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Medlemsituasjonen
Per 31.12.2016 var det i Oslo/Akershus HK totalt 
16 522 medlemmer. Det er 461 flere enn samme 
dato et år tidligere. Det tilsvarer en økning på  
2,8 % i 2016 mot 2,9 % økning i 2015.

I 2016 hadde vi 2719 innmeldinger (185 flere 
enn 2.534 i 2015 som tilsvarer 7,3 % økning 
av innmeldinger) mens antall utmeldinger var 
2229 (111 flere enn 2.118 utmeldinger i 2015 
som tilsvarer en økning på 4,9 % utmeldinger). 
Grunnen til at vi på tross av en gunstig endring 
av forholdet mellom medlemmer som meldte seg 
inn/ut, likevel ikke ender med en enda høyere 
prosentvis økning enn før, skyldes alene det at vi 
i 2015 «fikk» 38 medlemmer som flyttet til oss 
fra andre avdelinger, mens vi i 2016 isteden «ga 
fra oss» 29 medlemmer til andre avdelinger.

Når vi kun ser på økningen i antall ordinære 
betalende medlemmer, som forbundets måltall 
settes på, så er økningen på netto 365 nye 
medlemmer som tilsvarer en økning på hele 
3,1 %. Dette var riktignok ikke like mye som 
vårt rekordår i 2015 hvor vi økte antall ordinære 
medlemmer med 3,9 %, kom vi også i år fortsatt 
bedre ut enn forbundets snitt på 2,75 % (som 
tilsvarer økning på landsbasis med 1331 ordinære 
medlemmer).

Når det gjelder kampkraften vår – medlemmer 
på tariffavtale – så ble det i år igjen en ytterligere 
økning fra 2 % økning i fjor, til 2,2 % økning i år. 
Vi har nå 7444 medlemmer vi kan ta ut i streik 
ved tariffoppgjør, mot 7248 i 2015. 

Hvem er vi?
Avdelingens rolle i forbundet 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. Oppgaven 
er å fremme og samordne medlemmenes 
organisasjonsmessige, yrkesmessige, økonomiske, 
sosiale og kulturelle interesser.  

I HK er det forbundet (sentralt eller gjennom 
sine regionskontorer) som har fullmakter 
til å møte arbeidsgiverorganisasjone-
ne 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.  

Avdelingen leier lokaler i Møllergata 24 i Oslo. 
Fra 1.april 2015 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 2016. 

Avdelingen bruker Hurd Regnskapsbyrå til å 
håndtere det praktiske rundt ansettelsesforholdet 
i avdelingen. Forbundets regnskapsavdeling 
fører avdelingens regnskap. Ellers baseres 
aktiviteten blant de tillitsvalgte i avdelingen seg 
på frivillighet og permisjon fra arbeidsplassen for 
å delta i konkrete aktiviteter.

Kontrollkomiteen avholder jevnlige møter 
gjennom perioden for å gå gjennom protokoller 
og kvartalsregnskap.   

Medlemskap
Oslo/Akershus HK er tilsluttet/medlem av 
følgende paraplyorganisasjoner og initiativ:

- Fellesutvalget for Palestina

- Klimavalgalliansen

-  Norges Sosiale Forum (arrangør av Globalise-
ringskonferansen)

-  Abonnent med møterett på Manifest tankesmies 
årsmøte

- Nei til EU-venn

- Arbeiderbevegelsens Historielag Akershus
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Avdelinga er andelseier i:
Oslo Kongressenter Folkets Hus 
Sandvika Folkets Hus 
Lillestrøm Folkets Hus

Avdelingen har følgende offisielle 
informasjonsorganer:
www.handelogkontor.org. Avdelingens webside 
blir oppdatert jevnlig med informasjon om 
aktiviteter og nyheter.

Avdelingens Facebook-side: https://www.
facebook.com/HandelOgKontorOsloAkershus 
har gjennom 2016 blitt oppdatert med nyheter 
ukentlig, og hadde 527 «likes» pr 24. februar 
2017 mot 413 “likes” 7. mars 2016.

I tillegg sendes det jevnlig innkallinger og 
annen informasjon gjennom brev/sms/e-post til 
avdelingens tillitsvalgte og medlemmer.

Møtevirksomhet

Det ble i 2016 avholdt 11 avdelingsstyremøter og 
10 AU - møter. Det har blitt behandlet 182 saker i 
avdelingsstyret gjennom året.

I tillegg ble det i 2016 avholdt tre 
representantskapsmøter, årsmøte samt et 
ekstraordinært årsmøte.

Oslo/Akershus HK har medlemmer av i samtlige 
styrer i lokal – LO’ene: 

• LO Asker og Bærum 
• LO Øvre Romerike 
• LO Nedre Romerike 
• LO Follo. 
• LO i Oslo

LO i Oslo avholder 8 årlige 
representantskapsmøter hvor avdelingen 
møter med en delegasjon på 15 medlemmer. 
Det avholdes også faste HK-formøter før disse 
representantskapene. Det har generelt vært godt 
oppmøte til samtlige møter.

I tillegg var det 2016 landsmøteår i Handel og 
Kontor. Avdelingas medlemmer var særdeles 
aktive både under forberedelser til Landsmøtet  
og under selve Landsmøtet.
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Konflikter, markeringer og solidaritetsaksjoner i 2016:
Expert-konflikten
Våren 2016 valgte den nye eieren/ledelsen 
i Expert-kjeden å gå til frontalangrep på 
fagorganisering i selskapet. 23 tariffavtaler ble 
sagt opp, og bedriftsledelsen la ned et omfattende 
og systematisk arbeid for å få fagorganiserte til 
å melde seg ut av sin organisasjon. HK la ned 
en tilsvarende innsats i samarbeid med lokale 
tillitsvalgte og medlemmer som motsatte seg 
presset fra bedriften. Resultatet ble videreføring 
av tariffavtalene. Saken ble avgjort hos 
Riksmekleren som siste utvei for bedriften for å 
unngå streik.

Det ble i Oslo/Akershus i samarbeid med 
regionskontoret organisert bedriftsbesøk, 
systematisk oppfølging av tillitsvalgte og flere 
informasjonsmøter. Kontakten gjorde at vi i 
avdelingen og forbundet ble oppdatert på hva 
de ansatte ble møtt med ute på arbeidsplassene. 
Og informasjonsmøtene vi organiserte sammen 
med regionskontoret formet en arena hvor 
medlemmer fra ulike butikker møtte hverandre 
og utveksle informasjon.  Det ble fokusert på 
hva som er forskjellen med og uten tariffavtale, 
og vi fikk forberedt medlemmene på streik. 
Medlemstallet på butikkene med tariffavtale økte 
og a-skjemaer ble samlet inn. 

Expertsaken handlet blant annet om en kamp 
om fakta og syn på hvordan arbeidslivet skal 
fungere. Det at vi i HK var på ballen og traff 
i vår argumentasjon for tariffavtale både på 
arbeidsplassene, i skolering av tillitsvalgte og i 

media krevde at vi jobbet godt sammen mellom 
de ulike delene av forbundet, avdelingen, 
regionen og forbundskontoret. 

Innsatsen i media, hvor medlemmene 
i Expertkjeden opplevde breit støtte i 
befolkningen, har også ført til at HK i etterkant 
har mottatt mye oppmerksomhet rundt arbeidet 
mot tariffknusing. Avdelingen har deltatt i 
utallige debatter og foredrag.  

Innad i Expert har arbeidet med å bli kvitt 
tariffavtalene fortsatt og HK møter tillitsvalgte 
med tøffe arbeidskår. I etterkant har arbeidet 
med å følge opp tillitsvalgte vært i fokus. 
Forbundet har fått øynene opp for strategien til 
arbeidsgiverne i bransjen og det har blant annet 
blitt avholdt to landsdekkende samlinger med 
tillitsvalgte fra Elkjøp, Expert, Lefdal og XXL, 
som alle er selskaper hvor de samme metodene 
for motarbeidelse av fagorganisering er i bruk.

