
Krever at Hydro-salget  
av valseverkene stoppes
Hydro inngikk i mars en avtale om å selge valseverkene sine, inkludert  
to norske verk, til det amerikanske investeringsfondet KPS Capital Partners. 
De tillitsvalgte reagerer sterkt og krever at salget stoppes.

TEKST: JOHNNY HÅVIK 

– Vi er dypt uenige i denne beslutningen, 
den tar selskapet vårt i feil retning, sier 
hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen,  
som også er ansattrepresentant i styret. 
Han sier at svak lønnsomhet er flertallets 
hovedargument for salget, de ansatte er  
på ingen måte enige i den beskrivelsen.

– De norske valseverkene har tjent gode 
penger i en årrekke, fordi de har vært 
blodtrimmet. Dette er fordi de ansatte har 
bidratt sterkt til lønnsomheten gjennom 
effektivisering og kostnadsreduksjoner, 
forklarer han.

Vil ha politikerne på banen 
Forbundsleder i Industri Energi, Frode 
Alfheim, mener Hydro-styret nå selger 

unna høyteknologiske grønne arbeids-
plasser som ville vært strategisk viktig for 
selskapet å beholde.

– Hydro har det siste tiåret jobbet for 
å bli et helintegrert selskap med eierskap 
langs hele verdikjeden, den retningen har 
vi støttet helhjertet opp om og vi er skuffet 
over at Hydro nå går motsatt vei, sier han.

– Valseverkene er av de grønneste 
arbeidsplassene i Hydro. De spiller en 
viktig rolle i resirkuleringen av aluminium 
og er en avgjørende byggestein i miljøpro-
filen til selskapet. Å selge disse er å gi bort 
et viktig konkurransefortrinn, sier han.

Salget må godkjennes av konkurranse-
myndigheter før det kan gjennomføres,  
i mellomtiden vil Alfheim ha nærings- 
ministeren på banen.

– Vi krever at politikerne griper inn  
og stopper salget, for å ivareta lønnsomme 
norske grønne framtidsretta arbeids-
plasser, sier Alfheim.

Må ivareta arbeidsvilkår
Beslutningen berører 650 ansatte på 
Karmøy og Holmestrand. Blant disse er 
det nå mange som er nervøse for hvordan 
framtiden vil se ut med nye eiere. 

Martinsen og Alfheim forteller at de 
allerede er i gang med arbeidet for å sikre  
de ansatte en så god overgang som mulig.

–  Vi stiller tydelige krav og skal jobbe 
for at ingen ansatte skal tape på dette når 
salget eventuelt gjennomføres, verken i 
form av pensjon, lønn, eller andre vilkår, 
sier de to.

Hydro selger sine valseverk. Foto: Hydro

Kronikk av LO, 
Industri Energi m.fl.

”
VI TRENGER EN 

FELLES SATSNING 
MELLOM KRAFTPRO-

DUSENTER OG GRØNN 
INDUSTRI

Side 3Nyheter for de som jobber i fastlandsindustrien | Nr. 1 |  Mars 2021

I DENNE UTGAVEN

Frode Alfheim

Prosessindustrien  
kan doble eksport- 
verdien innen 2030

Næringsministeren 
vil ikke stoppe 
Hydro-salget
 
Innskjerpede inn- 
reiseregler gjør  
at dagpendlere fra 
Sverige står uten 
inntekt 

Momentet for  
norsk vaksine- 
produksjon er nå

fabrikkarb nr1_2021.indd   1fabrikkarb nr1_2021.indd   1 16.03.2021   15:3516.03.2021   15:35



Innskjerpede 
innreiseregler 
gjør at dagpend-
lere fra Sverige 
står uten inntekt
De innskjerpede innreise-
reglene til Norge har gjort 
at tusenvis av dagpendlere 
fra grensenære områder 
i Sverige ikke lengre 
kommer seg på jobb og 
heller ikke får utbetalt lønn. 
Nestleder Terje Valskår i 
Industri Energi krever at 
regjeringen rydder opp.

– Rydd opp, er nestleder 
Terje Valskår Industri 
Energi sin klare beskjed til 
regjeringen i spørsmålet 
om svenske og andre 
utenlandske dagpendlere 
som utestenges fra jobb uten 
inntekt.

Han er tydelig på at folk 
ikke bare kan bli stengt ute 
fra jobb og få beskjed om at 
du ikke får lønn og må greie 
deg selv. 

