Billigere sjokolade endret Wenches liv: – Nå slipper jeg å gå på Nav for å få dagpenger

FULL FART: – Jeg stortrives, slår Wenche Andreassen fast. Hos Hval Sjokoladefabrikk er det full fart
hver dag – det er stor forskjell fra da hun begynte som ekstrahjelp for noen år siden. Foto: Tone
Merethe Ude
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I årevis levde Wenche Andreassen (60) med usikkerhet om når hun kunne jobbe og når hun måtte
søke dagpenger. Men en «magisk» dato etter en politisk gavepakke forandret alt.
For abonnenter
– Det betyr enormt mye. Jeg kommer hver dag til et sted jeg stortrives. Det er en trygghet i det, og
her er det som en familie.
Wenche Andreassen styrer alt fra maskiner til varepakking og til å stå i kioskutsalget. På Hval
Sjokoladefabrikk AS er hun nå i sving hver dag.
Men slik var det ikke de første årene etter at hun kom som ekstrahjelp. Da var det kanskje full fres
i noen uker, før hun ikke trengtes igjen på en lang stund, og så var det plutselig behov for henne en
stund igjen.

Dette av-og-på-behovet, særlig knyttet til produksjon før jul og påske, førte til at hun stadig måtte ha
dagpenger fra Nav.
Fjernet avgift
Men da 2020 gikk over til 2021, skulle alt forandre seg.
– Nå har vi tre-fire ansatte som før bare var her av og til, men som nå er her hele tida. For når ting
går bedre, blir det arbeidsplasser av det, forteller daglig leder og konditor Rune Forsberg.
Hva var det som egentlig skjedde?
Ifølge Forsberg skyldes det hele at Frp presset på og fikk med seg andre partier slik at sukkeravgiften i
Norge ble fjernet fra fra 1. januar 2021.
■ LES OGSÅ (høsten 2020): Hval Sjokolade jubler for grensehandel-forslag
Jeg jobbet med det i årevis, men nådde ikke fram hos dem før etter 20 år.
RUNE FORSBERG, SJOKOLADEGRÜNDER
I praksis: Den viktigste årsaken til at Wenche og de andre som var «av og på» hos Hval, nå har full
jobb, er altså at mindre penger fra sjokoladesalget havner hos staten.
Uten sukkeravgift ble sjokoladen langt billigere å produsere. Dermed ble den også billigere i butikken,
og folk kjøpte mer.
– Det er jo sjokoladesalget som avgjorde at vi nå kan ha disse fast hos oss, sier Forsberg.
Fikk jobb etter dokumentar
Wenche begynte hos Hval i 2015, som en direkte konsekvens av undersøkende journalistikk fra NRK
Brennpunkt.
Brennpunkt-redaksjonen avdekket hvordan ulike produsenter får hylleplass i butikkene, og andre
ikke, samt hvordan 15 tonn fullt spiselig Hval-sjokolade ble malt til avfall.
Etter dokumentarreportasjen «eksploderte» etterspørselen – da skulle «alle» på Hval-fangst .
Dermed trengte fabrikken folk, deriblant Wenche.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

I SUKKERRUS: – Når ting går bedre, blir det arbeidsplasser av det, forteller daglig leder og konditor
Rune Forsberg. Han sier han fremdeles lever i rusen av sukkeravgiften han endelig ble kvitt for et
drøyt år siden, for Hval Sjokoladefabrikkhar fått langt bedre kår. Foto: Tone Merethe Ude
Men i 2018 ble sukkeravgiften nesten doblet, noe som førte til at Hval gikk på en kjempesmell med
et dundrende underskudd som resultat.
Med slike svingninger var Wenche nærmest en jojo-ansatt – inntil sukkeravgiften var en saga blott fra
2021 og ga henne jobb hver dag:
– Før var det alltid usikkerhet. Nå slipper jeg å gå til Nav for å få dagpenger. Faktisk er det til tider
utrolig mye å gjøre, sier hun.
Sukkeravgiften ble innført som en slags luksusskatt for 100 år siden, i 1922.
Den levde altså i 99 år. Ifølge Forsberg ble den stadig indeksregulert slik at den til slutt var høyere
enn selve råvaren. På grunn av EU-regler tror han avgiften aldri vil bli innført igjen, noe han selvsagt
er glad for.
– All time high
Han forklarer at det for fabrikken er himmelvid forskjell på 2020 og 2021 – sjekk dette:
■2020: 50 millioner i omsetning – av dem gikk 13 millioner til å betale sukkeravgift.
■ 2021: 62 millioner i omsetning – 0 kroner i sukkeravgift.
– I fjor var det all time high, sier Forsberg om omsetningen.

Bortfallet av sukkeravgiften ga den lille sjokoladefabrikken langt bedre kår. To andre forhold er også
vesentlige:
Så å si ingen grensehandel også i 2021, samt avtalen med Rema 1000 om sjokoladeplatene
Mjølkeruta 1 og Mjølkeruta 2:
– Vi har solgt to millioner slike sjokoladeplater på ett år. Da sukkeravgiften forsvant, kunne Rema
tilby to slike plater for 40 kroner, i stedet for to for 50 slik de startet med, sier Forsberg.
LES OGSÅ DISSE SAKENE FRA ARKIVET:
■ April 2020: Hval sikret seg sjokoladeavtale med Rema 1000 – det ga sju nye arbeidsplasser: – Det er
nesten så jeg må klype meg litt i armen
■ Juli 2020:Hval skal lage en halv million sjokoladeplater du snart får se i butikken: – Avtalen er det
nye, lille beinet vårt
Han tror ikke grensehandelen, som nå er i gang igjen, vil slå veldig mye ut for sjokoladesalget hans.
– Folk reiser ikke til Sverige for å kjøpe sjokolade – de drar for å kjøpe varer som ost, kylling, bacon,
mineralvann på boks, samt alkohol. Og så tar de kanskje med seg litt sjokolade hvis det er gode
tilbud, sier han, og tilføyer at også han selger sjokolade på ferjene.
Forsberg synes generelt det er feil at folk drar til Sverige for å handle billigere matvarer. Men han tror
det er vanskeligere å gjøre noe politisk med hele matvareindustrien enn med sukkeravgiften.
– Lever fortsatt i rusen
Tirsdag hadde Hval Sjokoladefabrikk besøk av et knippe Frp-representanter fra Stortinget, samt Vidar
Andersen fra lokalpartiet. Og da fant Forsberg grunn til å takke:
– Det er noe helt annet å drive nå. Jeg lever fortsatt i rusen etter at avgiften ble borte for et drøyt
år siden.
– En stor takk til Frp og Siv Jensen. Endelig. Jeg jobbet med det i årevis, men nådde ikke fram hos
dem før etter 20 år, humret han – dog lettet over at han ble hørt til slutt.
(Artikkelen fortsetter under bildet)

PÅ BESØK: Her får Frp-delegasjonen, ved Bård Hoksrud (t.v.) lokale Vidar Andersen (midten) og Sivert
Bjørnstad (t.h.), en innføring av produksjonssjef Jon Gunnar Johannesen i hvordan sjokoladen
lages. Foto: Tone Merethe Ude