Parallelt med konflikten med Expert holdt 
avdelinga og regionskontoret kontakt med 
medlemmer bl.a. i Elkjøp. Et arbeid som bl.a. 
endte med et tariffkrav på Elkjøp Lørenskog helt 
i slutten av desember. Avtalen ble undertegnet 
i januar. På det meste var det 53 medlemmer 
ved varehuset. Kun 5 falt fra i prosessen etter 
at kravet ble levert og bedriften forsøkte å 
stanse kravet. Varehuset er samlokalisert med 
hovedkontoret for Elkjøp i Norden, og er deres 
største varehus.
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Hotell og restaurant-streiken!
Våren 2016 var Fellesforbundets medlemmer 
ved hoteller og restauranter i streik. Avdelinga 
mobiliserte solidaritetsstreikevakter, og vi var 
aktive støttespillere gjennom deltagelse i en 
rekke fanemarkeringer og blokader, samt runder 
med kaffe og boller til de streikende. 26. april 
klokken 11:00 deltok mange HKere med fana vår 
i markering utenfor Royal Christiania til støtte 
for Fellesforbundet som markerte oppstart av 
streiken i Oslo.

Torsdag 28. april, etter avdelinga og regionens 
representantskap i Bjørvika, deltok et 20-talls 
HK-medlemmer som streikevakter sammen med 
de ansatte ved flere hoteller i Oslo sentrum.

Fredag 29. april var det fanemarkering og blokade 
av festmiddag for hotelleier i Skippergata. Fana og 
folk fra avdelingen deltok også i to markeringer 
utenfor Radisson Scandinavia hotell på Holbergs 

plass, da hotellet åpnet etter på ha vært stengt fra 
starten av streiken.

Onsdag 11. mai deltok mange i fanemarkering ved 
Scandic Edderkoppen St. Olavs Plass. Vi har også 
vært en god del HKere i vårt område som har 
deltatt som streikevakter flere steder underveis i 
den flere uker lange streiken. 

Aksjonsuke for havnearbeiderne  
i Tromsø
Adrian Steinbø Larsen, Jørgen Aaserød og John 
Thomas Suhr deltok helga 27. -28. februar på 
avdelingas vegne i aksjoner for havnearbeiderne 
som var i streik i Tromsø. Avdelinga har sendt 
delegasjoner 4 ganger, og vedtatt forskjellige 
støtteuttalelser og bevilget penger i flere runder 
i solidaritet med havnearbeiderne som har vært i 
konflikt i flere havner i landet.
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Aksjonsdag for havnearbeiderne i Oslo 
21. april
Avdelinga var igjen synlig tilstede under 
aksjonsdag for laste- og losse-arbeiderne i Oslo 
som er utestengt fra arbeidet sitt ved deler av 
havna. Sammen med tilreisende havnearbeidere 
og sympatisører ble dagen brukt til å markere 
oss både på havna og rundt omkring i Oslo. 
Under deler av dagen ble trailerinnkjøringen 
til Yilport-delen av havna blokkert av 
demonstrantene. Det ble senere avholdt samling 
med konsert utenfor havnekontoret i Oslo. Store 
deler av dagen foregikk aksjonene i øsende regn, 
noe som satte varig preg på avdelingens fane….. 

Meklingsvake Månefisken for 
havnearbeiderne 23. september
Delegasjon fra avdelinga var tilstede. Janne Hegna 
holdt støtteappell. 

Fanemarkering i protest mot 
oppsigelse av hovedtillitsvalgt  
ved EVRY

En rekke fagforeninger samlet seg 29. april 
utenfor EVRY sine lokaler på Fornebu for å 
protestere mot oppsigelsen av El og IT-forbundets 
hovedtillitsvalgt i EVRY. Saken fikk siden sin 
avgjørelse i retten, hvor bedriften gikk på et 
sviende nederlag og måtte trekke oppsigelsen 
tilbake. 

Vendepunkt – Klimademonstrasjon 
foran Stortinget 8. september
Et år før Stortingsvalget oppfordret en 
rekke organisasjoner innenfor kirken 
og miljøbevegelsen samt fagbevegelsen 
til demonstrasjon for et vendepunkt i 
klimapolitikken! Kravene var: 

• La oljen i Arktis ligge  
• 100 000 nye klimajobber  
• Vis rettferdighet. 

Skal Paris-målene nås må mesteparten av oljen 
og gassen bli liggende i bakken. Regjeringen må 
legge til rette for minst 100 000 nye jobber som 
bidrar til å redusere klimagassutslipp og omstille 
Norge. HK O/A deltok med fanen her som et ledd 
i vårt økende engasjement i klimakampen og 
tilslutning i Klimavalgalliansen. 

Streikearrangement for 
Akademikerne-organiserte leger foran 
Stortinget 22. september
Avdelinga deltok med fanen 

Jernbane-streiken
Onsdag 26.10 deltok en delegasjon fra avdelinga 
med fanen i en støttemarkering for de streikende 
medlemmene av Norsk Lokomotivmannsforbund 
på Oslo S. 

Politisk streik: Grorud 
Verkstedarbeiderforening
Avdelinga deltok i fanemarkering utenfor 
Stortinget 3. november
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Kronologi
Sandvika Folkets Hus - Forhandlinger 
med Urbanium AS
Avdelingen er andelseier i Sandvika Folkets 
Hus BA og har engasjert seg i husets aktivitet 
og møtevirksomhet. Sandvika Folkets Hus fylte 
100 år i desember 2015.  Huset drives med 
frivillig innsats. Storsalen er utleid eller i bruk 
til andelseiernes aktiviteter så å si alle ukedager. 
Barnehagedelen, leiligheten og samtlige kontorer 
er utleid. Økonomien er tilfredsstillende. John 
Thomas Suhr var representant på årsmøtet 15. 
juni 2016, og har sittet i en referansegruppe 
blant eierne og styret i Sandvika Folkets Hus 
ifm. forhandlinger med eiendomsutvikleren 
Urbanium, som har kjøpt nabotomta til Sandvika 
Folkets Hus. Mot å stille tomt til rådighet for 
naboens planer om nybygg er muligheten 
for gode ekstra tilskudd til vedlikehold og 
opprustning av Folkets Hus til stede, samtidig 
som det er ønskelig å utvikle området i fellesskap 
med utbygger. Endelig beslutning vil fattes av 
årsmøtet i Sandvika Folkets Hus hvor avdelinga 
har 1 av 20 representanter. Største andelseier er 
Bærum Arbeiderparti, mens resten av andelene 
er fordelt på fire LO-fagforeninger i området i 
tillegg til Handel og Kontor Oslo og Akershus. 

LOs serviceprosjekt på Oslo lufthavn 
Gardermoen
LO besluttet i 2015 at det skulle rettes ekstra 
fokus mot servicenæringa. Ut fra denne 
intensjonen ble det besluttet at det skulle 
etableres 8 prosjektsekretærstillinger innenfor 
forskjellige områder. 1 av disse områdene er Oslo 
Lufthavn Gardermoen (OSL).

På OSL er det LO Øvre Romerike som er 
paraply-organisasjonen. Disse har 1 ansatt som til 
daglig sitter på OSL. Det arrangeres flyplassdager 
på OSL den siste onsdagen i hver måned, kalt LO 
på flyplass. Til disse dagene stiller avdelingene med 
noen representanter sammen med Sparebank 1 
stiller med 1 og andre relevante forbund. 

I HK organiserer både avdelinga og den 
landsomfattende avdelinga fagforeningen for 
Luftfart og Reiseliv (FLR/HK) de ansatte. FLRs 
medlemmer jobber blant annet i reisebyråer, 
i administrasjon, kontorer, billettkontroll, 
telefonsalg, flyfrakt, spedisjon, IT, salg- og service, 
økonomi, mm. I butikkene er det HK som har 
organisasjonsretten.

