
Hydro Husnes klar for nye 100 år.
– Dette har vi jaggu jobba hardt for, sier fagforeningsleder Ørjan Normann med et smil.
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23. juni var det offisiell åpning av Hydros 
hall B på Husnes. Og med det er det 
endelig full drift på anlegget igjen.

– Finanskrisa i 2008-2009 rammet oss 
hardt. Ikke bare vi som jobbet på anlegget, 
men når en hjørnesteingsbedrift som 
dette får utfordringer rammer det hele 
Kvinnherad kommune, påpeker Normann.

– Men med hardt arbeid, viktige ramme-
vilkår som Co2-kompensasjonsordningen 
og økt etterspørsel etter verdens mest 
miljøvennlige aluminium er det endelig 
sånn det skal være igjen –  full drift.

Konsernsjef i Hydro Hilde Merete 
Aasheim trekker frem at Hydro Husnes 
leverer produkter med et 75% lavere klima-
fotavtrykk enn verdensgjennomsnittet 
basert på fornybar vannkraft og vind.

– Vi trenger en næringspolitikk for 
grønn industriutvikling. Fornybar kraft 
må brukes til å utvikle grønn industri. 
Klimapolitikk som sikrer utslippskutt 

globalt og hjemme. Og vi må ha konkur-
ransedyktige rammevilkår for ny grønn 
industri, sier Aasheim.

– Aluminium er ikke bare fornybar, den 
er evigvarende resirkulerbar, sier en tydelig 
stolt fagforeningsleder Normann.

Leder av Industri Energi, Frode Alfheim, 
hadde tatt turen til Husnes for å være med 
på denne viktige markeringa. Han trakk 
frem viktigheten av samarbeid og den 
norske modellen.

– Her har fagforening og arbeidsgiver 
jobbet sammen for en fellessak. Hydro vært 
smarte når de har samarbeidet så godt med 
fagforeninga og Ørjan Normann. Hans 
innsats har vært en stor bidragsyter for å 
sikre rammebetingelsene for denne viktige 
næringa.

– Her på Husnes er verdens grønneste 
industriarbeidsplasser. Vi trenger at enda 
flere får øynene opp for at vi tar bære-
kraftskravene på alvor og at det er her i 
industrien vi finner løsningene som virkelig 
bidrar til å redde kloden, påpeker Alfheim

Ørjan Normann og Frode Alfheim. Foto: Gry Haugsbakken
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Enighet i for-
handlingene 
fiskemel/fiske-
for og glass/
keramisk
Industri Energi ble 10-11. mai 
enig med arbeidsgiverne i 
forhandlingene for fiskemel/
fiskefor og glass/keramisk.

 � Fiskemel- og fiskefor   
 forhandlet 10. mai.

 �  Dette var regulering av 
minstelønn, overtid- og 
skiftsatser som følger:

 �  Minstelønn +2,5 % 
(inklusive det sentrale 
tillegget på 2,25,-)

 � Overtid + 2,2 %
 � Skifttillegg + 5,2 %

 

Glass- og keramisk 
Industri forhandlet 11. 
mai.

Det gis et generelt tillegg 
på kr. 3,25,- fra 1. april 
2021.  (Det sentrale tillegget 
inkludert lavlønnstillegget)

Minstelønnssatsen i 
overenskomstens § 3-1-1 
justeres opp til kr 167,55 fra 
samme tidspunkt. (64 % av 
industriarbeidersnittet)

Enighet i lønnsforhandlingene  
for elektrokjemisk industri
Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri om 
lønnsoppgjøret for elektrokjemisk industri førte 7. mai til enighet.
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– Nå er vi i mål med de sentrale forhandlingene 
for elektrokjemisk, men det viktigste forhand-
lingsarbeidet på denne avtalen foregår lokalt 
når det er mellomoppgjør, og de kan nå starte, 
sier forbundsleder Frode Alfheim som ledet 
forhandlingene.

Lønnssatsene i overenskomsten økes med 
3,1 prosent, inkludert 2,25 kroner som ble gitt i 
mellomoppgjøret mellom LO og NHO. Tilleggene 
gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2021. 
De øvrige satsene i overenskomsten økes med 3,1 
prosent.

