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Girer opp 
  i kampen mot Orkla

Når 40-50 arbeidsplasser står i fare for å forsvinne 
og produksjon av kjente norske merkevarer kan 
havne i Sverige, så fi nner Janne Halvorsen fram 
et ekstra gir. NNNs hovedtillitsvalgte på Idun Rygge 
kjemper mot industrigiganten Orkla. 
TEKST: LINE SCHEISTRØEN
line@lomedia.no
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Girer opp 
  i kampen mot Orkla

– Kommer dere på neste onsdag? 
Det blir markering utenfor fabrik-
ken på Rygge! 

Janne Halvorsens arbeidsdag er 
langt fra over. Hun sitter i bilen på 
vei hjem og tar noen telefoner. Hun 
har ikke hatt tid før. Dagen er brukt 
sammen med medlemmer og til-
litsvalgte på Gimsøy Kloster, Or-
klas fabrikk i Skien som skal legges 
ned. Produksjonen av blant annet 
Fun Light og Tomtegløgg skal flyt-
tes til Sverige. Kampen om å behol-
de Gimsøy Kloster er tapt. Tiden er 
inne for å sikre de ansatte en verdig 
avslutning.

– Jeg mener vi må kreve mer. Vi 
snakker om å legge ned en over-
skuddsbedrift. Det skal ikke være 
gratis for eierne, sier Halvorsen. 
Hun sitter på sidelinja og gir råd til 
lokale tillitsvalgte under forhand-
lingene. For Halvorsen er det ekstra 
viktig at forhandlingsresultatet blir 
best mulig. Hun kan, vel og merke 
på et senere tidspunkt, risikere å få 
en blåkopi over bordet på sin egen 
arbeidsplass.

– Men vi er ikke der. Vi er langt, 
langt unna. Fortsatt har vi tid. 

Fra lukket til åpen
Halvorsen kjemper samme kamp 

Allmøte: Janne Halvorsen, hovedtillits-
valgt på Idun Rygge.
 Foto: JAn-eRIk østlIe

tRIVes PÅ GølVet: Janne Halvorsen vet 
hvor hun kommer fra. Det er på jobben hun 
trives best.  Foto: tRI nGuyen DInH
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snakker Orklasledelsen midt imot, 
men vokter seg vel for å bli sint.

– Det er viktig å være ryddig. Vi 
må opptre seriøst, like seriøst som 
ledelsen, ellers blir vi ikke tatt på 
alvor. Jeg driver ikke med skjitkas-
ting.

Halvorsen ser betydningen av å 
være synlig, for hun vet at Orkla-
ledelsen ikke liker negativ opp-
merksomhet i mediene. Halvorsen 
skjønner også fort at de må få for-
brukerne på banen. Facebookgrup-
pa «STOPP - Ut� aggingen av vare-
merket Idun» blir opprettet. I løpet 
av kort tid får siden � ere tusen «li-
kes».

– Jeg var omtrent aldri på Face-
book før, så det har vært en bratt 
læringskurve, men for et engasje-
ment og for en støtte vi får, - det er 
helt utrolig. 

Orklas toppledelse på besøk i Nordisk Union.

på hjemmebane, mot de samme ei-
erne. Da det 29. mars ble innkalt til 
allmøte på Orklas fabrikk i Rygge, 
så viste Halvorsen hva som kom. 
Halvorsen satt i styre i Orkla helt 
fram til generalforsamlingen nå ny-
lig. I styret var planene om endrin-
ger i fabrikkstrukturen kjent og dis-
kutert. I lukkede styrerom.

 – Det handler om roller og om å 
være bevisst hvilken hatt du har på 
deg til enhver tid. Jeg kunne ikke 
fortelle det på jobben før allmøtet. 
Du kan kanskje si at det er en slags 
bakside av medaljen av å sitte i sen-
trale verv, men samtidig gir det oss 
mulighet til å påvirke beslutninger. 
Jeg har lært mye av å sitte i Orklas 
styre, kanskje ikke minst av det 
som skjer i de uformelle samtalene 
mellom ledelsen og tillitsvalgte. Vi 
� nner ofte løsningene på bakrom-
met og ikke i styrerommet. 

Kampklar
De ble imidlertid ikke enige om 
framtidsplanene for Idun Rygge. 

– Jeg hadde hatt tid til å fordøye 
det da vi kom til allmøte på jobben. 
Jeg var på et vis ferdig med den før-
ste sorgreaksjonen. 

Så mens kollegaer fortsatt var i 
ulike former for sjokktilstand, så 
var Halvorsen kampklar. Til glede 
for kollegaer, men muligens til Or-
kla-ledelsens sorg. 

