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Medlemssituasjonen
Vi har i 2018 økt medlemstallet fra 16 713, med 
en total økning på 315 medlemmer til 17 028 som 
tilsvarer en økning på 1,9 %. Tallet på ordinære 
medlemmer har økt fra 11 887, med en total øk-
ning på 241 medlemmer, til 12 128, som tilsvarer 
en økning på 2 %. Hele 2 862 nye medlemmer 
meldte seg inn, mens det i samme periode for-
svant ut 2 491 personer.

Pr januar 2019 har vi medlemmer fordelt på 3 
729 arbeidsplasser (mot 3 640 arbeidsplasser sam-
me tid året før). På 909 av disse arbeidsplassene 
har vi tariffavtale (mot 887 året før). Totalt 8 023 
medlemmer er omfattet av tariffavtale (mot 7 554 
året før), noe som er en økning på 469, som til-
svarer en økning på 6,2 %! 

Vi har 199 klubber med mer enn 10 medlemmer. 
Vår største klubb er IKEA Furuset hvor det er 275 
medlemmer. Mens vi har et langt haleheng med 
klubber med kun noen få medlemmer – hele 199 
«klubber» har kun har ett medlem. Medianklub-
ben vår har 4 medlemmer (mot 3 i 2017). Likevel 
er det verdt å merke seg at det likevel er slik at 
70 % av yrkesaktive medlemmer i Oslo Akershus 
formelt har en lokal klubb i bedriften å forholde 
seg til. (8 638 yrkesaktive medlemmer er omfattet 
av tariffavtale, eller er 5 eller flere HK-medlem-
mer på arbeidsplassen, hvor det etter vedtektene 
da skal stiftes klubb). 

Strategien vår med å satse på å øke antallet med-
lemmer bak hver tariffavtale for å bygge styrke 
som kan skaffe resultater i tariffoppgjør, og slik 
at vi har klubber som er sterke nok til å sette en 
standard som resten kan strekke seg etter, har 
slik sett gått i riktig retning.

Det ble opprettet 58 nye tariffavtaler i Oslo 
Akershus i 2018.

61 tariffavtaler opphørte i avd 3 av følgende årsaker:

– 0 medlemmer ved avtaleperiodens utløp . .  38 
– Konkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
– Opphør/nedleggelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9 
– Fusjon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
– Opprydding i ISS Facility Services AS . . . . .  3 
– For lav org.grad ved innmelding i Virke . . .  1

Hvem er vi?
Avdelingens rolle i forbundet Handel og Kontor 
består av tre selvstendige organisatoriske ledd: 

• Klubbene (på den enkelte arbeidsplass) 
•  Fagforeningene (lokal geografisk sammen - 
 slutning av klubbene og medlemmene, 23 stk)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Forbundet (Landsomfattende sammenslutning  
 av foreningene)  

Formålet til Handel og Kontor er å organisere 
lønns takere og personer under utdanning innen - 
for 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 organisasjonsmessi-
ge, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og kultu-
relle interesser.  

I HK er det forbundet (sentralt eller gjennom 
sine regionskontorer) som har fullmakter til å 
møte arbeidsgiverorganisasjonene til forhand-
linger 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. 
Avdelingsleder har vært fast frikjøp to dager i 
uka, fram til august. Fra august og ut året har 
avdelingsleder vært i 100 % permisjon fra or-
dinær jobb. Det var i 2018 også planlagt brukt 
opp til totalt 60 % årsverk fast for nestleder og 
sekretær-funksjon. Dette ble ikke effektuert som 
planlagt, og har dessverre bundet avdelingsleder 
til mer drift og administrasjon enn ønskelig.

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 gjen-
nom perioden for å gå gjennom protokoller og 
kvartalsregnskap. Forbundets regnskapsavdeling 
fører avdelingens regnskap. 

Lokal Tillit – Medlemsblad for Oslo/Akershus Handel og Kontor
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BILDETEKST?

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

Hva med vår frihet?

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

Nr 3 Nov 2018 – Medlemsblad for Oslo/Akershus Handel og Kontor

Lokal Tillit utgis av din fagforening og kommer med tre nummer årlig. Vi inviterer til aktivitet i 

klubbarbeid på arbeidsplassen, fellesmøter og skoleringstilbud med andre. Sammen er vi sterkere 

enn hver for oss, og kan lære av hverandre.

Rehema Abdul Wahab er tillitsvalgt på Coop OBS Alnabru og deltok 

sammen med mange av HKs medlemmer i demonstrasjon 8. novem

ber for kravet om pensjon fra første krone.
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Medlemskap
Oslo/Akershus HK er tilsluttet/medlem av følgen-
de paraplyorganisasjoner og initiativ:

–  Fellesutvalget for Palestina, Anne Berit Tuft  
 har sittet i representantskapet i 2018

–  Klimavalgalliansen

–  Norges Sosiale Forum (arrangør av Globali- 
 seringskonferansen)

–  Abonnent med møterett på Manifest  
 tankesmies årsmøte

– Nei til EU-venn

– Arbeiderbevegelsens Historielag Akershus

– Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

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 akti-
viteter og nyheter.