Partene ble gjennom en tilleggsprotokoll 
også enige om at et lenge ventet arbeid for å bli 
omforent om statistikkgrunnlaget skal være 
sluttført innen hovedoppgjøret i 2022.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri 
omfatter i overkant av 7500 Industri Energi-
medlemmer og dekker blant annet ansatte i de 
store industrikonsernene Hydro, Elkem, Yara, 
Eramet, Glencore, Bilfinger og Alcoa.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det 
bare forhandles om økonomiske reguleringer, i 

motsetning til hovedoppgjør hvor hele overens-
komsten er gjenstand for forhandlinger.

Elektrokjemisk overenskomst er en minste-
lønnsavtale, hvilket betyr at lønnsforhandlingene 
nå fortsetter lokalt i de ulike bedriftene.

Industri Energis forhandlingsutvalg:
 � Frode Alfheim
 � Asle Reime
 � Cay Nordhaug
 � Ørjan Normann
 � Ronny Kristoffersen

Forhandlingsutvalg elektrokjemisk
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Enighet i lønns-
oppgjøret på 
farmasøytisk 
overenskomst
Industri Energi og Norsk 
Industri kom 19. mai til 
enighet i lønnsforhand-
lingene på farmasøytisk 
overenskomst.

Resultatet innebærer at 
minstelønnssatsen økes med 
3 kroner timen til 177 kroner, 
mens skiftsatsene økes med 
2,5 prosent.

- Vi er sånn passe fornøyd 
og forventer at det blir 
gjennomført gode lokale 
forhandlinger, sier Industri 
Energis forhandlingsleder 
Barbro Auestad.

Farmasøytisk over-
enskomst er en såkalt 
minstelønnsavtale der 
lønnsdannelsen i hovedsak 
skjer gjennom lokale 
forhandlinger ved den 
enkelte bedrift.

Lønns-
forhandlingene 
for møbelindus-
trien er i mål
Industri Energi og Norsk 
Industri er i mål med 
forhandlingene for ansatte i 
møbelindustrien. 

Alle får frontfagets ramme 
på 2.25 kroner. Partene er 
også enig om å justere opp 
minstelønnssatsen med 3,25 
kroner per time til 176.25 
kroner per time. Totalt cirka 
7000 kroner i året.

Forhandlingene fortsetter 
nå lokalt i de enkelte 
bedrifter. 

I forhandlingene har 
bransjen fulgt opp de fire 
kriteriene for lokal lønns-
dannelsen i bedriftene.

Enighet i lønnsforhandlingene  
for kjemisk-teknisk industri
Onsdag 19. mai gjennomførte Industri Energi og Norsk Industri den 
sentrale delen av lønnsforhandlingene for kjemisk-teknisk industri. 
Minstelønnssatsen økes med 3,75 kroner og skifttilleggene økes 
med 2 prosent. Forhandlingene kan nå starte lokalt i bedriftene.
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– Dette er et oppgjør i tråd med LO-NHO-
resultatet. Vi hadde et positivt forhandlingsklima 
sentralt, dette håper vi nå blir videreført i de 
lokale forhandlingene, sier forhandlingsleder 
Terje Valskår.

Minstelønnssatsen i overenskomsten økes med 
3,75 kroner, inkludert 2,25 kroner som ble gitt 
i generelt tillegg i mellomoppgjøret mellom LO 
og NHO. Skifttilleggene i overenskomsten økes 
med 2 prosent. Tilleggene gjøres gjeldende med 
virkning fra 1. april 2021.

– De fleste bedriftene på avtaleområdet har en 
høyere lønn enn minstelønnssatsen. Alle disse er 
sikret 2,25 kroner fra 1. april. Ansatte som ligger 
på minstelønnssatsen er nå sikret 3,75 kroner, 
forklarer Valskår.

Forhandlingene for kjemisk-teknisk industri 
omfatter 3200 Industri Energi-medlemmer 
fordelt på mer enn 150 bedrifter som Jotun, 
Kronos Titan, Norcem, Orkla, Norgips og Pipelife

Årets oppgjør er et mellomoppgjør der det 
bare forhandles om økonomiske reguleringer, i 
motsetning til hovedoppgjør hvor hele overens-
komsten er gjenstand for forhandlinger.

