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Avdelingsstyret 2015. Foto: Martin Guttormsen Slørdal

Avdelingsstyret har siden årsmøtet i 2015 bestått av:
Avdelingstyret
Leder:

John Thomas Suhr

Norli

Sekretær:

Silje Bækkelund
Monica Hekkvang

LO
Lille Meg

1.styremedlem

Fawsi Adem

IKEA

2.styremedlem

Liv Åshild Gilje

Norli

3.styremedlem

Morten Jacob Aasen

Tidligere COOP Lager

4.styremedlem

Janne Hegna

MFO

5.styremedlem

Lars Hjetland

6.styremedlem

Siri Fredrikke Amundsen

Student
Meny Drøbak

1.varamedlem

Petter Thorshaug

Akademika

2.varamedlem

Samiya Mohamad

IKEA kundesenter

3.varamedlem
4.varamedlem

Sissel Traavik
Linda Blankson

Teknisk ukeblad
Coop Handel

5.varamedlem

Rolf Sandholdt

Schencker

6.varamedlem

Håkon Hofstad

Taxus

Nestleder:
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Organisasjon
Per 31.12.2015 var det i Oslo/
Akershus HK til sammen 16 061 medlemmer.
Totalt økte medlemstallet i avdelingen med netto 454 i 2014. Vi satte oss som mål for 2015 å øke medlemstallet med 2 %.
Resultatet ble 2,9 %! Av forbundets totale økning på 1 106 medlemmer i 2015, står Oslo/Akershus da for nesten halvparten av disse.
Når vi kun ser på økningen i antall ordinære medlemmer som forbundets målinger gjøres på, så er økningen enda bedre:
netto 430 nye medlemmer som tilsvarer en økning på hele 3,9%. Forbundets totale økning av ordinære medlemmer var
på 730, hvorav vår andel utgjør godt over halvparten.
Vi hadde 2.534 innmeldinger i 2015. Samme periode hadde vi 2.118 utmeldinger. (Flytting fra en avdeling til en annen
kommer utenom. I 2015 fikk vi totalt 38 flere medlemmer som flyttet fra andre avdelinger til Oslo/Akershus, enn det vi
«mistet» til andre avdelinger.)

Bedriftene med flest HK-medlemmer med tariffavtale i Oslo og Akershus
pr 01.12.15:
1 COOP Norge Butikk
694
2 COOP Norge Lager og administrasjon
496
3 IKEA
396
4 Meny
350
5 Hennes & Mauritz
171
6 Maxbo
155
7 Brødrene Dahl
145
7 Cappelen Damm AS
145
9 OBOS
145
10 Landsorganisasjonen i Norge
140
11 Fagforbundet
123
11 Gyldendal Norsk Forlag AS
123
13 Staples
91
14 Solar Norge AS
85
15 H Aschehoug & Co W Nygaard AS
84
16 Norsk Folkehjelp
81
17 Norli
70
17 Plantasjen
70
19 ARK Bokhandel
68
20 Elektroskandia
67
20 Handel og Kontor
67
22 Engrospartner
66
22 Sentraldistribusjon
66
24 Schenker
61
25 DHL Express
56
26 Skeidar
55
27 Harald A Møller
53
28 Forlagssentralen
50
30 Bladcentralen

47
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Medlemsutvikling
Innmeldte 2015: 2534
Utmeldte 2015: 2118

Ordinære medlemmer (inkl bi-medlemmer)
Økning ordinære medlemmer fra året før
Økning ordinære medlemmer fra året før i prosent

2015
11389
430
3,9 %

2014
10959
186
1,7 %

2013
10773
3
0,0 %

2012
10770
-83
-0,8 %

2011
10853

Medlemmer på tariffavtale
Økning fra året før
Økning fra året før i prosent
Studenter/lærlinger/elevmedlemmer
Æresmedl/Pensjonister/uføre:
Totalt alle medlemmer

7278
145
2,0 %
852
3805
16061

7133
81
1,1 %
858
3778
15607

7052
2
0,0 %
660
3711
15293

7050
-4
-0,1 %
812
3691
15118

7054

Total økning fra året før
Total økning fra året før i prosent

454
2,9 %

314
2,1 %

175
1,2 %

9
0,1 %

Nyinnmeldte i avdelinga 2015 etter alder

Under 30 år

Over 30 år Totalt

877
43%

1173
57%

Avdelingens rolle i forbundet
– organisasjonsdebatt fram
mot landsmøte

Handel og Kontor består av tre selvstendige organisatoriske ledd:
-Klubbene (på den enkelte arbeidsplass)
-Foreningene (lokal geografisk sammenslutning av klubbene og medlemmene)
-Forbundet (Landsomfattende sammenslutning av foreningene)
Formålet til Handel og Kontor er å
organisere lønnstakere og personer
under utdanning innenfor forbundets
virkeområde og å opprette avdelinger
(foreninger) av disse. Gjennom felles
retningslinjer skal forbundet gjennom
gjensidig solidarisk samvirke mellom
avdelingene skape enhet og kraft i
arbeidet. For å fremme og samordne
medlemmenes organisasjonsmessige,
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yrkesmessige, økonomiske, sosiale
og kulturelle interesser.
I HK er det forbundet (sentralt eller
gjennom sine regionskontorer) som
har fullmakter til å møte arbeidsgiverorganisasjonene til forhandlinger
på vegene av klubber og medlemmer.
Foreningene er det første besluttende organ medlemmene møter i den
formelle demokratiske strukturen i
organisasjonen. I avdelinga møter
medlemmene tillitsvalgte fra andre
bedrifter og hvert medlem har på
årsmøtet en stemme som alle andre
medlemmer av avdelinga.
For at foreningen skal kunne være en
aktiv pådriver for å få gjennomslag
for saker på vegene av medlemmene,
og vaktbikkje i organisasjonsdemokratiet. For å skape nødvendig

587
3669
15109

2050
100%

dynamikk er det avgjørende at vi er
selvstendige både formelt og i praksis. Dette må da selvsagt innbefatte
økonomisk selvstendighet om det
skal bety noe. Gjennom 2015 har dette blitt grundig debattert og forankret
gjennom organisasjonsdebatten før
landsmøtet.
I Handel og Kontor går alle kontingentinntektene til forbundet sentralt
som igjen fordeler midler ut til forbundets ledd etter en årlig budsjettprosess. Avdelingene får budsjettert
egne poster i forbundets regnskap. (I
motsetning til ungdommen, bransjegrupper, bransjeråd som inngår i
forbundets økonomi). I Oslo/Akershus er vi i den heldige situasjonen at
vi i tillegg har en solid egenkapital
på ca 40 millioner (som hovedsakelig
stammer fra oppsparte midler og salg
av foreningens tidligere eide hytter).

Avdelingsleder John Thomas Suhr sammen med forbundsleder Trine Lise Sundens under Folkets Klimamarsj 28. november

Foreningen er i teorien den enheten
som er nærmest klubbene/medlemmene. Om avdelingens besluttende
organer skal gjenspeile medlemmenes interesser videre i forbundet må
en være tett på. Avdeling Oslo/Akershus HK er med 16.061 medlemmer
Norges største fagforening. En slik
størrelse gjør at vi er totalt avhengig
av lokal LO-ene om vi skal kunne
ha felles lokal aktivitet på tvers av
bedriftene for våre medlemmer i et
så stort område som vår avdeling
dekker.

Avdelingens drift

Avdelingen leier lokaler i Møllergata
24 i Oslo. Fra 1. april 15 overtok avdelingen leieavtalen for et møterom
vegg-i-vegg med kontorene.
Avdelingsleder har vært fast frikjøp
to dager i uka. Avdelingen hatt en

fulltidsansatt i prosjekt verving og
organisering i hele 2015.
Avdelingen bruker Hurd Regnskapsbyrå til å håndtere det praktiske rundt
ansettelsesforholdet i avdelingen.
Forbundet ved Merete Flølo Grethens
fører avdelingens regnskap. Regionskontoret ved Kjetil Neskvern håndterer flere praktiske og administrative
oppgaver for avdelingen, inkludert
utbetalinger og regnskapsbilag.
Ellers baseres aktiviteten blant de
tillitsvalgte i avdelingen seg på frivillighet og permisjon fra arbeidsplassen for å delta i konkrete aktiviteter.
Det er avholdt 12 AU-møter og 12
styremøter i avdelingen i 2014. Det
ble behandlet 196 saker i styret i
2015.