Etter en omfattende prosess i forkant av 
igangsetting, besluttet avdelinga å bli med på 
prosjektet sammen med HK Region Øst, FLR/
HK, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk 
Transportarbeiderforbund, Fellesforbundet 
avdeling 10 og Fellesforbundet avdeling 185. 
Avdelingen i samarbeid med regionkontoret 
har forpliktet seg til deltagelse i aktiviteter på 
Gardermoen samt å være del av spleiselaget 
de økonomiske forpliktelser i prosjektet. Runa 
sitter i styringsgruppen på avdelingas vegne. 
Arbeidsgiveransvaret for prosjektmedarbeider 
er det Norsk Arbeidsmandsforbund som har. 
Prosjektets langsiktige målsetning er å etablere 
solide og gode lokale miljøer for tillitsvalgte, 
så vel som for medlemmer på Oslo Lufthavn 
Gardermoen.

Det har vært arrangert en første felles samling 
for alle prosjektarbeiderne og involverte i 
forbundene, og en større samling 24. -25. august 
hvor alle prosjektene som LO har igangsatt innen 
organisering i service-sektoren ble presentert og 
diskutert. 

Arbeidsgruppa tillitsvalgtes vern
Arbeidsgruppa som består av Bjørn Tore Egeberg, 
Morten Aasen, Maria Gründen, Øystein Berg og 
Hege Brandhaug har avholdt 3 møter i perioden. 
Arbeidsgruppa har innhentet oversikt og 
eksempler på tillitsvalgte som blir presset ut av 
stillingene sine i egenskap av å være tillitsvalgte, 
eller etter at de fratrer sine verv. Gruppen har 
kommet opp med og diskutert flere forslag til 
tiltak både for å motvirke dette, samt ivareta de 
tillitsvalgte som opplever dette. Tiltakene går 
blant annet på å fremme forslag om å styrke 
Hovedavtalenes bestemmelser rundt tillitsvalgtes 
vern, til å gjelde også etter at tillitsvalgte fratrer 
sine verv og å sette ned en ressursgruppe 
med spisskompetanse innen området for å 
bistå tillitsvalgte som opplever utidig press fra 
arbeidsgiver. 

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 hadde 
møter med LO-avdelingene i Sør-Trøndelag.  
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Norges Sosiale Forum
Jokke Fjeldstad deltok på avdelingas vegne på 
årsmøtet i Norges Sosiale Forum 28. februar, hvor 
avdelinga er tilsluttet som medlemmer. 

Rød-grønt Follo
Avdelingen har gjennom lang tid deltatt i 
samarbeidet for et rød grønt Follo som er et 
prosjekt i regi av LO i Follo. I tillegg består 
samarbeidet av fagforeninger og partiene AP, SV, 
SP og Rødt i Follo-regionen. Det har vært avholdt 
jevnlige samlinger også gjennom 2016. Avdelinga 
var representert på møte 7. mars på Folkets Hus 
på Ski samt møte 12. september på Vevelstad. 

Broen til Framtiden
I forbindelse med at avdelinga er tilsluttet 
Klimavalgalliansen, så gikk vi ut med oppfordring 
til deltagelse i dagskonferansen Broen til 
Framtiden. Flere av avdelingas medlemmer 
deltok på arrangementet 19. februar.  

Manifest årskonferanse 
Avdelinga betalte deltagelse for et begrenset 
antall deltagere blant medlemmene til Manifest 
årskonferanse 1. mars 2016. Konferansen samler 
opp mot 1000 deltagere og er en samlingsplass 

for å møte andre tillitsvalgte og en real 
«vitamininnsprøytning» som motiverer til videre 
arbeid i fagbevegelsen. 

LO Akershus Fylkeskonferanse  
3 og 4. mars. i Sarpsborg
John Thomas deltok som gjest på vegne 
av avdelinga på fylkeskonferansen for 
LO-avdelingene i Akershus. Runa var invitert 
for å prate om misbruk av folk på arbeidstrening 
fra NAV i varehandelen, hvor også NAV var 
representert for å svare på kritikken. 

Kvinnedagen 8. mars
Avdelinga deltok tradisjonen tro i 
demonstrasjonstoget fra Youngstorget. En 
større delegasjon gikk ved avdelingas fane. 
Avdelinga spilte også inn forslag til og deltok 
i det tradisjonelle kvinnemøtet som vedtar de 
offisielle parolene i toget med votering blant de 
fremmøtte. 

Avdelingas årsmøte 17. mars
Tillitsvalgt ved Expert City var tilstede for 
å informere om konflikten i bedriften. 61 
stemmeberettigede møtte opp. 
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Årsmøte LO Nedre Romerike 15. mars
John Thomas besøkte årsmøtet i LO Nedre 
Romerike. 

Region Øst ungdomssamling Sarpsborg 
lørdag 2. april
John Thomas var invitert for å prate om 
organisering, og Expert-konflikten som forbundet 
da var midt oppi, ble behørig diskutert.

1. mai
Vi avholdt tradisjonen tro 1. mai frokost på 
regionskontoret hvor alle medlemmer var 
invitert. Planarbeidene og Sofienberg Musikkorps 
var hyret inn for å flankere oss i selve toget. 
Vi valgte i år igjen å samle oss bak en parole 
i vår del av toget: «Ja til tariffavtaler – nei til 
fagforeningsknusing». Vel 100 medlemmer deltok 
i vår del av arrangementet. Mange av avdelingens 
medlemmer deltok på andre arrangementer 
i Akershus. Runa var appellant på torget i 
Lillestrøm.  

Søndagsåpne butikker
Rema 1000 anmeldte våren 2016 konkurrentene 
som de mente holdt et 100-talls butikker over 
hele landet ulovlig søndagsåpent. I et velregissert 
stunt gikk Rema 1000 til det skrittet å åpne 
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en del av sine egne butikker på søndager, 
da anmeldelsene som forventet ble henlagt. 
Forbundet var på ballen og i samarbeid med de 
andre aktørene i matvarehandelen ble det lagt en 
såkalt «Søndagsplakat» med retningslinjer for hva 
ansees lovlig og ulovlig for å holde søndagsåpne 
butikker innenfor lovens grenser. Dette 
medførte at Norges Gruppen og COOP måtte 
ombygge en rekke butikker rundt om i landet. 
Avdelinga har både før og etter denne aksjonen 
organisert runder på søndager for å fotografere 
og dokumentere butikker som tar seg til rette 
i strid med loven, og har i denne forbindelse 
samarbeidet med to ivrige medlemmer av Rødt 
Grünerløkka som tok kontakt med oss - etter selv 
å ha foretatt slik dokumentasjon. 

Nordisk Samling for HK Ung og 
søsterorganisasjonene i Oslo
John Thomas invitert for fortelle om 
Expert-konflikten på nordisk samling for 
ungdommen mandag 9. mai. 

Generalforsamling Oslo Kongressenter 
Folkets Hus
12. mai er avdelinga representert på 
generalforsamlinga ved Oslo Kongressenter 
Folkets Hus. 

HK Ung sommerkonferanse 2016
Avdelingens ungdom var god representert. 
Avdelingsleder John Thomas er invitert for 
å holde foredrag bl.a. om erfaringene fra 
Expert-konflikten lørdag 4. juni. 

Oslo Pride 25. juni
Avdelinga deltar med fanen i LOs delegasjon 
under arrangementet Skeive dager.

Sommerpatruljen 27. juni til 15. juli 
Medlemmer av Oslo/Akershus HK deltok også i 
2016 med stort engasjement i Sommerpatruljen, 
som arrangeres av LOs distriktskontor Oslo og 
Akershus.

Tur til avslutningskonserten på 
Notodden Bluesfestival 7. august
I tillegg til bevilgning så deltok avdelinga med 
en delegasjon til «Somliga går…», som er den 
LO-finansierte gratis solidaritetskonserten under 
Notodden Blues festival. 