Avdelingens Facebook-side: https://www.face-
book.com/HandelOgKontorOsloAkershus har 
gjennom 2018 blitt oppdatert med nyheter 
ukentlig. Siden hadde 782 «likes» og 785 «følge-
re» pr 11. mars 2019, mot 664 «likes» og 657 «føl-
gere» pr 8. mars 2018 (527 «likes» pr 24. februar 
2017 og 413 “likes” 7. mars 2016).

Lokal Tillit
Medlemsbladet for fagforeningen har vært sendt 
ut sammen med HK-nytt som innstikk midt i 
bladet og har lagt nede noen år. I 2018 klarte vi 
å komme ut med alle de planlagte tre nummer 
på 8 sider hver. Nummer en kom i juni, nr 2. 
kom i oktober og nr 3. i november. Vi vektlegger 
å komme med invitasjon til og referat frå ulike 
typer aktiviteter, kurs og møter som kan henges 
som oppslag på klubbtavla samt bidrag fra egne 
medlemmer i form av boktips, reiseskildringer og 
politiske innlegg. Redaksjonen har variert en del 
gjennom året og det viser seg at når vi planlegger 
godt kan mange små bidrag bli en god helhet. 

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

Møtevirksomhet og representasjon
Det ble i 2018 avholdt 10 avdelingsstyremøter og 
15 AU-møter. Det har blitt behandlet 154 saker 
i avdelingsstyret gjennom 2018, mot 155 saker i 
2017.

I tillegg ble det i 2018 avholdt representant - 
s kaps møte 25. september og årsmøte i mars.

Oslo/Akershus HK har medlemmer i styrer eller 
andre utvalg som for eksempel valgkomite i lokal 
– LO’ene:  
• LO Asker og Bærum 
• LO Øvre Romerike 
• LO Nedre Romerike 
• LO i Oslo

I LO i Follo har vi dessverre ikke hatt noen 
HK-representanter etter at våre kandidater 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 de forskjellige utvalg i LO i Oslo har vi hatt 
følgende representanter:

Internasjonalt utvalg 2018: 
Nina Skranefjell (Handel og Kontor)

Kulturutvalget 2018: 
Arne Bernhardsen (Gyldendal) 
Nina Skranefjell (Handel og Kontor)

Næringspolitisk utvalg 2018: 
Jokke Fjeldstad (Rødt)

Faglig solidaritetsutvalg 2018: 
John Thomas Suhr (Norli Libris AS)
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Regionrådet og regionkonferanser i Akershus

Regionrådet i Akershus er opprettet etter LOs 
vedtekter, paragraf 20, vedtatt på kongressen i 
2017 og er i 2018 satt ut i livet. De fastslår at for-
bundene oppnevner en representant med vara i 
tillegg til inntil tre representanter med vara for 
lokalorganisasjonene. I forkant av LO-kongressen 
hadde man en organisasjonsutredning og en dis-
kusjon om lokalLOenes rolle. Vi opplevde at HKs 
arbeid i gruppen manglet forankring i forbundets 
organer og landsmøtevedtak i 2016. Arbeids-
gruppen gikk inn for endringer som strammer 
inn den lokale organiseringen på en måte mange 
oppfatter som toppstyring av en grunnplansor-
ganisering. På LOs kongress i mai 2017 ble LOs 
vedtekter endret. Den eneste lokalorganisasjonen 
som ikke berøres er Oslo der fagforeningene 
fremdeles oppnevner sine representanter selv. 
Mer informasjon om disse endringene er beskre-
vet i fjorårets beretning på side 12. 

For oss er Ingunn Gjerstad representant i region-
rådet med Amir Mayani fra FLR som vara. Disse 
er oppnevnt i HKs forbundsstyre 15.01.18. I 2018 
var det fire møter avholdt og et femte planlagt 
møte ble avlyst.

LOs regionkonferanse er samarbeidsorgan for 
forbundene og LOs lokalorganisasjoner, underlagt 
LOs vedtekter og vedtak fattet av LOs kongress, 
LOs representantskap og LOs sekretariat for å 
styrke og samordne aktiviteter i forbundene og 
LOs lokalorganisasjoner i regionen og ovenfor 
LOs kongress. I HKs AU-møte 16.2.2018 ble disse 
oppnevnt:

Kamilla Lunden, Ole Magnus Eide, Charlott E. A. 
Pedersen, John Thomas Suhr, Monica Hekkvang. 
Følgende er vara: Ronny Spolen Nilssen, SLA, 
Janne Hegna, Marius Bakkevold Svendsen, Roger 
Jacobsen, Rozina Nazaar, Annar Bakken.

Regionkonferansen avholdes ordinært to ganger 
i året og skal bestå av følgende representanter 
med fulle rettigheter; To representanter fra hver 
lokalorganisasjon, regionrådet, regionens valgte 
representant til LOs representantskap, og repre-
sentanter fra forbundene etter en  fordeling som 
gir oss 5 medlemmer. Forbundene dekker reise, 
diett og tapt arbeidsfortjeneste for sine valgte 
representanter og regionrådsrepresentant.