Årsmøtet i 2015 ble avholdt 25. mars
med 52 stemmeberettigede medlemmer + 6 gjester. Det har vært avholdt
2 møter med representantskapet 21.
april og 17. september.
De som representerer avdelingen i
LO i Oslo innkalles til formøter i
forkant av representantskap.
Avdelingsstyret har satt ned en rekke
arbeidsgrupper, hvor det i de fleste
tilfeller også har blitt invitert inn
andre medlemmer av avdelingen for
å delta i arbeidet.

Kontrollkomiteen

Har avholdt jevnlige møter gjennom
perioden for å gå gjennom protokoller, og kvartalsregnskap.
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Verve- og organisasjonsprosjektet 2015
Prosjektet har lagt et begivenhetsrikt
år bak seg. Nye allianser er inngått
og etablerte prosjekter har blitt videreført. Ledestjernen er til enhver tid å
jobbe for å få flere nye medlemmer,
flere nye tariffavtaler samt styrke de
tariffavtalene som allerede eksisterer.
Det har vært viktig for prosjektet
å synliggjøre HK innenfor både H
og K området. Arbeidet i prosjektet
bygger først og fremst på initiativ fra
avdelingsstyret. I tillegg er prosjektleder lydhør for medlemmenes behov
og ønsker og tilrettelegger aktiviteter
ut fra de signaler som kommer fra
grasrota.
Det er etablert fungerende samarbeidsmåte med forbundet regionalt
og nasjonalt. Det er tette bånd til
LOs distriktskontor, LOs lokalorganisasjoner, spesielt Øvre - og Nedre
Romerike samt LO Oslo. NAF og
Fellesforbundet har bidratt på et
prosjekt. Horisontalt og vertikalt
samarbeid både innenfor og utenfor
HKs rekker er en viktig forutsetning
for å lykkes.
OBOS
Prosjektet har jobbet målbevisst for
å skape mer aktivitet på kontorsiden.
Det har vi lykkes med og OBOS har
de siste månedene vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Gjennom
grundige forarbeider, dialog, strategisamtaler og planleggingsmøter dro
prosjektleder sammen med en frikjøpt
tillitsvalgt fra konsernklubbstyret på
adventsturne til kontorene i Bergen,
Stavanger, Ålesund og Oslo. Med på
turen hadde vi spesialtilpasset strøartikler i form av julekort, godteposer
og informasjonsmateriell.I perioden
ble Oikos Økologisk Norge, emballasjespesialisten Rajapack og hovedkontoret til Bilia involvert i prosjektet.
Plantasjen
I 2015 lanserte Plantasjen, i det stille,
et nytt butikkonsept med mindre
butikker på eller i tilknytting til kjøpesentre. Det er frikjøpt en tillitsvalgt
fra konsernklubbstyret som har vært
med ut på vervebesøk. Besøkene har
resultert i flere nye medlemmer og
tariffavtaler.
6

Nyhetsbrev Meny
Samarbeidet med Meny har pågått
gjennom hele prosjektperioden. Det
er etablert en base på seks tillitsvalgte som frikjøpes til oppsøkende
virksomhet. For å bringe kunnskap
og informasjon ut til de vi ikke
møter har leder i konsernklubben,
tillitsvalgt på en butikk i vårt område
og prosjektkoordinator utviklet et
nyhetsbrev i Power Point format.

organisasjonene.
• Lav valgdeltakelse - et demokratisk problem
• Au pair - på lik fot – eller
husslave?
• Organisasjonsfrihet – eller kanskje ikke for alle?
• LO-familien må stå samlet i
kampen om pensjon
• Regjeringens budsjettforslag
svekker integreringen

Kurs
Med utgangspunkt i ide fra styremedlem Fawsi Adem ble det i oktober
gjennomført et grunnleggende
medlemskurs. Kurset gikk over tre
dager og tok for seg en rekke temaer.
Kurset bygger på en pedagogikk som
stimulerer til egeninnsats. Kurset fikk
gode tilbakemeldinger fra deltakerne
i forhold til det innholdsmessige og
gjennomføringen. Avdelingen ønsker
å videreføre kurskonseptet og planlegging for kurs 2 startet i 2015 og
iverksettes i mars 2016.

Det er et poeng for prosjektleder at
saker formidles gjennom så mange
kanaler som mulig for på den måten
å synliggjøre HKs fanesaker på best
mulig måte.

Publikasjoner
Avdelingen har i det foregående året
hatt en rekke leserinnlegg i ulike
aviser. Den 10. januar 2015
handlet det om å ta vare
på friheten til de ansatte
i varehandel og bevare
annerledesdagen. Saken har
sitt utspring i en artikkel i
Lokal tillit og sto på trykk i
Romerikes blad.
LO Oslo og Akershus
fylkeskonferanse høsten
2015
HK har gjennom prosjektperioden synliggjort flere saker på
fylkeskonferansen. Sak
en til tre har direkte
utspring i avdelingen
og sak tre har stått
på trykk Lokal tillit.
Prosjektleder satt i
redaksjonskomiteen
på fylkeskonferansen og sak fire og
fem er et resultat
av samarbeid mellom de lokale LO Medlem

nummer

HK på nett
www.handelogkontor.org ble offisielt
lansert i mai 2015.
Cubadagen
Fra 16.mai hadde LO Oslo besøk av
en delegasjon Cubanske tillitsvalgte.
20. mai ble satt av til avdelingen.
Dagen startet med innledning fra
John Thomas og Runa i forhold til
avdelingen arbeid etterfulgt av bedriftsbesøk på Ikea Slependen.

16.000

Profilartikler
For å være relevant hver gang vi er
ute produsere avdelingen trykksaker
med aktuelle budskap. Dette er noen
av dem:
• Din jobb er viktig. Blir du satt
pris på? Visittkort med oppfordring om å melde seg inn i HK.
• Er delvis nok? Flyer med
informasjon om AML § 14-4a,
rett til stilling for deltidsansatte
tilsvarende faktisk arbeidstid.
• Ferie til gode? Flyer med åtte
punkter det er viktig å vite om
ferie.
• Julekort i to varianter. En generell hvor vi takker for jobben du
gjør og en individuell variant
som blir tilpasset utvalgte mottakere. (Samarbeidspartnere)
• Rollup med enkel design og kun
logo.
• Publikasjonene er utformet med
utgangspunkt i ideer og innspill
fra styrets medlemmer og utarbeides i samarbeid med nestleder
Silje Bækkelund som er grafisk
designer og LO media.

Sommerpatruljen 2015 gikk over tre
uker. Det medførte et relativt stort
behov for folk som kunne delta.
Avdelingen deltok i flere opplegg i
hele vår regionen og mener det er en
viktig jobb å være vaktbikkje.
Julepatruljen har vist seg å være en
suksess i den formen vi har kjørt de
siste to år. De som går patrulje har
på seg nisselue og har kun til hensikt
å synliggjøre HK på en hyggelig
måte. Det deles ut godterier og egnet
informasjonsmateriell. Prosjektledere mener det blir feil å bruke årets
travleste og største salgsmåned til
noe annet.
LO på flyplass finner sted den siste
onsdagen hver måned. Avdelingen og
regionkontoret
veksler på å være
på Gardermoen.

Videreføring av eksisterende
prosjekter
For mange arbeidstakere kjenner ikke
til HK og vet ikke hvilke fordeler en
tariffavtale utløser for dem. Disse
arbeidstakerne har ingen formening
om at de har behov for å være fagorganisert – før de eventuelt usettes for
urett eller andre krevende situasjoner
av arbeidsgiveren. Oppsøkende arbeid må derfor være en evigvarende
prosess. I praksis har ulike metoder
blitt brukt.

Ferie til

Løpesed

gode?

del om fe

SAMMEN E

Hos utvalgte samarbeidspartnere som
Meny, Ikea og Coop er det hele tiden
aktiviteter i gang eller på tegneblokken. På Meny og Coop har det blitt
gjennomført varslede og uanmeldte
besøk. På IKEA har det vært tre
verveaksjoner på Slependen og to på
kundesenteret. Nasjonal og regional
verveuke styres av regionkontoret og
prosjektkoordinator sammen med avdelingens medlemmer bisto i arbeidet
henholdsvis våren og høsten 2015.
Prosjektet Organisering til tusen,
samarbeidet mellom HK, LO Oslo,
NAF, Frisørene og Fellesforbundet

Oppsummering
Prosjektkoordinator har til enhver
tid nye urealiserte mulige samarbeidspartnere på blokka. Noen av
veien som har blitt valgt har ført til
Rom, mens andre har vist seg å være
blindspor – i første omgang. Nytteverdien av synliggjøring gir ikke
alltid umiddelbar gevinst, men er
aldri bortkastet.

hadde i perioder av fjoråret et greit
aktivitetsnivå gjennom sommerpatruljen, julepatruljen, valgkamp og
andre typer besøk.