Nordisk Hovedstadskonferanse 2016
Nordisk Hovedstadskonferanse ble i 2016 holdt 
holt i Reykjavik, Island 15. – 18. August. Fra 
Oslo dro John Thomas Suhr (Norli), Monica 
Hekkvang, Hege Brandhaug (Plantasjen) og 
Kjetil Neskvern (Regionskontoret). Vi hadde en 
gjennomgang av utvikling og utfordring for hvert 
land det siste året. Etter det var vi igjennom 
temaer som menneskehandel, VR`s kampanje for 
mangfoldighet, arbeidsmarked, overenskomst og 
medlemskap på Island, hvordan man jobbet med 
virksomhetene på Island – «Årets virksomhet», 
lønnsforskjeller mellom kjønn og unge på 
arbeidsmarkedet. Etter to spennende, lærerike og 
inspirerende dager, avsluttet vi med dagstur til 
Hot River hvor vi hadde en fin og sosial dag. 

Politisk Pub på Kulturhuset i Oslo 
14. september, hvorfor vil folk ha 
tariffavtale?

John Thomas deltok i panelet for å fortelle om 
Expert-konflikten, sammen med tillitsvalgte 
fra hotell- og restaurant streiken. Politisk Pub 
arrangeres jevnlig av LO i Oslo, Manifest og De 
Facto med mellom 50-150 deltagere hver gang.
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Politisk pub, en fagbevegelse for alle
Direkte etter HKs landsmøtes deltok Fawsi 
Adem fra IKEA Furuset i panelet på debatt på 
Kulturhuset med utgangspunkt i spørsmålene: 
Representerer fagbevegelsen mangfoldet i det 
norske samfunnet og hvordan bidrar klubben 
på arbeidsplassen til integrering? Hvordan får 
man med folk fra land der fagforeningen ses 
på som statens forlengede kontrollerende arm 
eller land der man kan bli arrestert for å drive 
med fagforeningsarbeid? Fagforeningsfolk fra 
byggenæring, varehandel og bryggeri forteller 
om sine erfaringer med å inkludere folk fra ulike 
kulturer. 

LOs Rogalandskonferanse  
21.-23. oktober
Avdelinga var denne gang kun representert med 
en deltager 

Møte på Globaliseringskonferansen  
28. oktober
Jokke Fjeldstad ledet møtet i regi av avdelinga 
hvor Tellef Hansen fra De Facto og John Thomas 
var innledere. Det var rundt 50 deltagere i møtet. 
Teksten i annonsen for møtet lød:

Vi ser en tøffere offensiv fra arbeidsgivere mot 
fagbevegelsen, inspirert av amerikanske ledelsesmodeller, 
der det er liten plass for det organiserte arbeidslivet. 
Vi så det i våres da Expert prøvde seg på å si opp 
tariffavtalene.  
 
Det historiske klassekompromisset har blitt sagt opp. 
Arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger som driver 
indirekte eller direkte fagforeningsknusing er en del av 
det nye arbeidslivet. Mange på arbeidsgiversida ser til 
andre land med svake fagforeninger og stor eiermakt 
etter modeller for framtidens arbeidsliv.  
 
De ytre rammevilkårene med kriser og økende 
arbeidsledighet gjør det ikke lettere. Lønns- og 
arbeidsbetingelser er under kraftige angrep i hele Europa. 
Over nesten hele Europa ser vi at fagbevegelsen er i 
tilbakegang. EU har en arbeidsløshet på over ti prosent 
og i Norge er den på vei oppover. Denne situasjonen har 
utløst diskusjoner i hele den internasjonale fagbevegelsen 
om hvordan fagbevegelsen skal møte situasjonen på 
en best mulig måte. Det er spørsmål om politikk, om 
motstand og om mer langsiktige strategier. 
 
Hvordan skal fagbevegelsen møte denne offensiven? Hva 
er vår motstrategi? Må vi tenke på fagorganisering på 
nye måter?» 

Kurs mot fagforeningsknusing
AOF-kurs mot fagforeningsknusing i Østfold, 
John Thomas hadde program etter lunsj  
4. november. 

HKs pensjonistgruppe
Fra høsten 2016 har styret i HKs 
pensjonistgruppe avholdt møtene sine i 
avdelingas lokaler i Møllergata 24. 

Handel og kontor pensjonistforening ble stiftet 
27.11.1969. Pensjonistforeninga mottar hvert år 
budsjettmidler fra avdelinga, sammen med tre 
andre pensjonistforeninger i Oslo og Akershus.

I perioden har foreningen hatt 11 medlemsmøter 
og 2 dagsturer med buss.

Bortsett fra sommeravslutningen, har alle 
medlemsmøtene funnet sted i leide lokaler på 
Rustad treffsenter, Rustadgrenda 1 på Bogerud, 3. 
tirsdag i måneden, fra kl. 16.00. 

Sommeravslutningen ble avviklet i Solvang 
kolonihage på en solrik junidag. 

Foruten nyttig informasjon om aktuelle saker, 
har det på møtene vært ringspillkonkurranse, 
quiz og utlodning. Medlemmene har selv 
bidratt med opplesning av muntre historier, 
kurs i eskebretting og allsang. Det har vært god 
stemning på møtene.

Styret har forberedt møtene, laget og servert et 
varmt måltid mat (enkelt, men sunt og godt), 
samt kaffe/te og kake. Det har også hatt ansvaret 
for å vaske opp og rydde etterpå.



12 13

ORGANISAJONSAVDELINGENS ÅRSBERETNING 2016
Innledning
Det tredje året med egen ansatt i avdelingen 
er tilbakelagt stadium. Takket være engasjerte 
tillitsvalgte og samarbeid med medlemmer 
og kolleger i eget og andre forbund, blir 
aktivitetsnivået høyt. Denne rapporten gir en 
beskrivelse av aktivitetene som skjedde forrige år.

Den 11. august 2016 var milepæl for avdelingen. 
Prosjektperioden tok slutt og påfølgende dag 
gikk prosjektkoordinator over i fast stilling 
som organisasjonsmedarbeider. Prosjektets 
sluttrapport ble lagt fram for representantskapet i 
september 2016. 

Stillingsbeskrivelsen prosjektkoordinator 
er relativt romslig og kan ha i seg mange 
ulike elementer og arbeidsoppgaver. Den nye 
stillingsbeskrivelsen har allikevel mange felles 
trekk med den opprinnelige beskrivelsen av  
prosjektkoordinatorrollen. 

 

De største forskjellene er for det første at den 
nye rollen bærer mer preg av administrative 
oppgaver til støtte for AU/styret. For det andre 
vektes begrepet organisering over verving i 
andre kvartal i motsetning til i første kvartal. 
Det å verve enkeltmedlemmer har en verdi i 
seg selv både på individ- og organisasjonsnivå. 
Avdelingen ser det som viktig å koble verving 
av enkeltmedlemmer opp mot etablering og 
styrking av tariffavtaler. Derfor er det prioritert 
oppgave. Alternativet blir «mange løse fugler» 
uten tilhørighet til en «flokk» og fravær av den 
styrke det gir.

Mange av våre opprinnelige samarbeidspartnere er 
med i videre arbeid. Noen nye har kommet til. Fra 
tid til annen viser det seg at sporet vi følger leder 
oss inn i en blindvei. Andre ganger kan de vi første 
omgang overså vise seg å bli bærekraftige prosjekter. 
Det er viktig å se og vurdere alle muligheter, både 
store og små. Nøkkelen til organisasjonsbygging er 
å jobbe jevnt og trutt.  