På regionkonferansen 15.–16.mars 2018 deltok 
Ole Magnus Eide, Rozina Nazar, Kamilla Hagen 
Lunden og Marius B.  Svendsen. Konferansen 
valgte Per Ole Melgård som regionens delegat til 
LOs representantskap, med Iren Bekkevold Berg 
som vara. 

Det ble vedtatt fire uttalelser; Ja til rettstaten 
Norge! Ja til innføring av Akershusmodellen!

Nei til Acer-EUS3. energimarkedspakke. Sukker-
avgiften- Bent Høies bitre medisin.

I tillegg til rapportering av forbundenes og lo-
kalorganisasjonenes arbeid var det innledninger, 
ved Fafo, Kristine Nergaard, om organisering av 
uorganiserte. Oslo Lufthavn, medlemsbevaring, 
trepartssamarbeidet var blant de andre temaene.
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På regionkonferansen 1.–2.november på Sørmarka 
deltok Marius Bekkevold Svendsen, Charlott E.A. 
Pedersen og John Thomas Suhr. Ingunn Gjerstad 
deltok for regionrådet.

Charlott E. A. Pedersen var en av ordstyrerne og 
Ingunn Gjerstad holdt innlegg for HK om vår 
satsing på fagopplæring og organisering. Linn 
Andersen(HK) om familie- og likestillingsutval-
gets arbeid. Blant øvrige innledninger var blant 
annet Kaja Storvik fra Agenda om økonomi og 
velferd, Peggy Hessen Følsvik fra LOs ledelse, om 
valget 2019.

Det tar noe tid å finne formen på den nye orga-
niseringen for alle parter. For oss er det en ut-
fordring at vi ikke klarer å «fylle opp kvoten» på 
disse konferansene og foreningen vil se nærmere 
på hvordan dette kan styrkes i 2019 samtidig som 
vi evaluerer hva vi vil oppnå gjennom å delta.

Medlemsmøter om fagopplæring 
Både i regionens og avdelingens virksomhetsplan 
er satsing på at flere skal kunne få fagbrev en 
sentral oppgave. Den enkelte får faglig påfyll og 
får samtidig dokumentert hva realkompetansen 
en har tilegnet seg er verdt, både i form av yr-
kesstolthet og lønnsøkning. En annen fordel med 
fagbrev er at en blir bedre i stand til å få nytt 
arbeid dersom en mister det en har ved konkurs 
for eksempel. 

En nysatsing for avdelingen i 2018 har vært å 
arrangere medlemsmøter om å ta teorikurs for 
de ulike fagbrevene i våre yrker sammen med 
andre som har 5 års praksis i butikk, kontor 
eller lager. Vi inviterer til et par times prat og 
serverer hjemmelaget suppe. Det orienteres fra 
AOF om opplegget for kursene og om at en kan 
søke stipend fra Handel og Kontor på kr 10 000. 
Enhver kan lese på egen hånd og ta fagbrev uten 
å gå teorikurs også, men mange kvir seg for det 
når det er en stund siden siste skoledag.  Det ble 
arrangert to slike medlemsmøter i februar der 83 
personer deltok og to i oktober. I alt vel 130 med-
lemmer deltok gjennom året og mange av disse 
har satt i gang med å gå på kurs. Teorikursene er 
på fra 60 til om lag 90 timer, litt avhengig av fag. 
Noen har også invitert AOF til sine arbeidsplasser 
og klubber og flere kurs er igangsatt i for eksem-
pel TRN og IKEA. Medlemsmøtene arrangeres i 
passende tid etter de to årlige rekrutteringsukene 
slik at vi kan invitere til ytterligere medlemsak-
tivitet når vi er ute. Ingunn Gjerstad, Charlott 
Pedersen og Monica Hekkvang har hatt ansvar for 
det praktiske og ledet møtene og Hilde Moshølen 
fra AOF har vært invitert som vår samarbeids-
partner og innleder.
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Lynkurs
Det har over tid vært færre som går i gang med 
trinnskoleringen som tilbys tillitsvalgte og vi har 
erfart at avtaleverket brukes mindre lokalt. Ar-
beidsgiverne er heller ikke flinke til å respektere 
behovet for å gi våre medlemmer fri tre til fem 
dager til vår trinnskolering i lov- og avtaleverk.  
Fra 2018 utviklet forbundet et kortkurs på fem 
timer, kalt lynkurs, for å dele smakebiter om hva 
tillitsvalgtrollen er og hvilke verktøy vi har til 
å bruke lokalt slik at flere kunne få lysten på å 
lære mer og se forskjellen på å arbeide med og 
uten å bruke partsforholdet. Vi tar oss tid til litt 
historieformidling og spiser lunsj sammen. Kur-
sene foregår veldig deltakerstyrt ettersom det er 
ulike erfaringer samlet og man kan lære av hver-
andre og finne andre som har problemstillinger 
som ligner. Våren 2018 arrangerte vi 4 slike kurs, 
3. og 7.mars i Møllergata 14. mars på Gardermoen 
og 20.mars i Folkets Hus Sandvika. Nær 40 per-
soner var påmeldt vårkursene.