Industri Energi har flere 
utenlandske medlemmer 
som dagpendler til 
grensenære bedrifter på 
Østlandet, som nå verken 
kommer seg på jobb eller 
får lønn. Disse jobber blant 
annet ved bedrifter som 
Schutz Nordic, Blowtech og 
Hydro Magnor.

– Flere vi har snakket med 
sier at de har fått beskjed om 
at ingen tar ansvar for å sikre 
de noe å leve av. Det eneste 
valget de har er å stå uten 
inntekt eller å ta ut ferie. Det 
holder ikke, sier Valskår. 

Næringsministeren vil  
ikke stoppe Hydro-salget
Næringsminister Iselin Nybø er tydelig på at hun ikke vil gripe inn og 
stoppe det mye omtalte Hydro-salget av selskapets valseverk, da hun  
15. mars møtte Industri Energi, Fellesforbundet, LO og tillitsvalgte i Hydro.

TEKST: JOHNNY HÅVIK

Det var Frode Alfheim, forbundsleder i 
Industri Energi, som på vegne av LO-familien 
i Hydro hadde tatt initiativet til møtet med 
næringsministeren for å diskutere selskapets 
salg av forretningsområdet Valseverk, som 
inkluderer de to norske valseverkene på Karmøy 
og Holmestrand, til amerikanske investorer.

– Samtlige fagforeninger i Hydro er svært 
tydelige på at de mener salget tar selskapet deres 
i feil retning og at det er en uklok beslutning, vi 
har derfor vært tydelige på at vi mener staten 
som største eier burde vært mer aktive i denne 
prosessen, sier Alfheim.

– At Staten som største eier velger å la en fram-
tidsrettet, sirkulærøkonomisk nøkkelvirksomhet 
bli solgt ut av landet, er oppsiktsvekkende, sa 
LO-sekretær Are Tomasgard i sin innledning.

Burde lyttet til de ansatte
Tidligere denne måneden inngikk Hydro en 
salgsavtale for valseverkene med det ameri-
kanske investeringsfondet KPS Capital Partners. 
Næringsministeren gjorde det på møtet klart at 
hun ikke vil bryte inn og stoppe salgsprosessen.

– Vi har ikke annet valg enn å akseptere 
statsrådens posisjon, men jeg skulle gjerne sett 
at statsråden hadde bidratt til at det ble satt av 
bedre tid til å tenke gjennom avgjørelsen, og at de 
ansatte sine meninger hadde blitt lagt mer vekt 
på, sa Alfheim på møtet.

Næringsministeren vil ha dialog
Utover å måtte tåle sterk kritikk under møtet 
for at staten har forholdt seg passive til salget 
av valseverkene, var Nybø interessert i å høre 
hvordan de ansatte vurderer de nye eierne og 
få innspill på hvordan de kan følges opp.

– Vårt inntrykk er at kjøperne mener alvor. 
Jeg oppfordrer gjerne statsråden til å åpne dialog 
med de nye eierne og gi dem signaler om at dette 
er viktige arbeidsplasser som vi vil beholde i 
Norge, sa Sten Roar Martinsen, som er hovedtil-
litsvalgt i Hydro.

Martinsen kom også med tydelige forventninger 
til at statsråden må være med å følge opp Hydro sitt 
ansvar frem til salgsprosessen er sluttført.

– Det ligger et tungt ansvar på Hydro for å 
følge opp slik at overgangen blir best mulig for de 

ansatte som skal få ny arbeidsgiver, her forventer 
vi å ha deg med på laget slik at Hydro ivaretar 
dette ansvaret, sa han til Nybø.

Martinsen mener de nye eierne har fått en 
god avtale.

– Det er ikke uten grunn at vi bare har blitt 
mer og mer overbevist om at det er uklokt å 
selge, for det er lønnsomme og framtidsretta 
arbeidsplasser som nå sklir ut av Hydros hender, 
ordrebøkene er smekk fulle, understreket han.

Nybø rundet av møte med å invitere til å 
treffes igjen for å diskutere hvordan saken kan 
følges opp.

– Det skal vi selvsagt stille opp på, for vi er 
opptatt av å beholde og videreutvikle disse viktige 
industriarbeidsplassene, og ikke minst også sørge 
for at de ansatte skal ivaretas på en best mulig 
måte når de skifter arbeidsgiver, sier Alfheim.

Ingunn Hansen og Rolf Arnesen som er 
tillitsvalgte på de to norske valseverkene deltok 
også på møtet.