Avdeling
e

rie

R VI STERK

E!

ns verve

brosjyre
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Avdelingen har følgende offisielle
informasjonsorganer:
Lokal Tillit. Avdelingens medlemsblad utkom med 2
nummer i 2015.
www.handelogkontor.org. Avdelingens webside blir oppdatert jevnlig med informasjon om aktiviteter og nyheter.
Våren 2015 relanserte vi websiden med helt nytt design.
Avdelingens Facebook-side: https://www.facebook.com/
HandelOgKontorOsloAkershus har gjennom 2014 blitt
oppdatert med nyheter ukentlig, og hadde 413 «likes» pr
7. mars 2016 mot 247 “likes” 8. mars i 2015.
I tillegg sendes det jevnlig innkallinger og annen informasjon gjennom brev/sms/e-post til avdelingens tillitsvalgte
og medlemmer.

Uttalelser og leserinnlegg
•

•

26. januar Budstikka:Tilbud uten etterspørsel (om
søndagsåpne butikker) av John Thomas Suhr og Daniel Walter (OBOS), sammen med leder av LO Asker
og Bærum Ingunn Strand Johansen.
Støtte til Postkoms kamp mot postdirektivet (forfattet

•

av Joel Gianni). Refusert av bl.a. Nationen.
19. mars Romerikes Blad: Full Brustadbu, eller tomt
kjøpesenter (Runa Bolstad Laume)

Uttalelser fra avdelinga vedtatt under
Trondheimskonferansen:
1. Kampen for faglige rettigheter hardner til
2. Respekt for partene i arbeidslivet
3. Støtte til de streikende ved Design Forum
Innlegg på trykk i valgkampen:
• Dagbladet 2. september: Krisetiltak for søndagshandelsavhengige (John Thomas Suhr)
• Dagens Næringsliv (Daniel Walter)
• Sunnhordaland (Lars Hjetland)
• Dagsavisen (Vidar Hovland)
Uttalelser fra avdelinga vedtatt under LO Oslo og
Akershus fylkeskonferanse høsten 2015:
1. Au Pair-ordningen,
2. Organisasjonsfrihet
3. Valgdeltagelse

Nr. 2. juni 2015 – Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Hva med vår frihet?
Kampen om søndagsåpne butikker står nå. Avdelingens parole 1. mai ga
klar tale. Nei til søndagsåpne butikker! Avdelingsleder, John Thomas Suhr
oppfordrer alle til å bruke stemmeretten under årest kommunevalg. s. 2
Foto: Morten Aasen

Lokal tillit
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Politisk pub 15. januar

Politisk streik 28. januar. Foto: Terje Pedersen, NTB

Aktiviteter

medlemmer av avdelingen møttes på
Sehesteds Plass og gikk samlet i tog
bak avdelingens fane til Stortinget.

Politisk Pub på Kulturhuset
15. januar
LO i Oslo, Manifest, For Velferdsstaten og Defacto arrangerer jevnlig
debattmøter på Kulturhuset i Oslo.
15. januar deltok nestleder i avdelinga Maren Alexandra Gulliksrud
i debatt om endringene av arbeidsmiljøloven, sammen med leder i LO
i Oslo, Roy Pedersen og nestleder
ved NTL Universitetet i Oslo Natalia
Zubillaga m.fl.
Medlemsmøte HK-klubben
Fagforbundet
27. januar deltok avdelingsleder som
innleder på medlemsmøte i HK-klubben i Fagforbundet.
Politisk streik mot endringene i
arbeidsmiljøloven
Onsdag 28. januar avholdt hovedorganisasjonene LO, Unio og YS
politisk streik mot endringene Høyre,
FrP, Venstre og KrF gjennomførte i
arbeidsmiljøloven: Lengere arbeidsdager uten overtid, svekkelse av
vernet mot søndagsarbeid, og 12
måneders generell adgang til bruk av
midlertidige stillinger. Avdelingen
var særdeles aktiv i mobiliseringen til
streiken, med utdeling av løpesedler i
butikker og på kjøpesenter, i postkasser, på kollektivknytepunker. En
rekke bedrifter i HK-området deltok
i streiken: Norli, (…) rundt 200

Trondheimskonferansen
Avdelingen deltok som vanlig med
en større delegasjon siste helga i
januar til den årlige Trondheimskonferansen i regi LO i Trondheim. Vi
markerte oss sterkt fra talerstolen og
fikk sammen med Sør-Trøndelag HK
gjennomslag for tre uttalelser som
konferansen sluttet seg til.
RødGrønt Follo
Avdelingen har gjennom lang tid
deltatt i samarbeidet for et rød grønt
Follo som er et prosjekt i regi av LO
i Follo, som i tillegg består av fagforeninger og partiene AP, SV, SP og
Rødt i Follo-kommunene. Det avholdes jevnlige lunsj-til-lunsj samlinger.
Tilstede i 2015 fra avdelinga har
vært: John Thomas Suhr, Siri Fredrikke Amundsen og Linda Blankson.
Det har i 2015 vært avholdt 4 lunsjtil-lunsj samlinger.
Markering til støtte for
havnearbeiderne i Oslo Havn
5. februar
Avdelinga deltok i markeringa 5.
februar for å støtte havnearbeiderne
i Oslo Havn som er i konflikt etter
at Oslo Havn solgte deler av havna
til det tyrkiske selskapet Yilport som
nekter å følge gjeldende tariffavtale
for havnearbeiderne. Her deltok bl.a.
John Thomas, Sissel Traavik, Janne

Hegna, Siri Fredrikke Amundsen og
Runa Bolstad Laume.
Årsmøte Norges Sosiale Forum
(Arrangør av Globaliseringskonferansen). Avdelinga er medlem av
Norges Sosiale Forum, sammen
med en lang rekke organisasjoner og
lokal-LOer og avdelinger i forskjellige forbund. Maren Gulliksrud deltok
på årsmøtet 23. februar på vegne av
avdelinga.
Avdelingen inviterte medlemmer
med på Manifest årskonferanse 3.
mars, og konferansen Broen til Fremtiden 13. mars
Deltagelse for opp til 20 medlemmer
etter søknad ble betalt av avdelingen.
Maren Gulliksrud deltok som vår
representant på det påfølgende årsmøtet i Manifest.
Kvinnedagen 8. mars
Vi var representert ved Linn Andersen på 8. mars komiteens møter og hun fremmet tre forslag til
hovedparoler på våre vegne: «Nei til
søndagsåpne butikker», «Heltid en
rettighet» og noe om kvinneperspektivet på pensjon. Dessverre fikk vi
ikke gjennomslag i avstemmingen.
Avdelinga deltok likevel med en
rekordstor delegasjon bak vår egne
høyaktuelle parole: «En arbeidstid
å leve med – Nei til søndagsåpne
butikker».
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8. mars