SAMARBEIDSPARTNERE
Plantasjen
Våren 2016 etablerte Plantasjen nytt konsept med 
mindre butikker. Det er relativt vanlig at ansatte 
har et hoved ansettelsesforhold, men jobber flere 
steder. Tariffavtaler kom raskt på plass på fire av 
etableringene henholdsvis Storgata, Metro, St. 
Hanshaugen og Haugenstua. Sistnevnte med en 
organisasjonsgrad på 100 %.

Prosjektkoordinator var innleder på 
konsernklubbens kurs på Olavsgaard. 

Det har vært drevet oppsøkende virksomhet i 
kjeden sammen med frikjøpt tillitsvalg, Hege 
Brandhaug. I denne perioden var vi langt mer 
selektive og målstyrt når vi valgte hvilke butikker 
som skulle få besøk. Det har allikevel vært viktig 
ikke å glemme de som har «alt på stell». Støtte og 
anerkjennelse er viktig i en stadig mer krevende 
arbeidshverdag. 

Meny
Den oppsøkende virksomheten i Meny har 
blitt tatt et skritt videre. I større grad enn 
tidligere varsles det at de får besøk og det 
gjøres i større grad avtaler med tillitsvalgte. 

Det er gjort kartlegginger av hvilke butikker 
som har tariffavtale og hvem som er registrert 
med tillitsvalgte. Konsernklubben er utvidet 
med regiontillitsvalgte. Mange av disse er ferd 
med å skolere seg i HK sin tillitsvalgskolering 
og gjennom LO – skolen. Forbundet har lagt 
inn et ekstra gir i forhold til Meny. Med nitidig 
innsats fra både grasrota, forbundet og klubben 
selv ser det ut til at HK - klubben i Meny 
styrkes. Avdelingens arbeidsinnsats foregår i tett 
samarbeid med konsernklubbstyret og frikjøpte 
tillitsvalgte. 

OBOS
2016 startet med evaluering av adventsturne 
hvor alle landets avdelinger ble besøkt. Det 
har gjennom året vært jevnlig kontakt med 
avdelingen og klubbstyret. I august ble det 
gjennomført fellesmøte med HK finans og 
Obos bank i et forsøk på å demme opp for 
Finansforbundets inntog banken. Tanken om å 
blåse støv av LO – utvalget i virksomheten ble 
luftet i møtet. Tradisjon tro var det juleaksjon 
i kantina i desember. Vi stilte med materiell 
og arbeidsinnsats sammen med Sparebank1/
LO favør. (Som kun fikk lov til å snakke om 



13

medlemsfordeler). Det er stort potensial for HK 
og LO i OBOS. Avdelingen står klar og er på 
tilbudssiden om klubben ber om det.  

Cubus
Avdelingen har hele tiden hatt god tone med 
Cubus og muligheten for samarbeid ble diskutert 
i møte. Prosjektet utviklet seg etter hvert til 
en nasjonal satsing og forbundet tok over 
eierforholdet til dette prosjektet. 

Fliskompaniet 
En av de tillitsvalgte i Fliskompaniet kontaktet 
undertegnede og ønsket besøk av HK. Hele 
kjeden ble i løpet av våren 2016 avlagt visitt. 
Fliskompaniet ble i perioden kjøpt opp av 
Optimera Monter og tillitsvalgte på begge steder 
er satt i forbindelse med hverandre. På den måten 
er konsernklubben styrket.  

Ikea Slependen
I løpet av våren 2016 arrangerte vi stand i 
kantina tre ganger. Det ble valgt tre ulike 
tidspunkter (formiddag, ettermiddag og kveld) 
for å nå flest mulige medlemmer og ansatte. 
En av aksjonsdagene var i samarbeid med 
AOF. Hovedtema i samarbeidet med AOF var 
fagbrevordningen.  

Coop
23. og 31. juni ble Coopbutikker på Romerike 
besøkt. Tone Hartz ble frikjøpt til dette arbeidet. 
Budskapet var; meld deg på kurs.  

OTT – organisering til tusen
Samarbeidet med LO Oslo og de OBOS eide 
kjøpesentrene Manglerud, Tveita og Lambertseter 
har hele tiden vært i vår radar, men det er en 
hårfin balanse å besøke passe ofte, men ikke for 
mye. Menybutikkene er lokomotivene på disse 
senterne og står for kontinuiteten i arbeidet. 
Den 18. januar inviterte vi til åpent kveldsmøte 
for medlemmer og tillitsvalgte i Møllergata. 
Oppmøtet var som forventet, sparsomt. 
Kvaliteten på møtet ble allikevel godt da alle kom 
til ordet og små grupper i større grad åpner for 
uformelle kommunikasjonsformer.

ANDRE AKTIVITETER
LO på flyplass
Hver siste onsdag i måneden samles ulike 
LO-forbund seg på en kafe på flyplassen og 
det patruljeres i avgangshallene. Avdelingen 
samarbeider med regionkontoret om å 
representere HK på Oslo lufthavn.  

Sommerpatrulje
En av avdelings viktigste oppgaver er å delta 
i sommerpatruljen hvor vi stiller bil, tid og 
kompetanse til disposisjon. Sommerpatruljen er 
LO’s vaktbikkje og i 2016 ble registeringen for 
første gang gjort elektronisk.  

Julepatrulje
Mandatet til julepatruljen er rett og slett ment 
å være en hyggelig gest først og fremst for 
de ansatte i varehandel. Avdelingen var godt 
representert i oppdraget.  

Studentservice
Studentverving er viktig og blir på en god måte 
ivaretatt av LO’s distriktskontor. Fra tid til annen 
finner allikevel avdeling det formålstjenlig å være 
tilstede på høyskoler og universitetet. I 2016 var 
avdelingen representert både på Kjeller, Blindern 
og Oslo.  

Ekstern skolering
Kurset grunnleggende medlemsskolering ble 
for andre gang gjennomført 1. – 3. mars 2016. 
Denne gangen var det tenkt å tilpasse konseptet 
kun til Meny og Plantasjen, men vi valgte til 
slutt å utvide nedslagsfeltet for å få en større 
målgruppe. Ser at det er en fordel å samle folk 
fra ulike virksomheter når et av poengene er 
erfaringsutveksling.

Skrivekurskonseptet ble gjennomført for andre 
gang i mai.  

Landsmøte 2016
2016 var første gang det var en ansatt i 
avdelingen i en landsmøteperiode og det var 
naturlig å benytte seg av organisasjonsmed-
arbeiders kompetanse i det forberedende 
arbeidet. Avdelinga deltok på første samling på 
Frognerseteren med oppfølgingsmøte i etterkant.  
Runa tok ansvar for gruppene som hadde tema 
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boligpolitikk og aupairordning og deltok  
i forberedende møter. Både skrivearbeid, retorikk, 
kommunikasjon – og taleteknikk ble belyst.  

Region Østlandet sør bestilte Runa som veileder 
til taletrening en helg som en del av skoleringen 
for regionenes landsmøtedelegater. 

Intern skolering
Runa deltar i aktiviteter i både HK og LO regi 
det er naturlig å delta på. For å nevne noen; 
LO’s organisajonskonferanse, HK’s årsmøte, 
representantskapsmøte, tariffkonferanse mm. 
Siden stillingen ikke sorterer under forbundet 
har det vært viktig i finne andre plattformer 
for skolering, motivasjon og relasjonsbygging. 
LO skolen modul arbeidsliv og samfunn ble 
gjennomført i 2016. 

Uke 6
Uke 6 har blitt et begrep i HK. Denne uken i året 
legges det til rette for at alle ansatte i HK drar 
ut på virksomhetsbesøk. Formålet er verving og 
organisering. Hvem som får besøk og hva som 
ligger til grunn for vurderingen varierer fra år 
til år. Hovedansvaret for planlegging ligger hos 
regionkontoret. Avdelingen stilte både bil og tid 
til disposisjon i hele verveuka.  