Les hele saken på industrienergi.no

Næringsminister Iselin Nybø vil ikke gripe inn og 
stoppe salget. Foto: Marte Garmann/NFD
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IA-avtalen skal 
bidra til å øke 
sysselsettingen
Avtalen om inkluderende 
arbeidsliv (IA-avtalen) skal 
skape et arbeidsliv med plass 
til alle, gjennom å forebygge 
sykefravær og frafall, og 
på denne måten bidra til 
å øke sysselsettingen.

Partene i IA-avtalen er 
enige om en avtale som skal 
gjelde 2019-2022. Målet i 
avtalen er at sykefraværet 
skal ned 10 prosent sammen-
liknet med årsgjennom-
snittet i 2018 og frafallet fra 
arbeidslivet skal reduseres.

Inkluderende arbeidsliv 
handler om et godt fore-
byggende arbeidsmiljø- og 
sykefraværsarbeid. Målet 
er å legge til rette for at 
så mange som mulig kan 
arbeide så mye som mulig, så 
lenge som mulig.

 IA-avtalen har denne 
gangen et bransjefokus og 
innsatsen skal målrettes mot 
bransjer og sektorer som 
har potensial for redusert 
sykefravær. Det skal settes 
egne mål for prioriterte 
bransjer. 

De utvalgte bransjene 
er sykehjem, barnehager, 
sykehus, rutebuss og person-
trafikk, bygg og anlegg, 
næringsmiddelindustrien og 
leverandørindustrien til olje 
og gass. Det er opprettet egne 
IA-bransjeprogram for disse 
bransjene.

Myndighetene og partene 
i arbeidslivet oppfordrer 
alle virksomheter til å jobbe 
med eget arbeidsmiljø og 
sykefravær. Arbeidsgiver 
har hovedansvaret, men 
også tillitsvalgte har en 
viktig rolle i arbeidet med å 
skape et mer inkluderende 
arbeidsliv

Prosessindustrien kan doble 
eksportverdien innen 2030
En intensivert industrisatsing kan doble eksportverdien  
fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 
2030, ifølge den ferske Prosess 21-rapporten. – Vi må gripe 
denne muligheten, sier forbundsleder Frode Alfheim.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

– Vi må gripe de mulighetene som Prosess 
21-rapporten beskriver og sikre at norsk 
prosessindustri lykkes med å doble sin 
eksportverdi de neste ti årene, samtidig som 
utslippene av klimagasser mer enn halveres, sier 
forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Arbeidet med Prosess 21 har resultert i mer 
enn hundre tiltak og anbefalinger og rapporten 
peker spesielt på seks hovedgrep. Ett av disse er 
forslag om en avtale mellom industrien, partene i 
arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge 
grønn industri.

Industri Energi har deltatt aktivt
Prosess 21 er et forum oppnevnt av Nærings- og 
fiskeridepartementet hvor eksperter i norsk 
prosessindustri skal gi anbefalinger om 
hvordan vi best kan få til minimale utslipp i 
industrien parallelt med bærekraftig vekst.

Anbefalingene er et resultat av ti ekspertgrup-
perapporter utarbeidet av aktører fra industrien, 
forskning og virkemiddelapparatet. Industri 
Energi har deltatt aktivt i flere av arbeidsgrup-
pene og spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri 
Energi har ledet arbeidsgruppen om karbon-
fangst og -lagring (CCS).

Sluttrapporten fra Prosess 21 ble overlevert 
til næringsminister Iselin Nybø og klima- og 
miljøminister Sveinung Rotevatn.

Vårt viktigste konkurransefortrinn
En av rapportens politiske anbefalinger er 
økt koordinering mellom departementer inn 
mot EUs nye giv. Rapporten understreker at 
myndighetene må arbeide aktivt for å ivareta 
norske interesser innen industri, miljø og 
klima, særlig på områder hvor vi skiller oss ut.

– Vi må verne om EØS-avtalen og delta aktivt 
og ivareta norske interesser inn mot områder 
hvor Norge skiller seg ut og har stor industriell 
interesse, sier Frode Alfheim.

Han viser til at et av industriens viktigste 
konkurransefortrinn er fornybar kraft.

– Vi trenger en felles satsning mellom kraftpro-
dusenter og grønn industri. Med utgangspunkt i 
dagens kraftsystem kan vi videreutvikle Europas 
mest bærekraftige kraftsystem til en varig 
konkurransefordel for Norge, sier Alfheim.