LO i Asker og Bærum
John Thomas og Monica fra avdelingsstyret stilte som representanter fra
avdelinga på årsmøtet i LO i Asker og
Bærum 12. mars. Fanemarkering foran Stortinget mot vedtak av endringer
i arbeidsmiljøloven 19. mars
En rekke av avdelingens medlemmer
deltok markeringa foran Stortinget.
Vi stilte med fana, og forbundsleder
Trine Lise Sundnes var en av appellantene.
Tid for heltid – Konferanse LOs
familie og likestillingspolitisk
utvalg
Avdelingens ansatte Runa Bolstad
Laume, sammen med bl.a. Rødt-leder Bjørnar Moxnes og AP-politiker
Tonje Brenna, under formiddagskonferanse om ufrivillig deltid på
Kulturhuset i Oslo 24. mars.
Havnearbeidermarkeringen i
Borggården utenfor Oslo Rådhus
25. mars
Avdelinga var igjen tilstede sammen
med bryggesjauerne i Oslo havn som
kjemper for tariffavtale med Yilport.
Mads Opheim fra styret Attac Norge
innledet om frihandelsavtale TTIP
og TISA før avdelingens årsmøte 25.
mars
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Medlemsmøte om pensjon med
Mona Bjørn 21. april
I forbindelse med vårens representantskapsmøte i avdelinga hvor bl.a.
organisasjonsdebatten i forbundet,
og vår høringsrapport til forbundet,
stod på dagsorden var Mona Bjørn
invitert til å innlede om pensjon for
en fullsatt sal.
Møte om arbeidslivskriminalitet
29. april arrangerte LO og Arbeiderpartiet debatt på kulturhuset om
arbeidslivskriminalitet. John Thomas
Suhr deltok fra avdelinga i panelet,
sammen med Inger Lise Blyverket
fra Virke, Petter Vellesen fra Oslo
Bygning m.fl.
Avdelingens 1. mai arrangement.
Hva med VÅR frihet? NEI til søndagsåpne butikker. Det var avdelingens eneste parole.
Som tradisjonens tro inviterer styret
til frokost på regionskontoret for
alle medlemmer. Det ble et meget
godt oppmøte, 60 – 70 personer var
innom.
Etterpå gikk vi ut for å delta på arrangementet som er på Youngstorget,
før toget.
Det ble en så utrolig bra oppslutning
i vår seksjon i toget. Vi var over 200
personer som gikk bak vår parole. Og
ikke minst, fikk Oslo / Akershus HK

sin seksjon applaus fra de som stod å
så på toget.
Styret lagde også t-skjorter, som ble
delt ut, slik at vi syntes godt.
Avdelingsleder John Thomas og
medlem Ingunn Gjerstad ble intervjuet på direkten av NRK Nyhetene under forberedelsene i LO i Oslo dagen
før. Samiya Mohamed Dirir (IKEA)
og Charlott Pedersen (Lampemagasinet) ble intervjuet direkte på NRK
Norgesglasset under 1. mai-toget om
hvorfor de gikk i tog for første gang.
Besøk fra CTC Havana 20. mai
LO i Oslo har over mange år hatt
et samarbeid med det som tilsvarer
LO i Havana på Cuba. Ifm delegasjonsbesøk i Norge, tok avdelinga
ansvar for programmet ene dagen.
Det startet med frokost-møte i avdelingens lokaler og påfølgende besøk
til IKEA-klubben på varehuset på
Slependen på ettermiddagen.
Demonstrasjon for annerkjennelse
av Palestina
Avdelinga var representert på demonstrasjon arrangert av Fellesutvalget
for Palestinas demonstrasjon 27. mai.
Aksjon på kaia i Tromsø
6. – 7. juni
Avdelinga sendte 3 representanter
med avdelingas fane til aksjoner til

Markering i Tromsø 6. - 7.juni

støtte for havnearbeiderne som er
i konflikt i Tromsø: Sissel Traavik,
Morten Aasen og John Thomas Suhr.
København: Nordisk
Hovedstadskonferanse 8. – 10. juni
I juni var det den årlige hovedstadskonferansen og København var
vertsland. Fra Oslo dro John Thomas
Suhr (Norli), Silje Bækkelund (LO),
Fawsi Adem (Ikea) og Kjetil Neskvern (Regionskontoret). Det var tre
innholdsrike, sosiale, lærerike og
ikke minst inspirerende dager. Temaene for samlingen var blant annet:
Den danske organisasjonsmodellen,
de ansattes sikkerhet og oppfølging
ved ran i butikk, «Luftens helter» og
folketingsvalget i Danmark.
Demonstrasjon mot TISA foran
Stortinget 12. juni
Sammen med en rekke fagforeninger
stilte avdelinga med fana i protest
mot regjeringens deltagelse i de hemmelige forhandlingene om frihandelsavtalen TISA.
Åpning av utstillingen «Svenskene
kommer» på arbeidermuseet i Oslo
Fawsi Adem (IKEA) fra avdelingsstyret i Oslo/Akershus Handel og
Kontor er en av tre svenske arbeidsinnvandrere som portrettert i utstillingen. Avdelingsstyret var selvsagt
representert under åpningsarrangementet i juni.

Avdelingas parole 1. mai. Foto: Jokke Fjeldstad

Buss til støtte for havnearbeiderne
i Oslo Havn 22. juni
Avdelinga satte opp egen buss fra
Youngstorget for å frakte deltagere ut
til markeringa i Oslo Havn. Morten
Aasen var ansvarlig for dette.

Arrangementet er finansiert av forskjellige foreninger og forbund, og
det er gratis-inngang, men frivillig
innsamling til støtte for Norsk Folkehjelp. I år var vi nesten en fullsatt
buss fra Oslo.

Sandvika Folkets Hus
Tom Ramberg (Meny) deltok som
avdelingens representant til årsmøtet
i Sandvika Folkets Hus 22. juni. Vi er
deleier i Sandvika Folkets Hus.

Markering mot atom-våpen
Youngstorget
Stor konsert og markering i regi Nei
til atomvåpen. Avdelinga til stede
med flere deltagere.

Oslo Pride
Avdelinga var tradisjonen tro til stede
med fanen på årets Oslo pride (Skeive dager) parade lørdag 27. juni. LOs
del av toget var som alltid en stor og
meget synlig del av toget, og ble i
2015 tildelt pris av arrangørene som
beste innslag i toget.

Sarajevo-besøk med regionen 12. –
17. august
Silje Bækkelund, Fawsi Adem og Liv
Åshild Gilje representerte avdelingen
på regionens studietur til Sarajevo.
Programmet gikk i stor grad ut på at
vi skulle bli kjent med både landet
og byen og ikke minst maten og
kulturen. Rafting, krigsmuseum og
mange sterke historier, men det som
gjorde mest inntrykk var nok likevel
ungdomsgruppene som la fram hva
de hadde fått til med beskjedne midler. – Maken til engasjement!

LOs sommerpatrulje
Avdelinga var som alltid godt representert gjennom de tre ukene som LO
Oslo og Akershus avholder den årlige
sommerpatruljen. Og som alltid var
det HK som deltok med flest frivillige.
Buss til LO arrangementet
«Somliga går med trasiga skor..» 2.
august
Det har blitt en tradisjon å invitere
medlemmene med på avslutningskonserten til Notodden Bluesfestival
som avholdes på søndagen på dagtid.

Øyerndagen og Syngende Teater
på Fet Lenser 6. september
Øyerndagen er Arbeiderbevegelsens
kulturdag på Fet Lenser. Etter ett års
opphold kom det syngende teater ved
Fet Lenser tilbake med ny oppsetning. Interessen for å delta på Oslo/
Akershus HK sin utflukt til Fetsund
var også i år meget god. I motset11

Markering for havnearbeiderne 25. mars

ning til tidligere år var været meget
bra. Det så ut til at alle koste seg.
Styret i avdelingen har besluttet at
dette skal bli en årlig tradisjon, hvor
reise, bevertning og billetter betales
av avdelingen. Vi vil komme tilbake
med påmelding og opplegg senere for
tilsvarende arrangement i 2016.
Markering utenfor Arbeidsretten
18. september
Avdelinga var representert på fanemarkeringen til støtte for Norsk
Lokomotivfører Forbund, Norsk
Jernbane Forbund, som er stevnet for
arbeidsretten av Arbeidsgiverforeningen Spekter etter den politiske
streiken de hadde imot jernbanereformen 15. juni. Spekter hevder at
den politiske streiken var ulovlig og
tariffstridig. Dette begrunnes med at
den var for lang. Dette var en svært
viktig prinsipiell sak for hele fagbevegelsen som heldigvis endte med at
Arbeidsretten avviste anklagene fra
Spekter.
Kvinner på tvers 19. – 20. september
Kvinner på tvers er et forum mellom kvinnedominerte fagforeninger,
kvinneorganisasjoner, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Hvert
år arrangerers en åpen konferanse.
Siri Fredrikke Amundsen deltok
i arbeidsgruppa som arrangerte
12

Folkets klimamasj 28. november

konferansen som representant fra
avdelinga.
TISA 10. oktober
Igjen deltok avdelinga med fana.
12. oktober: Protest mot
statsbudsjettet
Markeringen foran Stortinget ble
arrangert av LO i Oslo.
Tre stykker fra avdelingsstyret
deltok på Rogalandskonferansen
16. – 18. oktober
Trondheimskonferansens lillebror
Rogalandskonferansen er blitt en
arena hvor foreninger fra hele landet
treffes på høsten. I år deltok John
Thomas Suhr, Monica Hekkvang
og Samiya Mohamad fra avdelingsstyret. Avdelinga markerte seg fra
talerstolen om søndagsåpne butikkers
betydning for valgresultatet under
partienes oppsummering.
12. – 14- oktober: 3 dagers
medlemskurs (for medlemmer –
ikke først og fremst tillitsvalgte)
Pensjonskonferansen i regi HK, El og
IT, Fagforbundet og NTL
Avdelingen vedtok å betale deltager
avgiften for medlemmer av avdelingen som ønsket delta på denne
konferansen i Oslo 27. oktober.