Kjemisk-teknisk overenskomst er en minste-
lønnsavtale, hvilket betyr at lønnsforhandlingene 
nå fortsetter lokalt i bedriftene.

Industri Energis forhandlingsutvalg:
 � Terje Valskår,  

 forhandlingsleder for Industri Energi
 � Per Øistein Kivijärvi, Kronos Titan
 � Truls Hvitstein, Jotun
 � Steffen Nilsen, Industri Energi

Forhandlingsutvalg kjemisk teknisk
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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.

INDUSTRI ENERGI
Torggata 12, 0181 OSLO   

Kongsgata 54,  4005 Stavanger
www.industrienergi.no
Telefon: 22 03 22 00

UTGIVER:  
Industri Energi

REDAKTØR:  
Atle Espen Helgesen

ANSVARLIG REDAKTØR:  
Frode Alfheim

GRAFISK DESIGN: 
Jarle V. Nordås

TRYKK:  
Melings

Stort potensial for eksport  
av norsk helseindustri 
Helsenæringen kan med riktige rammebetingelser  
bli en betydelig eksportnæring for Norge. Det viser  
en ny rapport om helseindustriens eksportpotensial.

TEKST: ATLE ESPEN HELGESEN

Rapporten anbefaler fire nøkkeltiltak som norske 
myndigheter og helseindustrien sammen bør 
sette i verk for at flere selskaper skal kunne 
produsere i Norge og øke eksporten.

Myndighetene og helseindustrien bør sammen 
gjøre kliniske studier mer attraktive, styrke 
hjemmemarkedet, få bedre tilgang på nødvendig 
kompetanse og avlaste risikoen ved å investere i 
produksjon.

Rapporten er et samarbeid mellom LO, 
Industri Energi, NHO, Legemiddelindustrien, 
Aleap, Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, 
Inven2, Norway Health Tech, Norwegian Smart 
Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life 
Science Cluster.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, 
slår fast at man nå må gripe muligheten til å 
produsere vaksiner i Norge.

Vil styrke beredskapen vår
– Å utvikle helseindustrien er et viktig svar 

på helse- og omsorgsutfordringene Norge står 
overfor. En stor og konkurransedyktig helsein-
dustri vil styrke beredskapen vår. Det vil også 
bidra til at helsevesenet får raskere tilgang på nye 
produkter, behandlinger og digitale verktøy, sier 
LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun peker på at Norge står overfor en stor 
eksportutfordring, der vareeksporten fra 
fastlands-Norge bare utgjør 58 prosent av 
vareimporten.

– Bevisstheten om den voksende eksportutfor-
dringen er økende, men verken perspektivmel-
dingen eller regjeringens eksporthandlingsplan 
løfter godt nok mulighetene som eksisterer innen 
helsenæringen. En større satsing på helseindus-
trien vil også bidra til å skape nye høykompetan-
searbeidsplasser, sier LO-lederen.

Virkemidlene må møte bransjens 
utfordringer

Helseindustrien karakteriseres av lange 
utviklingsprosesser, strenge og omfattende 
godkjenningsprosedyrer og ofte sterk kjøper-
makt. Dette gjør at bedrifter i helseindustrien står 
overfor særegne utfordringer. Bedriftene trenger 
derfor ulike virkemidler som må tilpasses slik at 
de styrker helseindustriens konkurransekraft.

God kvalitet og samarbeid med forskningsin-
stitusjonen er et viktig fortrinn ved å legge 
industriell produksjon i Norge. Klyngene trekkes 
også fram som et viktig positivt fortrinn ved 
produksjon i Norge. 

Rapporten peker også på flere utfordringer, 
men understreker at eksportpotensialet for norsk 
helseindustri er svært stort. Og at muligheten 
for å hevde seg i et globalt marked er et av de 
viktigste kriteriene med kommersialisering og 
etablering av norsk helseindustri.

Rapporten kan lastes ned på industrienergi.no
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