Jubilantfeiring
Feiring av 25 og 40 årsjubilanter er dette 2016’s 
hyggeligste arbeidsoppgave. Avdelingen har for 
første gang alene hatt ansvaret for planlegging 
og gjennomføring. Ekstra hyggelig var det at vår 
egen forbundsleder Trine Lise Sundnes både var 
jubilant og kveldens hovedtaler sammen med 
John Thomas Suhr. 

Teater
Avdelingen inviterte medlemmene til teater i 
februar. I underkant av 40 personer så stykket 
≈tilnærma lik på Oslo nye teater. Tiltaket har vist 
seg å være en fin arena å bygge relasjoner på. Det 
skader heller ikke at medlemmer som vanligvis 
ikke er aktive finner sin måte å delta på. 

Generelt samarbeid
Det er bedre å bygge broer enn murer. 
Samarbeidet med regionkontor og forbund er 
viktig for avdelingen og det skjer både uformelt 
og formell. Samarbeidet med forbundet har i 
perioden blitt løftet opp et nivå, noe som blir satt 
stor pris på av avdelingens eneste ansatte.  Utover 
dette har avdelingen forgreininger og samarbeid 
ut til lokal LO og andre forbund. 

27. februar 2017 
Runa Bolstad Laume 
Organisasjonsmedarbeider
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Landsmøtet 2016
Det vises til regionens fyldige oppsummering 
av landsmøteforberedelsene. Vår avdeling var 
aktiv i forberedelser og gjennomføring av dette 
viktige landsmøtet og hadde i 2015 utarbeidet 
forslag til endringer i vedtekter og prinsipp- og 
handlingsprogram i HK.  Vi deltok i regionens 
utvidede representantskapsmøte som i januar 
2016 vedtok forslag som skulle oversendes til 
forbundet samt uttalelser og innspill til HKs  
egen organisasjon. Det var mest oppmerksomhet 
rundt innstillingen til ny organisasjonsstruktur,  
i debatten som gikk siden landsmøtevedtaket  
i 2012 om å se på egen organisasjon  

Avdelingen arbeidet godt med innstillingene 
til organisasjonsdebatt som ble offentlige 
like før fellesferien og hadde eget møte 
med arbeidsutvalget i forbundet for å 
sjekke ut hvordan en best kunne forstå de 
foreslåtte endringene satt ut i praksis. Vi er 
svært takknemlige for at en av våre erfarne 
medlemmer, Alexander Kvedalen, påtok seg 
å sammenlikne forbundsstyrets innstilling 
med gammel organisasjonsstruktur slik at de 
foreslåtte endringene ble lettere å forstå for 
landsmøtedelegater og andre. De aller fleste 
av avdelingens landsmøtedelegater deltok 
i minilandsmøtet på Sørmarka 12. og 13. 
september.  

Organisasjonsmodellen ble et viktig tema på 
samlingen og fikk mye motbør. Forbundsstyret ga 
ut en ny versjon i september Men heller ikke den 
reviderte versjonen slo an.

En erfaring fra landsmøteforberedelsene er at 
det absolutt er en fordel om de som velges til 
delegater fra avdelingene setter av tid til å delta 

i de formøter, kurs og mini-landsmøtet. En så 
stor delegasjon som har så mange kampsaker 
og er avhengig av at man deler på kunnskapen 
og arbeidet. Det er krevende å delta når en ikke 
har deltatt i de foregående diskusjonene og 
delegasjonen som helhet er tjent med en god 
fordeling av arbeidet.

Landsmøtet ble gjennomført på Oslo 
Kongressenter Folkets Hus, Youngstorget, 
Oslo i tiden 15. til 19. oktober. Regionen 
var til stede med 40 delegater i tillegg til 
regionens representanter fra forbundsstyret og 
bransjerådene.

Avdelingsstyret oppsummerer landsmøtet, 
inkludert forarbeidet som svært krevende, men 
vellykket fordi vi stilte godt forberedt. Vi vektla å 
medvirke til å dele kunnskap og ha demokratiske 
prosesser underveis i landsmøtet. Fra vår avdeling 
deltok en del folk i viktige verv under møtet. 
Disse var:

•  Vedtekts og organisasjonskomiteen: John 
Thomas Suhr. 

•  Redaksjonskomiteen for prinsipp- og 
handlingsprogram og uttalelser: Ingunn 
Gjerstad og Lars Hjetland.

•  Valgkomiteen: Fawsi Adem. 

Da vi så at resultatet ble at vi fikk beholde vår 
organisasjonsstruktur med aktive fagforeninger 
og fikk vedtatt tydelig politikk på viktige områder 
for medlemmene, var det verdt strevet.
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BEVILGNINGER 2016:
FEBRUAR:
Bevilgning Nei til EU – utredning om 
nye direktiver om offentlige anskaffelser, 
verftdommen og norske tariffavtaler relatert til 
EUs vikarbyrådirektiv – 3 000 kr

8. mars komiteen – 3 000 kr

ÅRSMØTET:
AEF -  5 000 kr 
Somliga går… (Notodden Blues Festival)- 10 000 kr 
Norsk Folkehjelp -  5 000 kr 
Framfylkingen - 2 000 kr 
Spleiselag ”Nye Utøya” - 5 000 kr 
Norges Sosiale Forum - 10 000 kr 
Bjørn Tore Egeberg – Rettferdig Pensjon -  5 000 kr 
Bjørn Tore Egeberg – Forsvar Offentlig 
Pensjon -  2 000 kr 
Kvekerhjelp – 10 000 kr

APRIL:
Norsk Folkehjelp - 1 000 kr

MAI:
Støttegruppa for Palestinsk fotball - 2 500 kr

JUNI:
Støttekonsert Havnearbeiderne – 3 000 kr.

AUGUST:
Pop Venstre – 2 000 kr

NOVEMBER:
Oppbygging fotballbane Kobane - 3 000 kr 
Handelsskole i Bosnia -  5 000 kr

HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg
Rapport 2016-17
Utvalget har bestått av: 
Mike Barker, AOF Norge/pensjonist 
Ingunn Gjerstad , LO i Oslo 
Mikael Kristoffersen, Coop Norge 
Anne-Berit Tuft, Cappelen Damm 

Utvalget har arbeidet etter følgende 
mandat:
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 opprette et slikt utvalg. Som følge av det 
avsettes 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 området fagforeningen(e) / klubben(e) 
holder til. Det kan også være aktuelt å skolere 
medlemmer til å bli tillitsvalgte, for å bygge 
opp en fagbevegelse. Skoleringen holdes i det 

området fagforeningen(e) / klubben(e) opererer 
i. Tillitsvalgte i HK med relevant erfaring og 
kunnskap reiser dit og holder kurs bestående 
av for eksempel foredrag, gruppearbeid og 
rollespill. Kursinnhold og opplegg må avtales ut 
ifra behovene til fagforeningen(e) / klubben(e). 
Oppgavene må kunne fordeles på andre 
tillitsvalgte i Oslo og Akershus Handel og Kontor 
enn de som sitter i utvalget.

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.
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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 arbeids-
ledighetsstatistikken 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 litauisk eid og har vært 
fiendtlig innstilt overfor fagbevegelsen fram 
til nylig. I fjor 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. 

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. Kursene ble gjennomført 
2014 og 2015. 

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 2015 
ble den første samlingen for unge medlemmer 

i forbundet gjennomført. 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. Kontakt mellom HK 
ungdom i region Øst og LTDA ungdom er nå 
opprettet.

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. 

Samarbeidet har fortsatt i 2016.  I juni 
gjennomførte vi det første kurset i LTDA med 
aktive medlemmer fra 4 forskjellige kjeder:

• Rimi, 
• Maxima 
• Prisma  
• Rautakesko. 

Jorunn Martinsen og Vigdis Berger var med fra 
norsk side. Det ble lagt opp til en åpen samtale 
hvor det var muligheter for læring på tvers av 
nasjonale grenser. Mest oppsiktsvekkende var 
hvor mye aktivistene fra de andre kjedene kunne 
lære av medlemmene i Rimi som er kommet 
lengst, tross alt.  