LO Oslo og Akershus 5. og 6.
november
John Thomas Suhr representerte
avdelinga på høst-konferansen til LO
Oslo og Akershus. Medlem av avdelinga Inger Helene Vaaten er leder av
familie og likestillingspolitisk utvalg
i LO Oslo og Akershus. Avdelinga
hadde innstilt på hele 6 kandidater til
utvalget. I tillegg til Inger Helene ble
følgende valgt inn i utvalget: Runa
Bolstad Laume, Samia Farah Hassan
(IKEA) og Judee Isabell Bjørgan
(Shell/7-eleven). Avdelingsstyret
hadde vedtatt 3 uttalelser som i noe
redigert versjon endte opp med å bli
vedtatt av fylkeskonferansen: Disse
omhandlet: 1. Au Pair-ordningen, 2.
Organisasjonsfrihet 3. Valgdeltagelse
Besøk fra støttekomiteen for VestSahara 10. november
En representant fra støttekomitéen
for Vest-Sahara besøkte avdelingsstyret og ga et sterkt inntrykk av situasjonen for det okkuperte Vest-Sahara.
Aksjon rettferdig pensjon og LO
i Oslos pensjonskonferanse 16.
november
Igjen annonserte avdelinga at vi ville
betale deltagelse for avdelingens
medlemmer som ønsket delta på
konferanse om det høyaktuelle tema
pensjon.

Jubilanttilstelning 26. november

Arbeidsgruppe for styrking av
tillitsvalgtes vern
På avdelingens representantskap
ble det fremmet et forslag fra Maria
Grunden (SOS Veihjelp) om å sette
ned en arbeidsgruppe for å se på tiltak for å styrke vernet av tillitsvalgte
på arbeidsplassene. Liv Åshild Gilje,
Monica Hekkvang og Morten Aasen,
ble i tillegg til Maria, deltagere i
gruppen.
Jubilanttilstelningen
ble avholdt 26.november på Spiseriet
Møller i Folkets Hus. 11 stykk 25 års
jubilanter og 20 stykk 40 års jubilanter deltok og det ble sendt ut 321
invitasjoner. Kari Svendsen stod for
underholdningen og det var tale fra
avdelingsleder John Thomas Suhr og
Regionkontorleder Bente Tandberg.
Det ble delt ut nåler og diplom.
Folkets Klimamarsj 28. november
Denne lørdagen var det i Oslo mobilisert til en brei folkelig markering
i forkant av klimatoppmøtet i Paris.
Avdelingen deltok med fana og en
rekke medlemmer. Trine Lise Sundnes holdt tale foran Stortinget.
Støtte til Palestina
Søndag 29. november var det markering til støtte for det palestinske folk
foran Stortinget. Avdelingen deltok

med flere representanter sammen
med flere andre fagforeninger.
Blokade og aksjonsdag til støtte for
Havnearbeiderne i Oslo Havn
Avdelinga deltok i aksjonsdag i Oslo
Havn 4. desember, sammen med
et par hundre andre støttespillere
fra hele landet. Det startet tidlig
på morgenen med blokade av inn
og utgangene til Yilport. Senere på
dagen inneholdt det offisielle programmet taler og konsert foran Oslo
Havnekontor, demonstrasjonstog til

borggården på Rådhuset og videre til
Youngstoret på ettermiddagen. Fana
ble holdt stolt og stødig til tross for
pøsende regn store deler av dagen.
Medlemsmøte på COOPs
hovedlager Clog med 70 deltagere
Avdelingsleder besøkte 10. desember
HK-klubben på Clog for å innlede
om pensjonsutfordringene til HK inn
i tariffoppgjøret.

Bevilgninger gjort i 2015.
Følgende bevilgninger er vedtatt i avdelingen i 2015:
Bevilgning Palestinakomiteen
Bevilgning Attac Norge
Bevilgning Kvinnefronten
Bevilgning bøtefondet
Bevilgning havnearbeidere
Workmates Norge-Palestina
LO i Oslos solidaritetsfond
Notodden Blues Festival
Støttekomiteen for Vest-Sahara
Nei til EU
Norsk Folkehjelp
Folkeaksjonen TISA
Operasjon Ved
Norsk Folkehjelp, Syria
Tilslutning Norges Sosiale Forum
Oslo Bryggearb. Forening
Totalt:

2 000
10 000
3 000
6 500
10 000
10 000
5 000
10 000
10 000
5 000
5 000
2 000
2 000
10 000
10 000
10 000
110500
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Følgende har vært representanter for avdelingen i de forskjellige fora siden årsmøtet i 2015:
Avdelingsstyret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
1.styremedlem
2.styremedlem
3.styremedlem
4.styremedlem
5.styremedlem
6.styremedlem

John Thomas Suhr
Silje Bækkelund
Monica Hekkvang
Fawsi Adem
Liv Åshild Gilje
Morten Jacob Aasen
Janne Hegna
Lars Hjetland
Siri Fredrikke Amundsen

Norli
LO
Lille Meg
IKEA
Norli
Tidligere COOP Lager
MFO
Student
Meny Drøbak

1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem
4.varamedlem
5.varamedlem
6.varamedlem

Petter Thorshaug
Samiya Mohamad
Sissel Traavik
Linda Blankson
Rolf Sandholdt
Håkon Hofstad

Akademika
IKEA kundesenter
teknisk ukeblad
Coop Handel
Schenker
Taxus

Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem

Bjørn Christensen
Karin Solum
Tord Lier

Coop Lager/pensjonist
Handel og Kontor i Norge/pensjonist
Norsk Folkehjelp

Valgkomite
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Arne Bernhardsen
Dalwinder Singh
Britt Heidi Nilsen
Nina Hovda Johannesen
Erik Eriksen

Gyldendal
IKEA
Staples Nordic
Aschehoug
Møller

Representantskapet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14

John Thomas Suhr
Silje Bækkelund
Monica Hekkvang
Fawsi Adem
Liv Åshild Gilje
Morten Jacob Aasen
Janne Hegna
Lars Hjetland
Siri Fredrikke Amundsen
Petter Thorshaug

Norli
LO
Lille Meg
IKEA Furuset
Norli
Tidligere Coop Lager
MFO
Student (ungdom)
Meny Drøbak
Akademika

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Samiya Mohamad
Sissel Traavik
Hege Brandhaug
Geir Jansen
Alexander Kvedalen
Britt Heidi Nilsen
Torill Hellum
Mikael Kristoffersen
Nina Skranefjell
Torfinn Bjarkøy
Cathrine Mikkelborg
Erik Eriksen
Ingunn Gjerstad
Tom Ramberg
Roger Bjørkli
Bjørn Tore Egeberg
Jokke Fjeldstad
Mona Engen
Atle Teigen
Maria Gründen

Vararepresentanter
1 Albin Engman
2 Andreas Bøckmann
3 Asle Nærby
4 Alf Håkon Søberg
5 Tonje Kristiansen
6 Rolf Sandholt
7 Håkon Olav Hofstad
8 Viggo Andresen
9 Linda Blankson
10 Øystein Berg
11 Per Øyvind Eriksen
12 Dalwinder Singh
13 Arne Bernhardsen
14 Oddbjørn Snekkerbakken
15 Wenche Solheim

IKEA kundesenter
teknisk ukeblad
Plantasjen Skedsmo
Engrospartner Lillestrøm
LO i Oslo
Staples Nordic
Engrospartner Lillestrøm
ICA Norge adm./hovedkontoret
Norges Sosiale Forum
Coop Norge Handel avd. Langhus
Furuset IF
Møller Logistikk Skedsmo
LO Oslo
Meny Øst Rykkinn
Sentraldistribusjonen
Heismontørene
Rødt
Taxus Akershus
Forlagssentralen
NAF Veisentralen