 
 

 
 
 
 
 
 

Høsten 2018 var det kurs 10.oktober i Ski samt 
27.oktober og 7.november i Møllergata der i alt 
23 deltok. Vi sier oss fornøyde med dette som en 
start og opplevde at mange søker seg videre og 
vil lære mer om hvordan en kan få brukt bestem-
melsene i avtalen og ellers utøve sine roller.

Tillitsvalgte som deltok fra avdelingene som vei-
ledere var John Thomas Suhr, Ingunn Gjerstad, 
Monica Hekkvang, Charlott Pedersen, Øystein 
Berg og Daniel Walter.

Andre kurs og samlinger
Coop og Meny har vært blant satsingene de siste 
årene og vi inviterte til to dagskurs 6. og 8. no-
vember. Påmeldingene ble slik at vi slo sammen 
til et kurs 8. november for Cooptillitsvalgte i 
hvordan få bukt med ufrivillig deltid. Både Mona 
Trøber Schmidt og Jorunn Marthinsen var veile-
dere sammen med Ingunn Gjerstad. 15 deltok og 
vi fikk i den anledning utviklet et nytt opptrykk 
av heftet forbundet har laget om framgangsmå-
te lokalt mot ufrivillig deltid. Lørdag 20. januar 
deltok John Thomas og Kine Løvlihagen (Meny 
Manglerud) på medlemsmøte på Meny Skjetten, 
med påfølgende dobling av antall medlemmer i 
avdelinga.

KRONOLOGI

Årsmøte Norges Sosiale Forum
Nina Skranefjell (HK Region Øst) deltok 18. janu-
ar på årsmøtet i Norges Sosiale Forum hvor avde-
linga er medlem.

TRONDHEIMSKONFERANSEN
Avdelingen deltok som vanlig med en større de-
legasjon siste helga i januar til den årlige Trond-
heimskonferansen i regi LO i Trondheim. Vi 
markerte oss sterkt fra talerstolen og hadde møte 
med avdeling Sør-Trøndelag HK, hvor kampen 

for tariffavtaler ved Elkjøp og XXL var et av te-
maene som ble drøftet sammen med ansatte fra 
bedriftene.

Støttekonsert for havnearbeidere i 
konflikt
Fredag 2. februar ble det arrangert en støttekon-
sert på SubScene til inntekt for havnearbeiderne. 
Avdelinga både bevilget penger til arrangementet 
og var tilstede under avholdelsen.
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Verveukene i HK – uke 6 og uke 38.
Avdelinga deltok i verveuka til forbundet, med 
frikjøp av tillitsvalgte og oppsøk på arbeidsplasser.

Årsmøte Fellesutvalget for Palestina
Anne-Berit Tuft overtok etter John Thomas som 
avdelingens representant i Fellesutvalget for Pa-
lestina på årsmøtet lørdag 10. februar.

Medlemsaktivitet: Invitasjon til teater
28. februar inviterte vi meldemmene med for å 
se forestillingen «Kasimir og Karoline». Med un-
dertittelen: Alt går til helvete – så kvifor ikkje ta 
seg ein skikkeleg fest? Har du tenkt på om øko-
nomi faktisk – utan at vi tenkjer så mykje over 
det i vårt «klasselause samfunn» – kan påverke 
personlege relasjonar? Denne medlemsaktiviteten 
gjennomførte vi sammen med LO Favør.

Broen til Framtiden
Nestleder i avdelingen Ingunn Gjerstad sitter i 
arrangements-komiteen for Broen til Framtiden- 
konferansen. I 2017 ble gikk arrangementet av sta-
belen fredag 9. mars. Denne konferansen som har 
stor deltagelse fra samfunns- og organisasjonsliv 
gir oss inngang ikke bare til å bidra i miljø-kam-
pen, men også til å organisere oss sammen med 
aktører vi normalt ikke har et tett forhold til når 
det er nødvendig. I kampen mot søndagsåpne bu-
tikker har både miljøorganisasjoner, og Den nor-
ske kirke vært alliansepartner som har sprunget ut 
fra samarbeidet bl.a. i Broen til Framtiden.

Diplomati med Oslo Transportarbeider-
forening

Avdelinga har i 2018 deltatt i «diplomati» med 
Transportarbeiderforbundet, med bakgrunn i gren-
se-tvistene mellom forbundene. Det har ført til et 
godt og tett samarbeid mellom Oslo-foreningene.

Politisk Pub i regi LO i Oslo, De Facto, 
For velferdsstaten
18. april satt John Thomas i paneldebatt på Kul-
turhuset med tema Politisk Pub om kontrolltiltak 
og teknologiske utvikling.

Østfold Handel og Kontor 110 år
Vår søster-fagforening i Østfold fylte i 2018 110 
år, og gjennomførte en flott markering med be-
spisning og underholdning ifm årsmøtet kvelden 
mandag 19. mars. John Thomas var gjest og holdt 
en hilsningstale fra Oslo Akershus.