LTDA er fornøyd med hva kursene har ført til 
og ønsker å satse på et videre samarbeid med 
HK Oslo/Akershus. De er i ferd med å bygge et 
nettverk regionalt og på tvers av butikkjedene. 
Dette styrker det lille forbundet ytterligere. 
De neste planene i vårt samarbeid er en 
veiledersamling med noen av de som har vært 
på kursene våre slik at de kan stå på egne ben 
pedagogisk og muligens kurs på tvers av de tre 
baltiske statene. 

Andre områder
I løpet av året har vi opprettet kontakt 
med FGBEF, som er forbundet for bank- og 
finansansatte i Tunisia. Forbundet er tilsluttet 
UGTT, den tunisiske konfederasjonen, som 
norsk LO har samarbeid med. Neste steg her blir 
et møte med ledelsen i forbundet for å drøfte 
mulige samarbeidsprosjekter.
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Årsberetningen for ungdomsutvalget  
i Oslo-Akershus Handel og Kontor 2016.
Ungdomsutvalget har i perioden 
2016-2017 bestått av:
Lars Fjærli Hjetland, leder 
Siri Fredrikke Amundsen, nestleder 
Charlott Pedersen, nestleder 
Adrian Larsen Steinbø, styremedlem 
Munir Jaber, styremedlem 
Julia Sofie Rosseland Hansen, styremedlem  
Miriam Bugge, styremedlem 
Bendik Landmark, styremedlem (permisjon fra 
juni 2016) 
Nanette Stenbock Riis, styremedlem (permisjon 
fra juni 2016) 
Kim Buskerud, varamedlem 
Jørgen Aaserød, varamedlem (permisjon fra juni 
2016) 
Kan Min Lin, varamedlem 
Marius Svendsen, varamedlem  

Lars, Siri Fredrikke og Charlott har sittet i Handel 
og Kontor Oslo-Akershus sitt avdelingsstyre. 
Lars har vært medlem i arbeidsutvalg i Handel 
og Kontor Oslo-Akershus. Siri, Charlott, 
Miriam, Kim og Adrian har sittet i Region Øst 
sitt ungdomsutvalg som henholdsvis leder og 
styremedlemmer, i tillegg til dette har Siri vært 
medlem det sentrale ungdomsrådet i Handel og 
Kontor. I tillegg har Charlott og Kim representert 
HK i LO i Oslo/Akershus sitt ungdomsutvalg.

Formål:
Ungdomsutvalget har i 2016 avholdt 9 styremøter. 
På det første styremøtet 24. mars 2016 ble det 
igangsatt et arbeid med å konkretisere planene 
for året i tråd med den vedtatte handlingsplanen 
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 
landsmøtet. 

Ungt tillitsvalgtforum:
Utvalget har i 2016 fulgt opp arbeidet som 
ble startet i 2015 med å opprette og utvikle 
et forum for unge medlemmer i avdelingen 
– Ungt tillitsvalgtforum. Forumet 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.   
I årsmøteperioden har det blitt avholdt to 
samlinger i forumet. Våren 2016 var forumet 
på besøk på Stortinget, hvor vi fikk omvisning, 
og innledning fra stortingsrepresentant Fredric 
Holen Bjørdal om den politiske situasjonen. 
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I januar 2017 arrangerte ungdomsutvalget et 
«Januarbord» for unge medlemmer i avdelingen. 
Under arrangementet innledet HK-leder 
Trine Lise Sundnes om «Veien videre etter 
HK-landsmøtet 2016». Ungdomsutvalget håper at 
Ungt tillitsvalgtforum blir en varig og aktiv arena 
i Oslo og Akershus Handel og Kontor.    

Landsmøte 2016:
Målet i handlingsplanen var at ungdomsutvalget 
skulle være en aktiv deltager på landsmøtet og 
sørge for å sette politiske og organisatoriske 
saker som er viktig for ungdom på dagsorden. 
Ungdomsutvalget deltok med flere delegater 
på landsmøtet. Våre representanter deltok 
aktivt i debattene og i det politiske arbeidet på 
landsmøtet, blant annet i redaksjonskomiteen 
for politiske saker. Vi fikk mange politiske 
gjennomslag, og ungdommen opprettholdt sin 
representasjon i HKs organisasjonsstruktur.  

Utvalgshelgen:
Handel og Kontor inviterte, tradisjon tro, 
alle ungdomsutvalgene i landet til en egen 
utvalgshelg. Samlingen ble avholdt på Sørmarka 
konferansesenter helgen 8. – 10. april. Helgen 
ble brukt til å skoleres i utvalgsarbeid, dele 
erfaringer og knytte bånd mellom utvalgene. 
Blant innlederne var forbundsleder Trine Lise 
Sundnes og avdelingsleder John Thomas Suhr. 
Ungdomsutvalget i avdeling Oslo og Akershus var 
representert ved nesten 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.  

Sommerkonferansen:
Handel og Kontors årlige sommerkonferanse 
for ungdom ble arrangert på Sørmarka 
konferansesenter 3. - 5. juni 2016. 
Ungdomsutvalget fra Oslo og Akershus var 
godt representert, i tillegg til at også flere 
andre unge medlemmer fra avdelingen deltok. 
Sommerkonferansen var veldig vellykket, både 
når det gjelder faglig utbytte og sosialt fellesskap.  

Sommerpatruljen:
LOs sommerpatrulje ble avholdt for 31. gang  
i perioden 27. juni – 15. juli. 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 – 107 dagsverk og 37 % av 
deltakerne. Vi var innom 897 virksomheter  
i bransjene HK dekker, og snakket med mange 
unge arbeidstakere. LOs sommerpatrulje var som 
alltid en stor suksess.

 

Nissepatruljen:
I desember 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:
2016 har vært et spennende år med mye aktivitet. 
Ungdomsutvalget i Oslo/Akershus HK har vist 
et stort engasjement, frontet våre fanesaker, og 
har vært tilstede på arenaer som var relevant for 
vårt arbeid i året som har gått. Videreutviklingen 
av Ungt tillitsvalgtforum står igjen som den 
aktiviteten utvalget mener har vært viktigst, og 
er en aktivitet ungdomsutvalget håper kan bli 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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Årsmøtevalgte for perioden 17. mars 2016 til 28. mars 2017

Avdelingstyret Navn Arbeidsplass
Leder:            John Thomas Suhr     Norli Libris AS

Nestleder:                      Ingunn Gjerstad LO Oslo

Sekretær:        Monica Hekkvang    Boys & Girls

1. styremedlem Roger Jacobsen Solar 

2. styremedlem    Øystein Berg COOP Lager Gardermoen

3. styremedlem    Hege Brandhaug Plantasjen Skedsmo

4. styremedlem          Lars Hjetland Student

5. styremedlem    Siri Fredrikke Amundsen Meny Drøbak

6. styremedlem Morten Jacob Aasen Tidligere COOP lager

Ansattes representant Runa Bolstad Laume Oslo/Akershus HK

1.varamedlem        Petter Thorshaug Akademika

2.varamedlem        Samiya Mohamad    Ikea kundesenter

3.varamedlem        Rolf Sandholdt Schencker 

4.varamedlem        Charlott E.A. Pedersen Lampemagasinet Alnabru

5.varamedlem        Sverre Holmen Løvenskiold Maxbo

6.varamedlem        Linda Blankson COOP Detalj

7. varamedlem Jørgen Aaserød Elkjøp Skøyen Fram til 21/6 2016

8. varamedlem Daniel Walter OBOS

Kontrollkomiteen
Leder Bjørn Christensen Coop lager/pensjonist

Medlem Karin Solum Handel og Kontor i Norge

Medlem  Tord Lier Norsk Folkehjelp

Valgkomiteen
Leder Arne Bernhardsen Gyldendal

Medlem Julie Sofie Rossland Hagen LO

Medlem Dalwinder Singh Ikea

Medlem Janne Hegna MFO

Medlem Viggo Andresen DHL 

Avdelingens representantskap
1 John Thomas Suhr Norli Libris AS

2 Ingunn Gjerstad LO Oslo

3 Monica Hekkvang Boys & Girls

4 Roger Jacobsen Solar 

5 Øystein Berg COOP Lager Gardermoen

6 Hege Brandhaug Plantasjen Skedsmo

7 Lars Hjetland Student (ungdom)

8 Siri Fredrikke Amundsen Meny Drøbak

9 Morten Jacob Aasen Tidligere COOP lager

10 Petter Thorshaug Akademika

11 Samiya Mohamad    Ikea kundesenter

12 Fawsi Adem Ikea Furuset

13 Geir Jansen Engrospartner Lillestrøm

14 Alexander Kvedalen LO Oslo

15 Britt Heidi Nilsen Staples Nordic

16 Janne Hegna        MFO                
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17 Mikael Kristoffersen Coop 