Plan Norge
Expert
Fagforbundet
Coop Norge Handel avd. Langhus
Framtiden i våre hender
Schenker AS avd. Alnabru
Taxus
DHL Express
COOP Detalj
COOP Lager Gardermoen
Norsk Folkehjelp
Ikea
Gyldendal
Ark
NAF veisentralen
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LO i Oslos styre:
Styremedlem Janne Hegna
Vara Fawsi
LO i Oslos representantskap:
1 Adem Fawsi
2 Sissel Traavik
3 Nina Hovda Johannesen
4 Sissel Hallem
5 John Thomas Suhr
6 Mikael Kristoffersen
7 Britt Heidi Nilsen
8 Sissel Weholdt
9 Erik Eriksen Møller
10 Jokke Fjeldstad
11 Arne Bernhardsen
12 Janne Hegna
13 Dalwinder Singh
14 Bjørn Tore Egeberg
15 Maibritt Christensen
16 Oddbjørn Snekkerbakken

MFO
IKEA

Ikea Furuset
Teknisk Ukeblad
Aschehoug
Fellesorganisasjonen
Norli
ICA Norge
Staples
HK i Norge
Logistikk AS
Rødt
Gyldendal
MFO
Ikea
Heismontørenes forening
Work-hand
Ark

Vararepresentanter LO i Oslos representantskap:
1
2
3
Fra 11.
desember
4
5
6
7
8
Fra 11.desember
9
10
11
12
13
14
15
16

16

Yngve Myrholt
Asle Nærby
Kari Gro Thorstad
Yalini Krishnarajah

Ikea Furuset
Fagforbundet

Øystein Berg
Jan Steinholt
Andreas Olsen
Per Øyvind Eriksen

OBOS
Handel og Kontor
Coop Norge Grorud
Populus
Fagforbundet
Norsk Folkehjelp

Roger Bjørkli
Vidar Hovland
Torfinn Bjarkø
Nina Skranefjell
Truls Hansen
Linn Andersen
Trude Bang
Birgitte Bjørnøy
Rolf Sandholt
Marie Grunden

Sentraldistribusjonen
Student
Coop Norge Handel avd. Langhus
Norges Sosiale Forum
Fagforbundet
Arbeidsforskningsinstituttet
Fagforbundet
Norli (Ark fra 1.mai)
Schenker AS avd. Alnabru
NAF Veisentralen

LO i Follos representantskap:
1 Kamilla Hagen Lunden
2 Annar Bakken
3 Marte Nøring
LO i Asker
og Bærums
representantskap:
1 Daniel Walter
2 Silje Bækkelund

Panduro Hobby
HK Region Øst
Steria AS

OBOS
LO

LO på Nedre Romerikes representantskap:
1 Viggo Andresen
2 Runa Bolstad Laume
3 Marius Svendsen

DHL Express avd. Skedsmo
HK Oslo og Akershus
Elkjøp

LO Øvre Romerike:
1 Roger Jacobsen

Solar
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Valgkamprapport 2015
Av Vidar Hovland
Innledning
Målet for Oslo/Akershus Handel
og Kontor var å sikre et bystyre
og kommunestyrer som stiller seg
negativt til søndagssåpne butikker.
Partiene valgkampen sentrerte seg
rundt var Arbeiderpartiet, Sosialistisk
Venstreparti, Senterpartiet, Kristelig
Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne
og Rødt. Valgresultatene var i det
store og hele gode, og der partiene
avdelingen støttet ikke vant gjennom,
styrket de opposisjonen.
Hovedansvaret for valgkampen har
ligget hos kampanjekoordinator
Vidar Hovland, som var ansatt i perioden 26. juni – 18. september.
Skolering
Det ble arrangert to skoleringer i
løpet av valgkampen. Den generelle
18

valgkampskoleringen gjennomgikk
viktige saker for Handel og Kontor
opp mot kommune- og fylkestingsvalget, presentert av Forhandlingavdelingens leder Jon Olav Bjergene. Stortingsrepresentant Truls
Wickholm ledet deltakerne gjennom
hvordan snakke med velgere. Skoleringen inneholdt også et historisk
tilbakeblikk med Harald Berntsen
om hvorfor fagbevegelsen er politisk.
Det ble også avholdt et eget leserbrevverksted i regi av Corporate
Communications.
Aktivitet
Kommune- og fylkestingsvalgkampen 2015 var sentrert rundt besøk av
butikkansatte på kjøpesentra i Oslo
og Akershus. Det ble totalt besøkt 40
kjøpesentra i Oslo og de tre største
i Akershus. Det ble også besøkt

syv ulike områder i sentrale Oslo.
44 enkeltpersoner er registrert som
deltakende i valgkampen. Disse har
deltatt i varierende grad. For valgkamphjelp og informasjonsutveksling
ble to medlemmer av Handels sentrale ungdomskomité invitert til å bidra.
Det var også særlig fokus på områder
med mange svenske arbeidstakere for
å fullt utnytte hjelpen fra det svenske
søsterforbundet.
Det ble avholdt tre større arrangement under valgkampen. I samarbeid
med LO Oslo/Akershus ble ”Søndagstur mot søndagsåpent” avholdt.
Arrangementet hadde appellanter fra
partiene nevnt over, samt forbundsleder Trine Lise Sundnes. Arrangementet hadde også besøk av blant
annet Jonas Gahr Støre og Knut Arild
Hareide. Det estimeres at omlag

300 møtte opp. Det var også mange
forbipasserende som stoppet opp for
kaffe og vafler. Det ble også arrangert
lunsj med Trine Lise Sundnes og en
rekke tillitsvalgte på Tveita senter.
Etter lunsj besøkte forbundslederen
flere bedrifter sammen tillitsvalgte
og medlemmer i Oslo/Akershus HK.
Mot valgkampens slutt var LO-leder
Gerd Kristiansen og LO-sekretær
Trude Tinnlund med på bedriftsbesøk. Det var enkeltdagen med best
oppmøte med 16 valgkampfrivillige.
Det ble delt ut omlag 4000 egenlagde brosjyrer, og like mange av
LOs brosjyrer. Sammen med andre
LO-forbund ble det utdelt 5000
godteriposer, hvor HK hadde størst
andel utdelinger. Det ble også delt ut
et stort antall slikkepinner og annet
godteri, samt andre brosjyrer som
ikke var direkte tilknyttet valgkampen.
I valgkampen var et callsenter tilgjengelig for bruk. Det var anvendt
i perioder, og omlag 250 tillitsvalgte
i avdelingen ble kontaktet og fikk
tilbud om aktivitet per telefon. De
resterende 10 000 medlemmene som
har en epost i medlemsregisteret og
ikke har reservert seg fikk tilbud om
aktivitet gjennom epost.
Media
Leserbrevverkstedet i regi av Corporate Communications genererte 5/5
leserbrev på trykk av HK-medlemmer. Disse ble trykket både i nasjonale og lokale aviser. Det ble også
skrevet og trykket flere leserbrev av
andre medlemmer under valgkampen
i sine respektive lokalaviser.
Valgkampens arrangement fikk fire
medieoppslag. Søndagstur mot søndagsåpent, forbundslederen på Tveita
senter, LO-lederen på bedriftsbesøk
og 2. nestleder Christopher Beckham
på Ski Storsenter.
Evaluering
Valgkampen ble planlagt og gjennomført på kort tid. Det gjorde at
forankringsarbeidet i forkant ikke
var så godt som det burde ha vært.
Som en følge av dette var den største
mangelen på ressurser aktive med-

lemmer og tillitsvalgte. Særlig blant
Oslo/Akershus HKs representantskap
var oppmøtet generelt sett svakt. Det
var likevel ikke et hinder for at de
aller fleste av valgkampaktivitetene
ble gjennomført, men la et ekstra
press på de som stilte opp på mange
aktiviteter.
Patruljene som dro på bedriftsbesøk
møtte svært mange positive ansatte
som støttet saken om søndagsfri fullt
ut. Dette ga avgjørende stemmer
til partiene nevnt innledningsvis.
Materialet som ble brukt var også
godt mottatt av velgerne patruljene
snakket med.
Utvekslingen med det svenske søsterforbundet Handels ga fire ekstra
hender i valgkampen. Like viktig var
erfaringsutveksling både for Handels fremtidige valgkamper, samt
Oslo/Akershus HKs medlemmer om
utfordringer Sverige har som det er
ventet at Norge vil møte med sittende
regjering.
Leserbrevkurset til Corporate
Communications ved Magnus Nystrand ble godt tatt i mot av deltakerne, og det ble forespurt om dette
kunne arrangeres igjen i fremtiden
for flere tillitsvalgte.
Det desidert viktigste arbeidet i
valgkampen var bedriftsbesøkene.
Dette opplevdes som morsomt for
de deltakende, og ga tilsynelatende
god effekt på både stemmegivning og
partipreferanser blant butikkansatte.
Valgkampens budskap om søndagsstengte butikker traff svært godt hos
målgruppen. At Regjeringen har tatt
det opp var på mange måter heldig
for valgkampen, ved at budskapet
var mobiliserende og samlende blant
butikkansatte i Oslo og Akershus.
Alt alt gikk både planlegging og
gjennomføring av valgkampaktivitetene bra, og valgresultatet er et bevis
på dette. En stor takk rettes til de
aktive som sto på gjennom en hektisk
kamp mot klokken.