Franchise-forslag fra Rødt på Stortinget
Våren 2018 jobbet avdelingen fram bakgrunn 
og fakta om franchise, for partiet Rødt som på 
Stortinget fremmet forslag om å sikre tryggere 
arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i 
franchisevirksomheter. 

Fra dokument 8-forslaget: «Rema-konsernet er 
det mest kjente eksemplet på franchise i Norge.

Rema hadde i 2017 en markedsandel på hele 23 
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pst. av all matvarehandel i Nor-
ge. Undersøkelse av medlem-
stallene til Handel og Kontor 
i Oslo, Akershus og Østfold 
viser imidlertid at av alle 
medlemmer av forbundet 
i matvarekjedene jobber 
kun 6,5 pst. av disse i 
Rema 1000, og av samme 
gruppe medlemmer er 
kun 1 pst. omfattet av 
tariffavtale.»

Fra Stortinget.no 
høsten 2018: «Det-
te forslaget fikk ikke flertall, 
men Stortinget vedtok enstemmig føl-
gende forslag: Stortinget ber regjeringa greie 
ut omfang og særtrekk ved organiseringar som 
franchise, konsern og liknande, med vekt på ar-
beidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt 
franchisetakar sin posisjon overfor franchise-
givar.»

BEVAR SØNDAG SOM FELLES FRIDAG!  
1. MAI – Arbeidernes internasjonale 
kampdag

Oslo/Akershus Handel og Kontor ønsket som 
vanlig alle HK-medlemmer med familie velkom-
men til frokost i HK region Øst sine lokaler fra 
morgenen av. Deretter samlet vi oss tradisjonen 
tro bak avdelingens fane på Youngstorget for 
å gå i toget. Vi hadde med oss Sofienberg Mu-
sikk-korps i toget.

NORDISK HOVEDSTADSKONFERANSE
Hvert år avholder våre søsterfagforeninger i de 
nordiske hovedstedene felles samling for å ut-
veksle erfaringer, inspirere hverandre og legge 
grunnlag for samarbeid på tvers av landegrense-
ne. I 2018 var det PAM i Helsingsfors sin tur til å 
avholde konferansen. Vi startet konferansen med 
en gjennomgang av de enkelte lands rapporter 
om hvordan det står til politisk og økonomisk. 
Så ble det arbeidsplassbesøk hos Inex Partners 
Oy lager (Coop sitt lager i Finland). De holder 
på å bygge et tilsvarende lager som Coop Norge 
har her hjemme. Tilbake på hotellet fikk vi inn-
ledning til diskusjon om Handelens utsikter i 
Norden ved Antti Veirto, forskningssjef hos PAM. 
Siste dagen var det satt av tid til Handelskrigen 
ved FFCs økonom Patrizio Laina før vi hadde en 
runde på hvilke temaer vi skal legge vekt på ved 
neste års konferanse som skal arrangeres av Han-
dels i Stockholm. Fra avdelingen vår deltok John 
Thomas Suhr, Ingunn Gjerstad og Charlott Peder-
sen, samt Kjetil Neskvern fra regionskontoret.  

POP-VENSTRE
I tillegg til at avdelinga 

har bidratt økonomisk 
til gjennomføringa av 

arrangementet Pop-Venstre 
i Kuba-parken deltok en 

rekke av våre medlemmer på 
arrangementet 23. juni. Det 

var et meget flott arrangement 
med kombinasjon av konser-

ter og politiske debatter og te-
ma-møter som fyller et tom-rom 

i Oslos politiske- og kulturelle 
årshjul.

Pride 
Som alltid deltok også avdelinga med 

fana i årets Pride-parade som gjen-
nomføres gjennom Oslos gater lørdagen under 
Pride-festivalen og det var godt oppmøte. Vi var 
som vanlig en stor LO-delegasjon som også i år 
inkluderte vår forbundsledelse.

LOS SOMMERPATRULJE
Avdelinga dekker tapt arbeidsfortjeneste, reise og 
mat for de som deltar fra HK i sommerpatruljen. 
HK bidro i 2018 med Det var 18 deltagere fra HK 
som totalt gjennomførte 36 dagsverk i patruljen. 
(I 2017 var vi 36 deltagere som gjennomførte 65 
dagsverk).

LOs Sommerpatrulje besøkte totalt 903 bedrifter, 
og oppdaget 358 brudd på lover og rettigheter for 
de ansatte. Ifølge rapporten hadde 96% av de vi 
har besøkt arbeidskontrakt. 

Dette er en ny rekord. De 6 vanligste bruddene 
som registreres er: 13,3% brudd på mangelfulle 
kontrakter. 11% vet ikke hvem verneombudet 
er. Det er 10,6% brudd på overtidsbestemmelser.  
9,5% hadde manglende opplærling og 9,4 hadde 
brudd på andre arbeidstidsbestemmelser. 6,6% 
brudd på personvern opplysninger. 

Zara
Sommeren 2018 fikk den spanske kleskjeden 
Zara sin første tariffavtale i Norge. Årsmøtet for 
de ansatte ved Zara Bogstadveien ble avholdt i 
avdelinga sine lokaler 16. juli. 