18 Dalwinder Singh Ikea

19 Erik Eriksen Møller Logistikk Skedsmo

20 Sissel Traavik teknisk ukeblad

21 Tom Ramberg Meny Øst Rykkinn

22 Håkon Hofstad Taxus

23 Bjørn Tore Egeberg Heismontørene

24 Jokke Fjeldstad Rødt

25 Daniel Walter OBOS

26 Atle Teigen Forlagssentralen

27 Maria Gründen SOS veihjelp

28 Morten Grostad Fagforbundet Fram til 4/10 2016

29 Birgitte Bjørnøy Ark Bogstadveien

30 Marte Finess Tretvoll Gyldendal

Vararepresentanter
1 Alf Håkon Søberg Coop Norge Handel avd. Langhus

2 Rolf Sandholt Schenker AS avd. Alnabru

3 Oddbjørn Snekkerbakken Ark

4 Per Øyvind Eriksen Norsk Folkehjelp

5 Viggo Andresen DHL Express

6 Linda Blankson COOP Detalj

7 Jin Bæknes Ikea Hjemme

8 Lisbeth Østensen Akademika

9 Andreas Olsen Fagforbundet

10 Adrian Lasse Steinbø HK ung

11 Kim Buskerud Staples

12 Charlott E.A. Pedersen Lampemagasinet Alnabru

13 Anne Mette Eriksen Otis 

14 Berge Sørland Expert Norge AS Expert Drøbak

15 Jørgen Aaserød Elkjøp Skøyen Fram til 21/6 2016

16 Trine Dalstrøm Meny Drøbak

17 Runa Bolstad Laume Oslo/Akershus Handel og Kontor

LO i Oslo
1 Adem Fawsi Ikea Furuset

2 Sissel Traavik Teknisk Ukeblad

3 Nina Hovda Johannesen Aschehoug

4 Nina Skranefjell HK i Norge

5 John Thomas Suhr Norli Libris AS

6 Mikael Kristoffersen Coop

7 Britt Heidi Nilsen Staples

8 Sissel Weholdt HK i Norge

9 Erik Eriksen Møller Logistikk AS

10 Jokke Fjeldstad Rødt

11 Arne Bernhardsen Gyldendal

12 Janne Hegna MFO

13 Dalwinder Singh Ikea

14 Bjørn Tore Egeberg Heismontørenes forening

15 Maibritt Christensen Work-hand

16 Oddbjørn Snekkerbakken Ark
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Varaer til LO i Oslo
1 Yngve Myrholt Ikea Furuset

2 Per Øyvind Eriksen Norsk Folkehjelp

3 Linn Andersen Arbeidsforskningsinstituttet

4 Andreas Olsen Fagforbundet

5 Birgitte Bjørnøy Ark 

6 Øystein Berg  Coop Norge Grorud

7 Kim Buskerud Staples

8 Trude Bang Fagforbundet

9 Rolf Sandholt Schenker AS avd. Alnabru

10 Truls Hansen Fagforbundet

11 Marte Finess Tretvoll Gyldendal

12 Asle Nærby Fagforbundet

13 Jan Steinholt Populus

14 Maria Grunden SOS veihjelp

15 Charlott E.A. Pedersen Lampemagasinet Alnabru

16 Jørgen Aaserød Elkjøp Skøyen Fram til 21/6 2016

16 Lars Hjetland Actis Fra ?

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Follo
1 Kamilla Hagen Lunden Panduro Hobby

2 Annar Bakken HK Region Øst

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Asker og Bærum
1 Daniel Walter OBOS

2 Christian Haaseth Boklageret

3 Samiya Mohamad IKEA kundesenter

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Nedre Romerike
1 Viggo Andresen DHL Express avd. Skedsmo Ikke tiltrådt

2 Runa Bolstad Laume HK Oslo og Akershus

3 Marius Svendsen Elkjøp

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Øvre Romerike
1 Roger Jacobsen Solar 

Avdelingas medlemmer i forbundsstyret
FAST John Thomas Suhr Norli Libris AS

1. vara Ingunn Gjerstad LO Oslo

2. vara Roger Jacobsen Solar

Bedrifter med flest HK-medlemmer 1/3/2017 Medlems økning fra 2015 1/4/2016

1 COOP Norge (Butikk) 601 -93 694

2 Coop Lager/Hovedkontor 528 32 496

3 Meny 492 48 444

4 IKEA 413 17 396

5 Norsk butikkdrift (Oppkjøpte butikker COOP) 260 - -

6 Hennes & Mauritz 182 11 171

7 Kiwi 173 2 171
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2016 2015 2014 2013 2012 2011

Ordinære medlemmer (inkl bi-medlemmer) 11754 11389 10959 10773 10770 10853

Økning ordinære medlemmer fra året før 365 430 186 3 -83

Økning ordinære medlemmer fra året før i prosent 3,1 % 3,9 % 1,7 % 0,0 % -0,8 %

Medlemmer på tariffavtale 7444 7278 7133 7052 7050 7054

Økning fra året før 166 145 81 2 -4

Økning fra året før i prosent 2,2 % 2,0 % 1,1 % 0,0 % -0,1 %

Totalt alle medlemmer 16522 16061 15607 15293 15118 15109

Total økning fra året før 461 454 314 175 9

Total økning fra året før i prosent 2,8 % 2,9 % 2,1 % 1,2 % 0,1 %

Hvorav:

Studenter/lærlinger/elevmedlemmer 946 852 858 660 812 587

Æresmedl/Pensjonister/uføre: 3822 3805 3778 3711 3691 3669

Antall  
nyinnmeldte 
under 30 
i 2016 pr 
020117

Antall  
nyinnmeldte 
over 30  
i 2016 pr 
020117

Antall  
nyinnmeldte 
2016 pr 
040117

Innmeldte 2016: 2719 1276 1443 2719

Utmeldte 2016: 2229 47% 53%

8 Brødrene Dahl 172 27 145

9 Maxbo Løvenskiold 153 -2 155

10 Cappelen Damm 145 0 145

11 Landsorganisasjonen 141 1 140

12 OBOS 129 -16 145

13 Aschehoug - Universitetsforlaget 129 9 120

14 Fagforbundet 128 5 123

15 Staples Norway 125 34 91

16 Gyldendal 116 -7 123

17 Solar Norge 88 3 85

18 Plantasjen 85 15 70

19 Norsk Folkehjelp 84 3 81

20 ARK Bokhandel 75 7 68

21 Elkjøp 74 39 35

22 Travel Retail (Gardermoen) 70 37 33

23 Norli Libris AS 69 70

24 Harald A Møller AS 67 14 53

25 Telia Norge 66 51 15

26 DHL 65 9 56

27 Elektroskandia 64 -3 67

28 Handel og Kontor 64 -3 67

29 EngrosPartner 63 -3 66

30 Sentraldistribusjon 63 -3 66
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