
 

SAFE er med å 
påvirke regjerings-
forhandlingene 
gjennom 
Industriaksjonen 
 

 
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga 

 

21. september 2021 deltok SAFE ved Bjørn 

Asle Teige på styremøte i Industriaksjonen i 

Oslo. Nå er det utgitt en rapport med navnet 

«Framtidens industri – Ansvar og muligheter» 

utarbeidet av De Facto. Rapporten fremmer et 

organisert arbeidsliv, skaper insentiver til å 

investere i avansert teknologi og vil sikre 

medbestemmelse via forhandlingsbaserte 

avtalesystemer. Industriaksjonen kaller dette 

en industripolitisk nyorientering, med målet 

om å gjenreise industrien i Norge. 

 

Industriaksjonen er opprettet av foreninger og 

andre ledd i fagbevegelsen for å drive folkelig 

opplysning om industriens betydning og bygge 

allianser for en mer ambisiøs industripolitikk. De 

har som mål å forene krefter på tvers av bransjer 

og forbund, og mobilisere sammen fagbevegelsen 

utenfor industrien, i privat og offentlig sektor. 

Med bakgrunn i dette, bestilte Industriaksjonen 

en utrednings- og forskningsrapport hos De Facto 

(en uavhengig stiftelse som driver med 

kunnskapsarbeid for alle deler av norsk 

fagbevegelse). Rapporten fikk 

navnet «Framtidens industri – Ansvar og 

muligheter», den anbefaler statlig kontroll over 

kraftkablene og et industripolitisk løft. 

– Alle er enige at industrien vår trenger et løft, 

sier Teige. Vi mottok rapporten, den er nå 

oversendt til partiene som sitter i 

regjeringsforhandlingene. Vår forventing nå er at 

rapporten blir en del av regjeringsplattformen, at 

de vil bygge industrisatsingen framover basert på 

denne. 

 

Idar Helle Foto: privat 

Idar Helle er koordinator og styremedlem i 

Industriaksjonen, og jobber til daglig som utreder 
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i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte. 

Han forteller til SAFE at bakgrunnen for denne 

rapporten er å få fram bredden og mulighetene i 

de nye næringene, som havvind, karbonlagring, 

samt mulighetene i etablerte industrier som skog 

og treforedling, bergverk og mineralutvinning, 

metall- og aluminiumsindustri, vareproduksjon 

og næringsmiddelindustri. 

– Vi ønsker å få fram bredden som finnes i 

industrien som har egentlig manglet i debatten 

om det grønne skiftet, sier Helle. Norge er et land 

med store naturressurser, vi kan videreutvikle 

disse ressursene, mener Helle. 

Helle poengterer at i rapporten vises til hvilken 

enorm betydning oljenæringen har hatt i hele 

landet. Nå utvikles det nye næringer, og 

Industriaksjonens stilling har et balansert syn på 

prosessen. 

– Om det skal skje endringer eller reduksjon i 

olje- og gassnæringen, bør det skje på en måte at 

arbeidstakerne er med på beslutningsprosessen, at 

jobbsikkerheten og mulighetene blir ivaretatt, sier 

Helle. 

– Dette er viktig for sysselsettingen i Norge, i 

lang tid framover. Norsk industrisatsing har vært 

for svak lenge, sier Teige. Norsk industriell 

utvikling og naturressursene våre må forvaltes på 

en måte som fremmer norsk industriutvikling, 

sier Teige. Les hovedpunktene for 

Industriaksjonen her.  

 

Årsmøte SAFE i Seadrill 
 

 
Foto: Rebecca Bjerga 

SAFE i Seadrill avholdt årsmøte i Stavanger 

15. – 16. september. Det ble en god samling, 

med flere interessante innlegg fra gjester og 

mange gode diskusjoner. Her er valgresultatet 

og det nye styret: 

• Leder: Arild Jenssen 

• 1 nestleder: Kim J. Sande 

• 2 nestleder: Finn Vidar Lie 

Styremedlemmer: 

• Trond Wisnæs, West Elara 

• Jan Ove Gulbrandsøy, West Elara 

• Roger Orrestad, West Linus 

• Kjell Gunnar Aga, West Elara 

• Terje Engesland, West Linus 

• Magnus Klepp, West Bollsta 

• Ronny Sagevik, West Phoenix 

• Rune Holven, West Hercules 

• Rune Andre Laugaland, West Phoenix 

 

SAFE Verneombudskonferanse –  

6. – 7. desember 2021 
 

 
 

SAFE inviterer til verneombudskonferanse i 

desember. Det blir både faglig påfyll og sosial 

nettverksbygging. Nytt om kjemisk arbeidsmiljø, 

endringer på gang i yrkesskadeforsikringen, 

erstatning til oljepoinerene under utarbeidelse. 

Teori og praksis knyttet til sikkerhet for en 

bransje i stadig endring. HMS i det daglige 

arbeidet, VO-nettverk, med mer. SAFE dekker 

reise og opphold for alle deltakerne. Vel møtt til 

to spennende dager på Sola Strand Hotel. 

Les mer og meld dere på via vår hjemmeside 

www.safe.no. 

 

Med vennlig hilsen SAFE  

   @safe.fagforbund 
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