En av de viktige sakene for de mange unge 
utenlandske arbeidstakerne ved Zara var å lære 
seg norsk. Arbeidsspråket i kjeden, også i bu-
tikkene i Norge, er engelsk. Denne høsten stilte 
vi derfor avdelingens lokaler til disposisjon for 
gjennomføring av norsk-kurs finansiert av sti-
pend fra HK.

1. mai – Youngstorget.. 

 

Bevar søndag
som felles fridag 

 
Oslo/Akershus Handel og Kontor 

ønsker alle HK-medlemmer med familie velkommen til 

felles frokost i HK region Øst sine lokaler fra klokken 10.00. 

Adressen er Youngstorget 2B, 10. etg., 

 inngang i Folketeaterpassasjen, bak Fiskeriet. 

 
Deretter samles vi bak avdelingens fane på Youngstorget 

klokken 11.30 for å gå i toget. 

 

Velkommen!  Med vennlig hilsen 

Avdelingsstyret Oslo/Akershus HK 
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Tillitsvalgtkonferansen 11. oktober 2018
I 2017 startet vi opp en ny felles møteplass, inspira-
sjons- og skoleringsarena i fagforeningen for klubb- 
og avdelingstillitsvalgte og i 2018 er det blitt en 
tradisjon. Vi inviterer årlig alle  som har tillitsverv i 
bedrift og/eller som medlem eller vararepresentant 
i fagforeningas styre og representantskap til en in-
spirasjons- og påfyllskonferanse om aktuelle tema. 
Vi samles i Oslo sentrum, denne gang i Folkets Hus, 
Oslo Kongressenter Youngsgt 21 ved Youngstorget, 
ca. 7 minutter fra Jernbanetorget i tidsrommet 0845 
til 16.00. Det var om lag 60 påmeldte.

Det ene av to hovedtema kalte vi Arbeidsliv i end-
ring eller «same shit- new wrapping». Her ville vi 
se nærmere på utfordringer for den norske model-
len i våre virksomheter. Ettersom så mange av våre 
medlemmer kjenner på hvordan medbestemmelsen 
utfordres ved nye ledelsesformer valgte vi en av 
våre fremste forskere og lærere ved Oslo Met, Bitten 
Nordrik, fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) til å 
redegjøre nøye for hvilket verktøy som ligger i med-
bestemmelse og gjennomgå hvordan medbestem-
melsesinstituttet i den norske modellen er delvis litt 
utvannet over tid i lov- og avtaleverk og politiske 
beslutninger. Hun underbygget dette godt og viste 
også til medbestemmelsesbarometeret som AFI lager 
sammen med fagorganisasjoner. Vi hadde en inn-
ledning av ingeniør og styremedlem i fagforeninga, 
Omar Samay Gemal, om hvilke erfaringer og verdier 
vi har med oss inn i framtidas digitaliserte arbeidsliv 
og refleksjoner knyttet til demokrati og medbestem-
melse. Vi traff et knippe av våre egne tillitsvalgte fra 

Zara, Ikea Kundesenter og det ble lagt opp til prat 
rundt bordene etterpå. 

Det andre temaet vi løftet denne gangen er hvorfor 
og hvordan vi som HK-tillitsvalgte kan bruke våre 
erfaringer i klimakampen. Thomas Cottis er lærer 
og bonde og fortalte oss om konsekvenser av global 
oppvarming på en pedagogisk måte og vektla hvilke 
valg vi kan gjøre om vi vil tare på jorda og bidra 
til å nå klimamål. Vi fikk også høre via Fremtiden i 
våre hender ulike måter enkelte virksomheter har 
igangsatt sitt arbeid med klima og miljø. Det ble tid 
til idedugnad rundt bordene om våre verktøy og 
hvordan dette arbeidet kan samarbeides om i virk-
somheten. Vi la opp til lunsj og friminutter for å bli 
enda bedre kjent. Vi oppsummerer at konferansen 
var vellykket, men litt for tettpakket med program, 
noe for kort tid til å prate sammen og litt for tidlig 
oppstart. Vi tar lærdom av dette.

Kvinner på tvers
Oslo Akershus HK pleier å både bistå økonomisk og 
delta i arrangementskomiteen for den årlige konfe-
ransen Kvinner på tvers. I år var Charlott Pedersen 
en av dirigentene under arrangementet 21. – 23. 
september.

Representantskapsmøte 25. september
Under avdelingas faste representantskapsmøte på 
høsten hvor budsjett og virksomhetsplan vedtas, så 
var denne gangen organisasjonsarbeiderne på re-
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gionskontoret, Julia Rosseland Hansen og Geir 
Tegler, invitert for å prate om verving og organi-
sering.

ELKJØP, XXL OG POWER-SAMLING  
GARDERMOEN 2. og 3. oktober
John Thomas var med å arrangere felles konfe-
ranse for medlemmer og klubber i kjedene hvor 
vi har HK-medlemmer som møter organisert 
fagforeningsknusing.

