2023, fordi dette er 
avgjørende å styrke oss på 
arbeidsplassene og for å utvikle 
overenskomstene, sa andre 
nestleder Ommund Stokka.

Partsarbeidet om lokal  
sanksjonsrett på elektro- 
kjemisk-avtalen er i gang
Industri Energi og Norsk Industri startet i slutten av november arbeidet 
med å utrede lokale sanksjonsmuligheter på tariffavtalen for elektrokjemisk 
industri.

TEKST OG FOTO: JOHNNY HÅVIK

Gjennom høstens storstreik ble Industri Energi 
og Norsk Industri enige om å utrede og vurdere 
mulige sanksjonsmidler i forbindelse med de 
lokale lønnsforhandlingene. Startskuddet for 
arbeidet skjedde med parallelle samlinger i 
Oslo-området.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet for 
Norsk Industri sin samling. Der fortalte han 
bedriftsrepresentantene hva partene er enige om 
og hvordan arbeidet skal følges opp i praksis.

– Innen utløpet av 2023 skal hver bedrift og 
lokasjon ha gjennomført sin utredning. Vi ser 
frem til konstruktivt og godt arbeid mellom de 
lokale partene på avtalen, sier Alfheim.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein 
Lier-Hansen, skal holde tilsvarende innledning 
for de Industri Energi-tillitsvalgte.

Alfheim og Lier-Hansen var forhandlingsle-
dere under hovedoppgjøret og streiken.

Samlingene jobbeet med hvilke hensyn de 
lokale partene skal ta med seg inn i arbeidet. 
Slike hensyn kan være produksjonstap, konse-
kvenser for ansatte og den enkelte bedrifts 
egenart.

Industri Energi styrker organisasjonen 
Industri Energi har tidligere besluttet å styrke 
organisasjonen for å følge opp kravet om 
innføring av lokal sanksjonsrett på avtalen for 
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Går du i 
beredskapsvakt? 
Vi har laget en video som 
forklarer hvordan du går 
frem for å finne ut om du 
mottar riktig godtgjørelse 
dersom du er i beredskaps-
vakt på arbeidsplassen din.

Hovedtillitsvalgte i Industri 
Energi Petter Leknes og Rolf 
Magne Kristiansen har et 
budskap til alle tillitsvalgte og 
medlemmer som har vaktord-
ninger på arbeidsplassene sine. 

Se video om du kompenseres 
på riktig måte på forbundets 
nettsider industrienergi.no

Jan Haugen (t.v.)  
leder elektrokjemisk 
samarbeidskomite 
og er klar på at de 
tillitsvalgte er topp 
motivert for arbeidet 
som skal gjøres. Her i 
samtale med Alexan-
der Andersen som 
leder Nikkelverkets 
Arbeiderforening. 

Viktig informa-
sjon om LO favør 
innboforsikring
Det kommer fra 1. januar 
vilkårsendringer på innbo-
forsikringen din, som du 
bør få med deg.

Sjekk Industrienergi.no eller LO 
Favørs nettsider for å lese mer 
om endringene i vilkår.

Innboforsikringen er en 
del av ditt medlemskap, med 
mindre du har reservert deg. 
Hvis du har en innboforsikring 
i et annet selskap i tillegg, bør 
du si opp denne. Selv om du har 
to innboforsikringer, vil du kun 
få én erstatning hvis noe skulle 
skje.

Har du hus må du ha egen 
forsikring på huset. Vi anbefaler 
LOfavør Husforsikring.

elektrokjemisk industri. Dette med 
et spesielt fokus på å være faglig 
støtte for det lokale partsarbeidet 
som skal foregå det neste året.

Hydro Husnes-tillitsvalgt 
Ørjan Normann, som også er 
leder av samarbeidskomiteen 
for aluminium, takket nylig ja til 
en nyopprettet stilling som skal 
dedikeres til dette arbeidet frem til 
hovedoppgjøret i 2024. Deretter 
blir han fagansvarlig for landin-
dustrien i Industri Energi.

– Jeg er stolt over at forbundet 
har satt høy prioritet på å styrke 
elektrokjemisk-avtalen og ser fram 
til å ta fatt på utfordringen, sier 
Normann.

Han tiltrer stillingen 1. februar.

– Vi skal jobbe hardt og 
intenst
Jan Haugen leder elektrokjemisk 
samarbeidskomite og er hovedtil-
litsvalgt på Washington Mills, en 
av bedriftene der de ansatte var 
ute i streik i høst. Han forteller om 
godt motiverte tillitsvalgte:

– Jeg opplever at det er god 
stemning og at folk nå er høyt 
motiverte for å komme i gang med 
arbeidet. Nå skal vi jobbe hardt og 

holde oppe intensiteten fram mot 
hovedoppgjøret i 2024, sier han.