– Ledelsen vet at jeg ikke gir meg 
så lett. Det har jeg ikke tenkt å gjø-
re denne gangen heller, selv om det 
er naivt å tro at det er enkelt å snu 
Orkla når det først er gjort et inten-
sjonsvedtak. 

Bratt læringskurve
Allerede samme dag var Halvorsen 
å se og lytte til i � ere mediekana-
ler, lokalt men også nasjonalt. Hun 

Allmøte og medlems-

møte på jobben.

FELLESSKAP: 
Janne 

Halvorsen og 
Ello-tillitsvalgt 
Unni Garberg 

kjemper samme 
kamp. De opplever 
styrke i fellesska-
pet. Her sammen 

med Idun-ansatte 
som markerte seg 

utenfor Orklas 
generalforsamling.

 FOTO: TRI NGUYEN 
DINH



7|2016 LO-AKTUELT 37

Nei til boikott
Ketsjupen som er å � nne i nesten 
hvert eneste hjem i Norge har blitt 
symbolet i kampen om arbeids-
plassene. Fabrikken på Rygge går 
med millioner i overskudd hvert år. 

Forbrukere har, blant annet på 
facebookgruppa, skrevet at de vil 
slutte og kjøpe ketsjupen hvis den 
blir svensk. Andre snakker om boi-
kott. 

– Ville du ha gått ut og sagt at du 
ville boikotte ditt eget barn? Det-
te er produkter vi har vært med og 
fostret opp og utviklet opp igjen-
nom årene. Det er nær sagt umu-
lig å oppfordre til boikott. Jeg ser at 
det kunne hatt en virkning hvis vi 
hadde gjort det, for forbrukermak-
ta er sterk og det er noe Orklaledel-
sen er redd, men vi ansatte er ikke 
der. Absolutt ikke. 

Hjemme på jobben
Hun har jobbet på fabrikken i 16 år. 
Hun har vært på de � este avdelin-
gene og gjort nesten alt. Nærheten 
til opphavet - til «gølvet» - er viktig 
for henne.

– Det er jobben jeg lever av. Det 
er her jeg har opparbeidet meg den 
respekten jeg har blant medlem-
mene. Den dagen de mener at jeg 
har blitt for � ern for dem, så har jeg 
ingen ting som tillitsvalgt å gjøre.  

I dag er hun kantinebestyrer 
og hovedtillitsvalgt for de ansat-
te på Rygge. NNN organiserer nær 
100 prosent på fabrikken. Halvor-
sen bruker til tider kjøkkenet som 
kontor. Hun vil helst være sammen 
med kollegaene. Men etter at Or-
klas planer ble kjent, så har Halv-
orsen vært tillitsvalgt på heltid og 
mer til. Døgnet har egentlig ikke 
nok timer. 

aaaaaLOJanne 
Halvorsen

 ✔ Stilling: Kantine-
ansvarlig

 ✔ Forbund: NNN

 ✔ Verv: (bl.a) Hovedtillits-
valgt på Idun/Nora Ryg-
ge, Orkla Foods Nor-
ge Styret. Leder Orkla 
Foods KU. Leder Orkla 
Foods Norge represen-
tantskap. Orkla Faglige 
representantskap AU. 
Landsstyret NNN sen-
tralt. 

Lønningspils med Rygge-gjengen. 

Besøker Ello i Kristiansund.

Fellesmøte for 
Orkla-tillitsvalgte.

SELFIES: Et viktig verktøy i kampen for å bevare arbeidsplasse-
ne er å være tilstede i sosiale medier. Selfi es er en selvfølge; her 
sammen med Knut Berg og NNNs forbundsleder Jan-Egil Pedersen.
 FOTO: JAN-ERIK ØSTLIE
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og finner mye støtte i hverandre, 
sier Halvorsen. De to snakker også 
om hvordan det er å være tillits-
valgt i en så spesiell situasjon. 

– Livet blir på en måte satt litt på 
vent, i hvert fall på privaten. Som 
tillitsvalgte føler jeg et stort ansvar 
og jeg vil at medlemmene skal vite 
at vi gjør alt hva vi kan for å berge 
arbeidsplassene. Jeg har i alle år 
visst at dette er baksiden av med-
aljen i rollen som tillitsvalgt, men 
sånn er det. Jeg skal vite at ved en 
endelig beslutning så har jeg prøvd 
absolutt alt jeg kan. Det er veldig 
viktig for meg, sier Halvorsen og 
legger til: 

– Det kan være kjempespennen-
de, lærerikt og morsomt å være til-

litsvalgt. Den situasjonen vi er i 
nå er nok lærerik, men den er ikke 
spennende og absolutt ikke mor-
som.

