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UANSVARLIG AV ORKLA Å FLYTTE UT LØNNSOM INDUSTRI 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er bekymret for at mange industriarbeidere ansatt ved virksomheter 

i Orkla-konsernet vil miste sine arbeidsplasser i tiden fremover Orkla har besluttet å flytte 

produksjonen ved Gimsøy-Kloster, Skien (27 ansatte) til Kumla i Sverige.  

Gjennom våre tillitsvalgte i LO forbundene Industri Energi (IE) og Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har vi fanget opp at Orkla er i gang med flere lignende 

prosesser. I første omgang handler dette om Idun, Rygge (40-50) ansatte og Ello (Lilleborg), 

Kristiansund (58 ansatte). Det ventes at Orkla innen kort tid vil fatte beslutning om produksjonen også 

ved disse to virksomhetene skal flyttes til Sverige.  

Felles for alle de tre omtalte Orkla-virksomhetene, er at de genererer solide positive dekningsbidrag til 

Orkla. Flere kjente norske merkevareprodukter som Lano såpe, Idun Ketchup og Fun Light saft er 

blant produktene Orkla nå vil produsere i Sverige. 

 

De ansatte og bedriftenes lokalsamfunn har i stor grad vært en forutsetning for bedriftenes positive 

økonomiske bidrag til Orkla. Det synes derfor galt at Orkla nå skyver de sosiale kostnadene ved at 

ansatte mister jobben over på samfunnet til fordel for usikre bedriftsøkonomiske gevinster.   

 

Andre Orkla-virksomheter LO frykter vil bli vurdert flytte ut av landet, er Nidar i Trondheim (ca 250 

ansatte) og Toro fabrikker i Arna ved Bergen (ca 200 ansatte). Det synes som at Orkla har bestemt seg 

for å flytte ut deler av sin virksomhet og produksjon i Norge uansett konsekvenser. De ansatte har tatt 

initiativ til, og er innstilt på sterke omstillingsprosesser for å beholde produksjonen i Norge. 

 

LO mener Orkla opptrer uansvarlig overfor de ansatte og samfunnet  når de velger å flytte ut lønnsom 

produksjon fra Norge. Dette får også konsekvenser for leverandørene. Vi minner om at 

trepartssamarbeidet den norske samarbeidsmodellen bygger på betinger at alle tre parter bidrar. Når 

Orkla i en situasjon der landet har høy og økende arbeidsledighet legger opp til storstilt utflytting av 

lønnsomme norske industriarbeidsplasser, oppfattes det som en provokasjon mot norske arbeidstakere 

og den samarbeidsmodell som Orkla er en del av. 

 

LO vil med dette be Næringsministeren om å gjennomføre samtaler med Orkla. Det må nå «snus på 

alle stener» for å finne løsninger som gjør at Orkla velger å opprettholde lønnsom produksjon i Norge. 

Næringsministeren bør merke seg at Orkla er en viktig, om ikke den viktigste, nasjonale aktøren innen 

næringsmiddelindustrien. Flytter Orkla ut de omtalte arbeidsplassene vil dette kunne føre til en 

nedbygging av den norske næringsmiddelindustrien i sin helhet.  

 

Regjeringen bør vurdere alle muligheter for å hindre den nåværende og eventuell fremtidig utflytting 

av viktige produksjonsmiljøer og norske arbeidsplasser.  


