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Oslo/Akershus Handel og Kontor 
Virksomhetsplan for 2017 

 
Oslo/Akershus Handel og Kontor er en av Norges største fagforeninger med over 16.000 medlemmer. 
Vårt hovedmål er å jobbe for at våre medlemmer skal ha gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom 
medbestemmelse på arbeidsplassen. Videre skal vi fremme og samordne våre medlemmers 
organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske og sosiale og kulturelle interesser. For å få best 
mulig gjennomslag må vi øke organisasjonsgraden innenfor våre områder og få flere inngåtte 
tariffavtaler samt styrke fellesskapet mellom klubbene. 
 

• Oslo/Akershus Handel og Kontor skal øke medlemstallet med minst 2 % hvert år. 
• Vi vil øke antallet nye tariffaavtaler for 2017 og beholde de vi har 
• Vi skal være det naturlige valget for de yrkesgruppene vi representerer og fremme 

fagutdanning og annen kompetansebygging i våre bransjer. 
• Vi skal være synlige både internt i fagbevegelsen og eksternt i samfunnet. Vi skal framstå som 

en viktig samfunnsaktør for saker som har betydning for våre medlemmer. 
• Avdelingen vil vektlegge og styrke representasjonen fra kvinner og medlemmer med 

minoritetsbakgrunn i våre verv og organer. 
 
Avdelingens møter 

• Avdelingsstyret vil avholdeordinære møter ca hver sjette uke. Styret holder jevnlig kontakt 
med administrasjonen. 

• Arbeidsutvalget som består av leder, nestleder, sekretær og ungdomsrepresentanten har 
møter i forkant av hvert styremøte og ellers ved behov.  

• Årsmøtet avholdes i første kvartal. På årsmøtet har alle medlemmer mulighet til å delta. 
• Representantskapet blir valgt på årsmøtet og består av 30 representanter og 15 

vararepresentanter. Disse er våre representanter i regionen. Innen utgangen av september 
vil det bli innkalt til behandling av budsjett og virksomhetsplan for 2018. 

 
Medlemsaktiviteter 

• Avdelingen skal arrangere medlemsmøte om aktuelle temaer minst en gang i halvåret. 
• Vi skal dekke deltakeravgiften til relevante faglige konferanser og temamøter etter søknad 

dersom det kan forsvares faglig og økonomisk  
• Styret setter ned 1. mai-arbeidsgruppe i løpet av høsten som får ansvar for å planlegge 

arrangementet året etter. 
• Styret setter ned arbeidsgrupper etter behov for å planlegge og utøve aktiviteter. 
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Faglige forum                                                                                                                                                             
Styret skal iverksette faglige forum for tillitsvalgte i større bedrifter i de ulike bransjene. Dette for å 
bistå klubber til å samarbeide om å ta i bruk lov-og avtaleverk mer aktivt og aktivisere flere 
tillitsvalgte samt styrke arbeidsmiljøarbeidet ved og aktivt utvikle verneorganisasjon i bedriftene.  
Utveksling av ideer og kunnskap på tvers vil styrke oss. 

Alliansebygging                                                                                                                                                              
Styret skal samle alle våre representanter i LO-avdelingene i Oslo/Akershus til et felles møte om å 
styrke fellesskapet mellom oss og med øvrige foreninger i disse. 

Ungdom 
Innen utgangen av året skal avdelingens ungdomsgruppe utarbeider en egen handlingsplan og 
budsjett for neste års aktivitet. Ungdomsgruppa gjennomfører aktiviteter for unge medlemmer 
gjennom blant annet LOs sommerpatrulje, julepatrulje, utdanningsmesser og ung tillitsvalgtforum. 
De deltar også i avdelingens oppsøkende og organiserende virksomhet. 
 
Jubilanttilstelning 
Jubilanttilstelningen vil bli avholdt på høsten. Alle de med 25 og 40 års jubileum blir invitert. 
 
Kurs og møteplasser 
Avdelingsstyret vil ta større eierskap til utvikling, utdanning og fellesskapsbygging for våre 
medlemmer og tillitsvalgte. Vi ønsker å avholde egne kurs for nye medlemmer og tillitsvalgte samt 
utvikle flere møteplasser der folk kan lære av hverandre hvordan en tar i bruk medbestemmelsen 
aktivt. Vi har også mulighet til å komme med forslag til, og delta på kurs i regi av regionen og AOF. 
 
Styrekonferanse 
Dersom det er mulig uten for høye kostnader arrangeres en styrekonferanse i 2017 som også kan 
fungere som en studietur 
 
Nordisk hovedstadskonferanse 
Avdelingen vil være en medvirker og en pådriver for Nordisk Hovedstadskonferanse i Norge. 
Arbeidsutvalget deltar på konferansen. 
 
Internasjonalt utvalg 
Oslo/Akershus HK har inngått et samarbeid med LTFD, forbundet for ansatte i handel i Latvia. Målet 
er å lære opp flere medlemmer til å ta på seg verv og å skape et nettverk av tillitsvalgte på tvers av 
arbeidsplassene og regionene. Samarbeidet har vært vellykket og vi ønsker å fortsette med 
prosjektet. Det søkes støtte via LO til videre arbeid og ungdomsutvalget involveres. 
 
Lokal tillit 
Avdelingens eget medlemsblad utgis inntil 3 ganger per år som nettbasert informasjon. 
 
Oppsøkende virksomhet/verving og organisering 
Styret ønsker å styrke fokuset på verving og etablering av tariffavtaler samt skolering i 2017. Disse 
viktige oppgavene skal avdelingsstyret ta del i sammen med tillitsvalgte i våre klubber. 
 
Frikjøp  
Som en utvidelse av satsningen på verving har avdelingen utvidet bemanning av kontoret med en 
fast ansatt stilling. I tillegg arbeider vi med å frikjøpe tillitsvalgte, særlig i arbeidsutvalget på deltid og 
nytte forbundets midler for kortvarige frikjøp til bestemte prosjekter.  
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Tariffoppgjør 
I 2018 er det hovedoppgjør. Avdelingen må gjennom hele 2017 vektlegge og bygge opp en kjerne av 
klubber som er beredt på en eventuell streik.  
 
Stortingsvalget 
 Avdelingen vil aktivt løfte våre politiske saker ved å delta i valgkampen med egen kampanje. Vi vil 
oppfordre folk til å bruke stemmeretten og velge side samt fremme faglige spørsmål og kandidater 
som kan representere fagbevegelsen på stortinget. Vi vil også delta i valgkampaktiviteter sammen 
med LO-avdelingene og andre fagforeninger i våre områder. 
 
Kontingent og bevilgninger 
Avdelingen setter av en pott til formål som fremmer våre grunnholdninger. Forslag til formål leveres 
avdelingsstyret skriftlig, vedlagt begrunnelse og presentasjon av formålet/organisasjonen.  
 
Vern for den tillitsvalgte 
Avdelinga viderefører arbeidet med arbeidsgruppen som skal jobbe med tiltak for å styrke vernet til 
de tillitsvalgte. 
 
Hovedposter i budsjettet for 2017 må endres i tråd med resten 
Koordinering og samordning 
Kontingenter, bevilgninger 
Oppsøkende virksomhet/verving 
Internasjonal arbeid (Nordisk) 
Internasjonalt utvalg 
AU/Styremøter 
Faglig aktivitet, møter og konferanser 
Faglige forum og skolering 
Medlemsmøter/ medlemsaktivitet 
Årsmøte 
Representantskapsmøter 
Valgkomiteen 
1.mai 
Jubilantfest 
Styrekonferanser 
Ungdomsgruppe 
 