Politikerne kommer
– Se her! Utrolig bra!

Halvorsen klikker opp facebook-
gruppa og finner videoen med 
SV-leder Audun Lysbakken, der 
han uttrykker støtte til arbeider-
nes kamp for å beholde industri-
arbeidsplassene i Norge. Tillits-
mannsapparatet jobber på for å få 
flere sentrale politikere på banen 
og i løpet av noen dager gir arbei-
det resultater. Blant flere dukker 
Aps nestleder Trond Giske opp på 
Rygge sammen med LOs nestle-

– Jeg kan være trøtt når jeg leg-
ger meg, men idet jeg når puta så 
begynner tankene og svirre i hodet: 
Hva skal være vårt neste skritt? 

Unntakstilstand
Halvorsens dager er fylt av mange 
møter; hun har drøftelser på fabrik-
ken, hun er sammen med Orklas til-
litsvalgte i ulike organer, hun er i 
NNN, og en dag går turen til Kristi-
ansund. På Ello, fabrikken som la-
ger den kjente Lano-såpa, møter 
hun tillitsvalgte Unni Garberg. De 
har mye felles. De kjemper begge 
for å bevare fabrikker som er truet 
av Orklas planer om utflagging. 

– Fellesskapet er en styrke. Vi ut-
veksler informasjon og erfaringer, 

Jeg driver 
ikke med 
skjitkas-

ting

Janne  
Halvorsen

MASSIV STØTTE: Markeringen utenfor fabrikken samlet flere hundre. FoTo: JAn-ErIk ØSTlIE
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der Tor-Arne Solbakken. Politike-
re fra Høyre og Frp viser interes-
se, og en dag kommer invitasjonen 
om å møte næringsminister Moni-
ca Mæland. Møtet resulterer i mer 
enn hva Halvorsen forventer. Mæ-
land ender med å invitere - eller 
kanskje kan det kalles å innkalle - 
Orklas ledelse til et møte der det er 
forventet at de forklarer hvorfor de 
vil flagge ut produksjonen av kjen-
te norske merkevarer. 

– Jeg fikk også invitert nærings-
ministeren til markeringen på ons-
dag, men hun kunne ikke komme. 
Ironisk nok skal hun til Sverige, for-
teller Halvorsen etter ministermø-
te. 

Slår ring om fabrikken

Onsdag i forrige uke - dagen for 
markeringen utenfor fabrikken i 
Rygge. I sen formiddags- og tidlig 
ettermiddagstimer bygger ansat-
te og støttespillere en provisoriske 
scenen, organiserer serveringen av 
pølser og tilhørende Idun-produk-
ter. Klare er også plakater med et 
tydelig budskap påskrevet: Stopp 
utflaggingen av Idun. 

Mens det tikker mot markerings-
start klokka 18 går primusmotorer 
for markeringen; hovedtillitsvalgt 
Janne Halvorsen og Knut Berg, 
fylkeskoordinator for NNN i Øst-
fold, litt nervøst omkring på plas-
sen. Hvor blir det av folk? Berg gir 
Halvorsen en klem som om å forsi-

kre henne om at dette kommer til 
å gå bra. 

Så kommer de. Små og store. Gå-
ende. Syklende og i biler. De tar 
imot pølser i ei hånd og protestpla-
kater i den andre. 

Sammen med flere hundre frem-
møtte slår Janne Halvorsen ring om 
fabrikken på Rygge. Sammen roper 
de taktfast: Nei til utflagging. Nei til 
utflagging. Nei til utflagging.

Halvorsen vet hun er hjemme. 
Det er her hun vil være. Sammen 
med gode kollegaer, tillitsvalgte og 
folk flest.

– Jeg kan love Orkla at det blir 
ikke stille fra oss, heller ikke i fort-
settelsen. Jeg skal kjempe til siste 
slutt. a

Livet blir 
på en 

måte satt 
litt på 
vent

Janne  
Halvorsen

TESTING- 
TESTING:  
Janne Halvorsen 
har blitt relativt 
vant til rampelyset 
i de siste ukene. 
Hun tester scenen, 
som ikke er tilfel-
dig pyntet, før mar-
keringen på fabrik-
ken.
 FoTo: LINE 
 ScHEISTrøEN

GoDE KoLLEGA-
Er: Janne Halvor-
sen har jobbet på 
Idun i rygge i 16 
år. Hun har hatt de 
fleste arbeidsopp-
gavene på fabrik-
ken. 
 FoTo: TrI  
 NGuyEN DINH