Medlemsmøter på Globaliserings-
konferansen
Fredag 12. – søndag 14. september arrangerte 
Norges Sosiale Forum, hvor vi er medlem, den 
årlige Globaliseringskonferansen i Oslo. Årets 
arrangement var lagt til Kulturkirken Jakob.

Fredag formiddag inviterte vi medlemmer og 
deltakere på Globalisernigskonferansen til møtet 
«Kapitalen på kjøpesenteret». Fra beskrivelsen 
av møtet: «Bak dørene på kjøpesenteret møter 
du en verden av varer. Varene blir distribuert i 
et marked. Hvordan fungerer dette markedet? 
Hvem har makt i markedet? Vi vil se på hvordan 
produksjonen av varer er organisert i samfunnet. 
Hvorfor varene har verdi i markedet? Hvem som 
skaper den verdien? Og hvordan denne verdien 
blir fordelt i vår tid. John Thomas Suhr og Jokke 
Fjeldstad har laget et opplegg for Oslo/Akershus 
Handel og Kontor for å gi fagorganiserte bedre 
innsikt i hvilke krefter som påvirker arbeids-
livet.» Møtet var kanskje ikke lagt til det beste 
tidspunktet for å få mange deltagere, men likevel 
fant ca 40 personen veien til møtet. 

Paneldebatt, film og utstilling 
I samarbeid med Rogaland Elektromontør - 
forening, LO i Oslo, kulturutvalget og Henning 
Solhaug lagde vi et omfattende opplegg om de 
historiske røttene og dagens fascistiske innfly-
telse i det spanske samfunn, og hvordan dette 
rammer fagbevegelse, politisk venstreside og 
grasrot-organisering.

Vi hadde debatt med et sammensatt panel be-
stående av blant annet Emilio Silva leder av 
Foreningen for Gjenopprettelse av det historiske 
minnet (ARMH), en spansk historiker og en re-
presentant fra en av Spanias største faglige ar-
beidstakerorganisasjoner Comisiones Obreras.

Vi viste fram en utstilling om ARMHs arbeid 
med utgravinger av massegraver i Spania. Og ikke 
minst viste vi frem den prisbelønte filmen The 
Silence of others, som handler om ofrenes kamp 
for oppreisning.

John Thomas og Nina Skranefjell har deltatt fra 
HK i denne arbeidsgruppa.

Rogalandskonferansen
19. – 21. oktober avholdt lokal LO Rogalandskon-
feransen i Sandnes. John Thomas, Ingunn, Fawsi 
og Charlott deltok fra HK. Turen ble også benyt-
tet til å møte HK tillitsvalgte i Stavanger.

Jubilant-tilstelning i avdelinga
Avdelinga avholdt 1. november den årlige tilstel-
ning for medlemmer med 25 og 40-års med-
lemskap på Spiseriet Møller på Folkets Hus. Kari 
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Svendsen stod for underholdninga med sanger 
fra gamle Oslo og kjente arbeiderviser, akkom-
pagnert med gitar. Vår forbundsleder Trine Lise 
Sundnes holdt tale, og Ingunn Gjerstad og John 
Thomas stod for det praktiske. 

Fra legalisme til mer aksjon 
Lørdag 17. november John Thomas innledet om 
erfaringene fra kampen for tariffavtaler, og mot 
fagforeningsknusing i Elkjøp i Trondheim. An-
ledningen var konferansen «Fra legalisme til mer 
aksjon» arrangert av LO i Trondheim. De andre 
innlederne var historiker Harald Berntsen, leder 
av Heismontørenes fagforening Markus Hansen 
(om streiken i Orona), og Lars Jacob Furuset 
(HK-tillitsvalgt XXL).

Styrekonferanse
Avdelingsstyret avholdt styrekonferanse på 
Kiel-ferga i desember. Eivind Falkum som er 
forsker ved Arbeidsforsknings Instituttet ved 
OsloMet (AFI), var invitert for å innlede om be-
driftsdemokrati og medbestemmelse mens båten 
lå til kai i Oslo. Eivind er en av forskerne som 
står bak det årlige Medbestemmelsesbarometeret, 
og er sammen med AFI-miljøet blant de tydelig-

ste stemmene som forsvarer bedriftsdemokratiet 
slik vi har forsøkt å utvikle det i Norge med ba-
sis i tariffavtaler mellom organisert arbeidstaker 
og arbeidsgiver-side. Han er tydelig på hvordan 
amerikansk-inspirerte HR-systemer og andre 
alternative styringssystemer står i direkte mot-
setning til kollektiv medbestemmelse gjennom 
tillitsvalgt-systemet. 

Sandvika Folkets Hus
Avdelinga eier 10 andeler av totalt 180 i Sandvi-
ka Folkets Hus BA. Største andelseier er Bærum 
Arbeiderparti, mens resten av andelene er fordelt 
på forskjellige andre LO-fagforeninger i områ-
det. Avdelinga hadde ikke anledning til å delta på 
årsmøtet i 2018. Sandvika Folkets Hus var i 2018 
utleid eller i bruk til andelseiernes aktiviteter så 
å si alle ukedager, hvis en ser bort fra sommer-
ferien og juleferien. Barnehagedelen, leiligheten 
og samtlige kontorer er utleid, og det er tilfreds-
stillende utleie av storsalen og seminarrommet 
i kjelleren. Driften av huset finansieres ved leie-
inntekter. 