For å nå den langsiktige målsettingen om 
nullutslipp fra industrien i 2050 kreves det 
dyptgripende tiltak. Spesielt viktig vil det være 
med karbonangst og -lagring.

Les ekspertgrupperapporter og mer på 
prosess21.no.

Prosessindustrien har stor framtid i Norge. Her fra Nikkelverket i Kristiansand. Foto: Marie von Krogh
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Industri Energi  
er ett fritt og  

uavhengig  
LO-forbund.
Vi har 56.000  
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Momentet for norsk  
vaksineproduksjon er nå 
Vi trenger nye næringer som gir økte eksportinntekter og nye jobber 
over hele landet. Norsk vaksineproduksjon vil bidra med nettopp 
dette, skriver Industri Energi, LO, NHO, LMI og Norsk Industri.
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Koronapandemien har påført Norge enorme 
utgifter og rekordhøy arbeidsledighet. Allerede 
før den inntraff viste OECD-tall at Norge står 
overfor en stor eksportutfordring. Vi trenger 
nye næringer som gir økte eksportinntekter og 
nye jobber over hele landet.

Norsk vaksineproduksjon vil 
bidra med nettopp dette- og stille 
oss sterkere ved neste krise.

Verdens vaksinebehov er 
enormt og voksende. Markedet 
omfatter mye mer enn vaksiner 
mot korona og influensa- det 
er anslått at infeksjoner tar 17 
millioner liv årlig. Vaksiner blir 
også viktig i behandling av blant 
annet kreft og diabetes. Det 
globale markedet er estimert å 
være på 47 milliarder dollar og det forventes en 
årlig vekst på ti prosent mot 2027. Dette peker 
på et stort potensial for å skape bærekraftige 
kommersielle virksomheter. Men hvordan kan 
Norge ta en del av dette markedet?

NHO, LO, Norsk Industri, LMI, Industri 
Energi og KLP har laget en rapport som viser 
hvordan dette kan gjøres, at det er realistisk og 
at momentet er nå. Vi foreslår «Senter for norsk 
vaksineproduksjon og innovasjon» (SEVI) for 
beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og 
kommersiell produksjon av vaksiner.

Det innebærer produksjon for egen befolk-
ning, kontraktproduksjon på vegne av farma-
søytiske selskaper, samt produksjon av vaksiner 
som er forsket frem i Norge, som for eksempel 
Vaccibody. Dette vil bidra til nye arbeidsplasser, 
økte eksportinntekter, styrking av norsk lege-
middelberedskap og at verdiskapingen fra norsk 
FoU forblir i Norge.

Vi har alle forutsetninger for å lykkes. Vi har 
små avstander mellom sterke forskningsmiljøer, 
industrielle fagmiljøer og utdanningsinstitu-
sjoner, politisk stabilitet og en ambisjon om å 

utvikle fastlandsnæringer. Dette må vi komme 
i gang med! Sammenlignet med OECD-land 
har Norge det største tapet av eksportandeler i 
volum de siste 20 årene. Vaksineproduksjon vil 
bidra til å endre dette bildet!

Næringspotensialet er udiskutabelt. En bonus er 
at et slikt senter vil bidra til å bedre norsk legemid-
delberedskap, både i hverdagen og ved neste krise. 
Norge kan raskt produsere nok vaksiner til egen 
befolkning og deretter eksportere.

I en rapport fra Helsedirektoratet fremheves 
behovet for et senter for farmasøytisk produksjon 
og at myndighetene inngår langsiktige kontrakter 
med produsentene for å sikre kontinuitet og 
stabile vekstvilkår. Slike kontrakter gir private 
investorer den tryggheten som trengs for å 
frigjøre kapitalen en slik satsing krever.

Det finnes konkrete planer hos private aktører 
som ønsker å investere i etablering av vaksinepro-
duksjon i Norge. Det er snakk om investeringer 
i milliardklassen, og det vil skape over hundre 
arbeidsplasser bare i 2021.

Dette er en politisk gavepakke til alle partiene 
som har programfestet omstilling av næringslivet, 
skape flere arbeidsplasser og bedre legemiddelbe-
redskap - her sikrer man alle punktene. Investorer 
tripper på startstreken og ber bare om stabilitet, 
forutsigbarhet og langsiktige avtaler for å levere 
produkter som både Norge og Europa vil trenge.

Denne kronikken sto først på trykk i VG 5. mars. 
Les hele teksten på industrienergi.no.
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