
En alvorlig situasjon for norske industriarbeidsplasser 

Industri Energi er det største eksportforbundet i LO med over 56.000 medlemmer i olje-, gass- og 

øvrig landindustri, bransjer som utgjør 80 % av norsk eksport. Våre medlemmer tar i bruk kraft og 

naturressurser til å produsere olje, gass, aluminium, metaller, mineraler og andre varer.  

Europa er i krig. Russlands ulovlige krig krever at Norge står sammen med Ukraina og våre allierte. 

Samtidig går det mot en iskald vinter i Europa. Inflasjon, økte renter og rasjonering av energi kommer 

til å gå hardt ut over folk og bedrifter i våre naboland. Energiknapphet, krigen i Ukraina og den 

globale usikkerheten vil alle bidra til å svekke aktivitetsnivået i europeisk industri, som igjen vil kunne 

ha dramatiske konsekvenser norske industriarbeidsplasser.  

Usikkerheten i Europa kan også føre til eskalering av sosial dumping og skape grobunn for et useriøst 

arbeidsliv. Det er viktig å følge nøye med på endringene som skjer i EU i forbindelse med den 

alvorlige situasjonen Europa er inne i. 

En stram budsjettdisiplin bidrar til å holde kontroll på prisveksten. Kronekurs, inflasjon og renter er 

alle ekstremt viktige for norsk industri og våre medlemmers privatøkonomi. 

Viktige tiltak mot useriøsitet og sosial dumping 

Industri Energi vil berømme regjeringen for å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping i 

arbeidslivet. Økt kontroll og tilsyn innenfor innleieregelverket, handlingsplanen mot sosial dumping 

og arbeidslivskriminalitet og Norgesmodellen for offentlige anskaffelser er viktige tiltak for 

arbeidslivet.  

Det er en internasjonal trend med lavere organisasjonsgrad. Samtidig opplever våre medlemmer et 

stadig økende press på fjernstyring, outsourcing, effektivisering og kostnadsreduksjoner. Majoriteten 

av våre medlemmer jobber i en form for turnus, skift- eller nattarbeid, og mange er daglig eksponert 

for kjemikalier, støv, støy, gasser, vibrasjoner og andre faremomenter. Derfor er Industri Energi 

fornøyd med at regjeringen styrker ressursene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. 

Høy organisasjonsgrad er en forutsetning for den norske modellen. Tillitsvalgte bidrar sammen med 

verneombud til å løse utfordringer på lavest mulig nivå og med minst mulig konflikt. Regjeringens 

forslag om å øke fagforeningsfradrag er et enkelt og effektivt insentiv til at flere velger å organisere 

seg. 

Den historisk lave arbeidsledigheten kombinert med mangelen på arbeidskraft er en god mulighet til 

å få flere ut i jobb. Derfor er det positivt at regjeringen foreslår å innføre en ny ungdomsgaranti, 

heltidspott, samt økte ressurser til oppfølging av VTA-deltakere. 

 

Usosialt kutt i dagpengeordningen  

Regjeringen foreslår at det kun er inntekten de siste 12 månedene som skal være grunnlag for 

dagpenger, heller enn å legge til grunn de siste tre årene slik praksis har vært til nå. Konsekvensen er 

at flere vil få mindre dagpenger eller miste retten til dagpenger fullt og helt. Industri Energi forventer 

at dette kuttet reverseres i forhandlingene. 