Foto: Martin Guttormsen Slørdal
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HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg
Rapport 2015-16

området fagforeningen(e) / klubben(e) holder til. Det kan også være
aktuelt å skolere medlemmer til å
Utvalget har bestått av:
bli tillitsvalgte, for å bygge opp en
Mike Barker				
fagbevegelse. Skoleringen holdes i
AOF Norge/pensjonist
det området fagforeningen(e) / klubIngunn Gjerstad			
ben(e) opererer i. Tillitsvalgte i HK
LO i Oslo
med relevant erfaring og kunnskap
Mikael Kristoffersen			
reiser dit og holder kurs bestående av
Coop Norge
for eksempel foredrag, gruppearbeid
Anne-Berit Tuft			
og rollespill. Kursinnhold og opplegg
Cappelen Damm
må avtales ut ifra behovene til fagfoSilje Bækkelund			
reningen(e) /klubben(e). Oppgavene
LO
må kunne fordeles på andre tillitsvalgte i Oslo og Akershus Handel
Utvalget har arbeidet etter følgene
og Kontor enn de som sitter i utvalmandat:
get.
På bakgrunn av signalene fra Oslo og
Akershus Handel og Kontors årsmøte
31. mars 2011 om å ha et internasjonalt utvalg har avdelingsstyret vedtatt
å forsøke å opprette et slikt utvalg og
som følge av det avsette kr. 100.000,til et internasjonalt utvalg under
budsjettposten internasjonalt arbeid.
Utvalgets hovedoppgaver:
1. Drive praktisk internasjonalt
solidaritetsarbeid som for eksempel å
bidra til å bygge opp
selvstendige og demokratiske fagforeninger / klubber gjennom å skolere
tillitsvalgte i organisasjonskunnskap,
verving, forhandlingsteknikk, og
/ eller annet det er behov for i det
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2. Informere HK-medlemmer i Oslo
og Akershus om solidaritetsarbeidet
og situasjonen i
landet / det stedet fagforeningen(e) /
klubben(e) er. Internasjonalt utvalg
må kunne tilby
seg, å innlede på for eksempel på
klubbmøter og medlemsmøter.
Utvalget har i år igjen konsentrert sitt
arbeid om Latvia.
Latvia
Tre av utvalgets medlemmer besøkte
Riga våren 2013 hvor de gjennomførte et møte med LTDA, som er forbundet for ansatte i handel i Latvia.

Et oppfølgende møte ble arrangert i
Oslo i november 2013 hvor forbundslederen i LTDA og fungerende
hovedtillitsvalgt i Rimi Latvia møtte.
LTDA har ca. 2500 medlemmer i
supermarkedkjeder og andre butikker
i hele Latvia. Organisasjonsgraden
er lav og det er fortsatt mye skepsis
til fagbevegelsen, både hos de eldre
som husker Sovjetperioden og hos
de unge som ikke ser nødvendigheten i et land hvor mange ikke får
jobb etter endt utdanning. Det er stor
utvandring av arbeidskraft til først og
fremst Storbritannia og Irland, noe
som holder arbeidsledighetsstatistikken relativt lavt.
Den største gruppa av medlemmer
har LTDA i Rimi kjeden. Rimi har
105 butikker av forskjellige typer i
Latvia, hvor LTDA organiserer noen
ansatte i 70 av dem. Til sammen har
forbundet 700 medlemmer av en
potensiell 4500 i Rimi. Forholdet
mellom arbeidsgiver og LTDA fungerer rimelig bra og de har nasjonal
tariffavtale. Alle forhandlinger skjer
på sentralt nivå hvor LTDA representeres av et forhandlingsutvalg på 13
valgte.
Den andre store supermarkedkjeden
i Latvia er Maxima. Maxima er litau-

isk eid og har vært fiendtlig innstilt
overfor fagbevegelsen fram til nylig.
I år ble det for første gang opprettet
tariffavtale i Maxima.
Samarbeidet med LTDA har hensikten å bygge et langvarig forhold som
kan føre til mange forskjellige tiltak.
Det kan være opplæring av tillitsvalgte (på alle nivåer) og medlemmer
i Latvia; det kan være studieturer og
erfaringsutvekslinger mellom HKs
medlemmer og LTDAs medlemmer;
det kan være spesifikke tiltak for
ungdom eller kvinner; et langsiktig
samarbeid kunne også utvides til å
ta inn medlemmer i andre butikker i
Latvia.
Et landsomfattende kurs for medlemmer i Rimi kjeden er nå gjennomført.
Kurset bestod av tre to-dagers samlinger med to kursledere fra utvalget.
Deltakerne har vanskeligheter med å
få fri i lengre perioder slik at kurset
måtte deles opp på denne måten. Det
var 25 deltakere hvorav 9 fra Riga og
4 fra hver av de fire andre regioner i
Latvia.
Hensikten med kurset var å lære opp
flere medlemmer som kunne ta på
seg verv som tillitsvalgte og å skape
et nettverk av aktive medlemmer på
tvers av arbeidsplasser og regioner i
Rimi Latvia. De to første samlingene
ble gjennomført i 2014.
Den tredje og siste samling var 13-14

januar 2015 med hovedvekt igjen på
tariffavtalen og ungdomsarbeid. Silje
Bækkelund deltok på denne samlingen for å fortelle om sine egne erfaringer med rekruttering av ungdom.
Kurset vurderes fra latvisk side som
stor suksess. Deltakerne har vært
aktive i mellomperiodene og har
brukt sine ferdigheter til å rekruttere
mange nye medlemmer og de har
informert om tariffavtalen overfor
sine kollegaer. På den siste samlingen
ble framtidsplaner lagd. Nettverket
som er bygget opp kommer til å
bestå og i mars blir det invitert til den
første samlingen for unge medlemmer i forbundet. Vi i utvalget har
tatt kontakt med HK ungdom for å
undersøke om de er interessert i å ta
opp direkte kontakt med ungdomsgruppa i LTDA. Signalene foreløpig
er positive.
I desember 2015 gjennomførte vi
en 2-dagers samling for 15 aktive
medlemmer fra forskjellige butikker
i Maxima kjeden. Også her var hensikten å lære opp medlemmer som
kunne ta på seg verv som tillitsvalgte
og å skape et nettverk av aktive medlemmer på tvers av arbeidsplasser og
regioner i Maxima Latvia. Selv om vi
ikke kom så langt med denne gruppa
som med de aktive i Rimi, ble kurset
oppfattet som vellykket fra LTDAs
side. Årsaken til at det tar mer tid her,
er nok de store problemene de lokale
butikksjefene skaper for aktive med-

