
 

Sensitivity: Internal 

PERSPEKTIVER FRA DE TILLITSVALGTE 

 
Sentrale tillitsvalgte i Agder Energi stiller seg positive til en fusjon med Glitre Energi. Begge 
sider har flere fusjoner bak seg og de tillitsvalgte ser hva det har betydd for de ansatte. Nå 
jobber de i solide selskap med lang tradisjon for godt partsamarbeid forankret i den norske 
modellen.  
 
De 4 konserntillitsvalgte som representerer de organiserte i Agder Energi støtter 
gjennomføringen av fusjonen. Vi har fått anledning til å sette oss grundig inn i realitetene 
knyttet til fusjonen gjennom gjennomgående representasjon i både styret og med 
representanter i styringsgruppen i fusjonsprosessen. Vi opplever at vi har hatt en god dialog 
med styreleder, konsernsjef og ikke minst tillitsvalgte i Glitre Energi. Det har vært et godt 
samarbeid mot et felles mål.  
  
En viktig målsetning for de konserntillitsvalgte blir å trygge eksisterende og skape nye 
arbeidsplasser, samt åpne muligheter for nye stillinger og karrieremuligheter for de ansatte. 
Vårt fokus har hele tiden vært å jobbe for å trygge arbeidsplassene i de to regionene og sikre 
at de lokale arbeidsplassene opprettholdes i begge regioner. Det opplever vi at er godt 
ivaretatt gjennom avtaleverket som nå er fremforhandlet, hvor vi har skriftlige garantier som 
trygger arbeidsplassene og sikrer gode rammer for fremtiden.  
 

I tråd med intensjonsavtalen er partene enige om å videreføre dagens desentrale 
organisasjonsstruktur. Det betyr at dagens modell med lokale oppmøtesteder og 
arbeidsplasser skal videreføres.   
 
Ingen ansatte skal sies opp som følge av fusjonen. 
 
De tillitsvalgte har fått tilbakemeldinger om at enkelte ansatte er skeptiske til fusjonen, 
spesielt med tanke på opprettholdelse av arbeidsplasser ute i distriktene. Ved forrige fusjon 
var det ikke nok fokus på denne problemstillingen og resultatet ble færre arbeidsplasser ute i 
distriktet over tid. Vi konserntillitsvalgte mener at et fusjonert konsern har forpliktet seg til 
en desentral struktur og er trygge på at arbeidsplassene ute i distriktene er sikret grunnet 
skriftlige garantier i avtaleverket.  
 
Vårt hovedanliggende i alle prosesser er å ivareta de ansatte, som vil være gjeldende også i 
en eventuell videre prosess her.  
 
Nå håper vi på en positiv avklaring fra eierne.  
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