Sentral styringsgruppe skal 
lede arbeidet
Til å lede prosessen er det 
oppnevnt en sentral styrings-
gruppe med tre representanter 
fra hver av partene. Det er denne 
gruppen de lokale partene skal 
rapportere til underveis og 
overlevere sine rapporter til innen 
utløpet av 2023.

Forbundsleder Frode Alfheim, 
2. nestleder Ommund Stokka 
og forbundssekretær Ronny 
Kristoffersen, representerer 
Industri Energi i styringsgruppen.

Industri Energi og Norsk 
Industri er enige om at dersom 
partene lokalt finner det mulig å 
gjennomføre forsvarlige lokale 
sanksjoner, så er hensikten å 
tariffeste dette i 2024.

Partene er også innstilt på 
at kravet om innføring av lokal 
sanksjonsrett skal bli avklart i 
forbindelse med hovedoppgjøret i 
2024. Dette selv om det skulle bli 
et samordnet oppgjør mellom LO 
og NHO.

2. nestleder Ommund Stokka og arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug  
fra Industri Energi innledet samlingen med en gjennomgang av høstens 
historiske streik i elektrokjemisk industri. – Ikke på nær hundre år har  
det vært en landsomfattende streik på denne avtalen, forteller Stokka. 

Ørjan Normann starter 
om noen måneder i 
ny stilling i Indus-
tri Energi. Han skal 
jobbe med elektrokje-
misk-avtalen frem til 
hovedoppgjøret i 2024 
og blir deretter fagle-
der for landindustrien.



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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Sammen kan vi styrke det  
organiserte arbeidslivet
Det ble i høst avholdt et digitalt informasjonsmøte om 
sammenslåingsprosessen mellom FLT og Industri Energi, der  
muligheten for å skape et nytt forbund i LO ligger i potten. 

TEKST: EGIL BRANDSØY

Forbundsleder Ulf Madsen startet nettmøtet 
med å forklare hvem FLT egentlig er, og hvem de 
organiserer. Han opplyser at FLT ble opprettet i 
1951 og har eksistert i 71 år.

– FLT er et forbund i LO som har ca. 22500 
medlemmer. Vi organiserer da hovedsakelig i 
privat sektor. Flertallet av medlemmene våre er 
i typisk industri, men vi har også andre grupper 
som er viktige for oss, sier han.

Han nevner vekst- og attføring, arbeid- 
og inkludering, hotell og restaurant, og 
medlemmer i staten, deriblant Statens vegvesen.

 – Vi er vel det eneste rene funksjonærfor-
bundet i LO. I hvert fall i privat sektor. Og vi 
organiserer arbeidsledere og tekniske funksjo-
nærer, sier han.

Uenighet i LO-systemet mellom FLT og 
Fellesforbundet
Madsen forteller at det er en uenighet i 
LO-systemet mellom FLT og Fellesforbundet 
– om hvem som skal rekruttere hvilke 
medlemmer – som har gjort at FLT får et 
begrenset og redusert rekrutteringsområde.

Han slår fast at en slik situasjon vil føre til 
konflikter og støy lokalt på grunn av krangling 
og slåssing over medlemmer, spesielt siden 
FLT er et mellomstort forbund i motsetning til 
Fellesforbundet med 160 000 medlemmer.
– Dette begrenser rekrutteringsgrunnlaget vårt. 
Og hvis du ikke får rekruttering i bunnen så vil 

et forbund forvitre over tid. Og det er det vi er 
redd for skal skje, sier Madsen og legger til:

– Vi er redde for at vi blir færre og færre 
medlemmer, og får mindre og mindre mulig-
heter til å opprettholde tilbud og service ovenfor 
medlemmene våre, sier han.

Frode Alfheim sier at Industri Energi 
tok kontakt med FLT da konflikten med 
Fellesforbundet startet.

– Fordi det var signaler om at det kunne 
skje ganske drastiske ting i forhold til FLT som 
forbund, og da ba jeg i hvert fall om at før dere 
gjorde ting som – for eksempel å beslutte å gå ut 
av LO-systemet – at dere burde i hvert fall ta en 
prat med oss fordi det er faktisk ganske mye vi 
kan gjøre i lag, både innenfor de områdene der 
vi er i lag i dag, men også i forhold til utvik-
lingen i arbeidslivet, sier Alfheim.

– Alternativet til å forvitre er å vokse
FLT har sett på mange muligheter, der den aller 
beste er å skape et nytt og sterkere forbund 
sammen med Industri Energi.

– Alternativet til å forvitre er selvfølgelig å 
vokse. Klarer vi å bli enige om at vi har noe å 
gjøre felles så har jeg troen på at det er veien 
videre. At vi slår oss sammen og blir sterkere, og 
får mer tyngde og får mer kraft bak det som vi 
mener. Enten om det er i forhandlinger eller om 
det er i samfunnsdebatten. Det er viktig for oss 
å si, sier Ulf Madsen.

Forbundslederne Ulf Madsen (t.v) og Frode Alfheim (t.h) informerer om sammenslåingsprosessen i LO 
media sitt studio i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.