lemmer, på tross av at en tariffavtale
er inngått for hele kjeden. Det er noe
lettere i Rimi.
LTDA er fornøyd med hva kursene
har ført til og ønsker å satse på et videre samarbeid med HK Oslo/Akershus. Det er planer om samlinger hvor
aktive fra både Rimi, Maxima og
andre butikker møtes for å skape et
nettverk på tvers. Dette vil komme til
å styrke det lille forbundet.
Andre områder
Utvalget har alltid hatt ønske om å
satse på to områder og har sett på
Palestina uten at dette har ført til noe
konkret. I desember hadde utvalget et
møte med LOs Internasjonal avdeling
for å se på mulighetene i Tunisia. Tunisia har en relativ solid fagbevegelse
sammenliknet med alle nabolanda og
er styrket internasjonalt etter å ha fått
Nobels fredspris som en del av den
nasjonale demokratibevegelsen. Det
er mye samarbeid mellom tunisisk
fagbevegelse og andre lands organisasjoner og norsk LO har en samarbeidsavtale med tunisisk UGTT.
Utvalget er i ferd med å undersøke
om det er bransjer vi kan satse på i
Tunisia.
29. desember 2015
Mike Barker
Leder
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Årsberetningen for
ungdomsutvalget i OsloAkershus Handel og Kontor
2015.
Ungdomsutvalget har i perioden
2015-2016 bestått av:
Lars Fjærli Hjetland, leder
Siri Fredrikke Amundsen, nestleder
Joel Gianni, nestleder
Julia Sofie Rosseland Hansen, styremedlem
Adrian Larsen Steinbø, styremedlem
Kristin Bakker, styremedlem (permisjon fra juni)
Stian Bergh, styremedlem
Munir Jaber, varamedlem
Lars og Siri Fredrikke har sittet i
Handel og Kontor avdeling Oslo-Akershus sitt styre og arbeidsutvalg som fast styremedlem og
varamedlem. Siri, Joel og Adrian har
også sittet i Region Øst sitt ungdomsutvalg som henholdsvis leder og
styremedlemmer, i tillegg til dette er
vårt medlem Vidar Hovland medlem
ungdomsutvalget i Region Øst og
leder av det nasjonale ungdomsrådet
i Handel og Kontor. I tillegg har Lars
og Joel representert HK i LO i Oslo/
Akershus sitt ungdomsutvalg.
Formål:
Ungdomsutvalget har i 2015 avholdt
9 styremøter. På det første styremøte
den 11. mars 2015 ble det igangsatt
et arbeid med å lage en handlingsplan for utvalget. Hovedfokuset for
utvalget har vært å ivareta de unges
interesser og å være en synlig kraft
for unge i Handel og Kontor, både
gjennom arbeidet i avdelingen og i
LO-fellesskapet. Det har særlig vært
to aktiviteter som har hatt mye oppmerksomhet – Ungt tillitsvalgtforum
og valgkamp.
Ungt tillitsvalgtforum:
Utvalget erkjente ved utarbeidelsen
av handlingsplanene at avdelingen
manglet et særskilt tilbud for unge
medlemmer. Utvalget mente avdelingen ville ha godt av å ha en egen
arena for unge medlemmer, da dette
er en gruppe som er fersk i HK,
mangler en del erfaring og som ofte
er sårbar for utnytting i arbeidslivet.
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Den viktigste saken for utvalget i
2015 har derfor vært å etablere et
forum for unge HK-medlemmer.
Forumet har fått navnet Ungt tillitsvalgtforum og skal være en arena
for unge HKere, som skal bidra til
trygghet, økt kompetanse og engasjement. Ungt tillitsvalgtforum skal
legge til rette for erfaringsutveksling,
skolering og sosiale bånd mellom
unge medlemmer i HK. Ideen om
Ungt tillitsvalgtforum har blitt godt
mottatt, og på første samling 14.
januar 2016 deltok rundt 20 unge
medlemmer. Ungdomsutvalget håper
at Ungt tillitsvalgtforum kan bli en
varig og aktiv arena i Oslo og Akershus Handel og Kontor.
Valgkamp 2015:
Ungdomsutvalget var en aktiv bidragsyter i planlegging og gjennomføring av avdelingens valgkampaktiviteter i 2015. I valgkampen deltok
medlemmer fra utvalget på bedriftsbesøk, ringerunder, stands og ved
skriving av leserinnlegg. For Handel
og Kontor ble årets valgkamp særlig
brukt til å markere motstand mot
regjeringens forslag om søndagsåpne
butikker. Avdelingens kampanje var
svært vellykket og effektiv. Til tross
for at flere unge medlemmer i HK
deltok i valgkampen er det her et
forbedringspotensial frem mot 2017.
Ungdomsutvalget tok også initiativ
til en felles Arbeidslivspolitiskkonferanse for alle forbundene, samt
de rødgrønne partiet, i juni. Denne
konferansen skulle gi faglig påfyll,
skape nettverk og debatt, samt vær
en start på den intensive valgkampen.
Konferansen ble svært vellykket, og
hadde et solid og interessant program. Ungdomsutvalget ønsker å ta
initiativ til at dette kan være en årlig
fellesaktivitet for forbundene.
Vidar Hovland var ansatt for å jobbe
med koordinering av valgkamp i avdelingen og Siri Amundsen ble kåret
til årets valgkampildsjel i avdelingen.
Utvalgshelgen:
Handel og Kontor inviterte, tradisjon
tro, alle ungdomsutvalgene i landet
til en egen utvalgshelg. Samlingen
ble avholdt på Sørmarka konferansesenter helgen 10. – 12. april. Helgen

ble brukt til å skoleres i utvalgsarbeid, dele erfaringer og knytte bånd
mellom utvalgene. Bant innlederne
var forbundsleder Trine Lise Sundnes. Ungdomsutvalget i avdeling
Oslo og Akershus var representert
ved hele utvalget.
1.Mai:
Ungdomsutvalget var godt representert ved markeringen av 1. mai, både
ved avdelingens frokost, i toget fra
Youngstorget og i familiestanden
som LOs ungdomsutvalg er ansvarlig
for. Handel og Kontor sin parole i
årets 1. mai-tog «Hva med vår frihet?
Nei til søndagsåpne butikker» ble
rundt om i løypa møtt med applaus
og heiarop.
Sommerkonferansen:
Handel og Kontors årlige sommerkonferanse for ungdom ble arrangert
på Sørmarka konferansesenter 5.
- 7.juni 2015. Ungdomsutvalget fra
Oslo og Akershus var godt representert, i tillegg til at også flere andre

unge medlemmer fra avdelingen
deltok. Sommerkonferansen var
veldig velykket, både når det gjelder
faglig utbytte og sosialt fellesskap.
Siri Amundsen ble kåret til best-kledde kvinne.
Sommerpatruljen:
LOs sommerpatrulje ble avholdt
for 30. gang i perioden 22. juni til
10. juli 2016. Flere medlemmer fra
ungdomsutvalget deltok både på
dags- og kveldspatruljer i Oslo og
Akershus. Handel og Kontor var nok
en gang det forbundet som stilte med
flest deltakere. Vi var innom mange
virksomheter i bransjene HK dekker,
og snakket med mange unge arbeidstakere. LOs sommerpatrulje var som
alltid en stor suksess.
Nissepatruljen:
I uke 51 gikk Handel og Kontor
Oslo-Akershus nissepatrulje med
LO sitt distriktskontor og andre
forbund. Masse poser med smågodt
og nyttig informasjon ble delt ut til

ansatte i butikker nissepatruljen var
innom. Patruljen ble tatt svært godt
imot, både av ansatte og kunder og
julestemningen kom på plass i løpet
av få timer.
Veien videre:
2015 har vært et spennende år
med mye initiativer, aktivitet og
engasjement. Ungdomsutvalget i
Oslo/Akershus HK har vist et stort
engasjement, frontet våre fanesaker,
og var tilstede på diverse ting som
var relevant for vårt arbeid i det året
som har gått. Etableringen av Ungt
tillitsvalgtforum står igjen som den
aktiviteten utvalget mener har vært
viktigst, og er en aktivitet ungdomsutvalget håper kan bli noe som
blir en varig institusjon i avdelingens
aktivitet.
Vi ønsker kommende ungdomsutvalg
lykke til med jobben med å ivareta
fagforeningenes fremtid, nemlig
ungdommen
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1. mai-t-skjorte

1. mai-frokost

1. mai

Besøk fra CTC Havana 20. mai

Øyerndagene 6. september

Mobilsering til politisk streik

Søndagstur mot søndagsåpne butikker

Åpning av ”svenskene kommer”

Utenfor arbeidsretten 18. september

Ingunn Gjerstad på Trondheimskonferanse
Foto: Christopher Holager

Ebba Boye på Trondheimskonferansen
Foto: Christopher Holager

Siri Amundsen på Trondheimskonferansen
Foto: Jo Skårderud