Avdelinga sitter også i Forum for Varedistribusjon 
i Oslo. Dette er et initiativ fra Oslo Kommune og   
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter 
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Foto: Martin Guttormsen Slørdal 
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(LUKS) som skal bidra med innspill arbeider for 
en mer miljøvennlig og effektiv vare- og god-
stransport i Oslo. I perioden har John Thomas og 
Jokke Fjeldstad (ansatt i Rødt) deltatt her.

HANDELSKAMPANJEN
Handelskampanjen hvor Handel og Kontor er en 
av medlemsorganisasjonene sammen med an-
dre forbund, fagforeninger og organisasjoner, er 
en viktig arena for å holde seg orientert om og 
diskutere internasjonal handelspolitikk.  Miriam 
Bugge som er tillitsvalgt på ARK Klingenberg var 
oppnevnt fra Oslo/Akershus HK til Handelskam-
panjens styre i 2017-2018.

Handelskampanjen har brukt året delvis til sko-
lering, delvis til research og delvis til nettverks-
bygging på sentrale tema som delvis følger WTO 
tett, og delvis kommer som WTO+ pluss-avtaler 
i frihandelsavtaler. Et eksempel på saker Handel-
skampanjen har jobbet med er e-handel og digital 
økonomi, som blir enda mer aktualisert med om-
fattende hacking på Helse Sør-Øst, Fylkesmen-
nene, og sist Visma, som er et selskap som har 
oppdrag både for NAV og de fleste kommuner i 
Norge. 

Arbeidet foregår gjennom intern skolering, 
gjennomgang av åpne kilder og informasjon fra 
samarbeidspartnere i vårt nettverk, deltakelse 
på konferanser og møter i inn- og utland og 
medieoppslag. Et konkret eksempel er deltakel-
se på WTO Public Forum i Geneve september 
2018, med representanter fra Attac, Nei til EU, 
Fagforbundet, koordinator og leder. Forumet 
ga oppdaterte analyser og informasjon om sta-
tus for e-handel i WTO. Videre gjennomførte 
Handelskampanjen møter sammen med Sanya 
Reid Smith fra Third World Network (TWN) 
hos Forbrukerrådet og El og IT- forbundet og 
på Stortinget med SV. I okt. 2018 kom Sanya på 
nytt til Norge og Handelskampanjen arrangerte 
et større møte hos Forbrukerrådet om e-handel 
og forbrukerrettigheter. Notatet om e-handel og 
personvern, skrevet av Heidi Lundeberg for Han-
delskampanjen, ble trykket opp og distribuert på 
e-handelkonferansen. Miriam Bugge skolerte også 
koordineringsutvalget i Handelskampanjen om 
bærekraftig finans 12. mars 2019. 
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KONFLIKTER, MARKERINGER OG  
SOLIDARITETSAKSJONER I 2018:

Tariffavtale ved Elkjøp Vinterbro og  
Power Slependen 

I januar 2017 ble tariffavtalen ved Elkjøp Løren-
skog undertegnet, etter at bedriften hadde gjort 
alt de kunne for å få de ansatte til å trekke kravet. 
Ved inngåelse av tariffavtale på Lørenskog var det 
nå totalt 9 Elkjøp/Lefdal varehus med tariffavtale 
i Norge. At det skulle bli like stor motstand ved 
det tiende tariffavtalekravet vi leverte ved Elkjøp 
Vinterbro i desember 2017, anså vi da som min-
dre sannsynlig (selv om vi som alltid forbereder 
oss som om det kan bli streik når vi leverer ta-
riffkrav mot bedrifter som ikke er medlem i en 
arbeidsgiverorganisasjon). På Vinterbro opplevde 
vi imidlertid likevel igjen et spekter av de vel-
kjente fagforeningsknusingsteknikkene vi har 
sett før. I motsetning til tidligere tariffkrav vi har 
fått gjennomslag for så klarte bedriften nå å ska-
pe en alvorlig splittelse blant de ansatte. Avgjø-
rende for at bedriften til slutt undertegnet tariff-
avtale hos meklingsmyndighetene på nyåret 2018 
var som alltid at vi hadde en stor gruppe ansatte 
som stod i stormen og ikke ville la seg presse. 
Men avgjørende for å ha tryggheten til å kunne 
ta denne kampen, var det brede arbeidet som ble 
nedlagt i samarbeid mellom våre medlemmer i 
bedriften, lokale tillitsvalgte fra andre bedrifter i 
avdelinga, ansatte på regionskontoret - og til slutt 
involvering av forbundet sentralt. Og ikke minst 
LO i Follo og LO i Oslo var avgjørende, spesielt 
for mobiliseringa av solidaritetsstreikevakter som 
ble satt i gang for å vise de ansatte at de ikke ville 
bli stående alene om de måtte gå ut i streik.

Kort tid senere var prosessen med å kreve ta-
riffavtale på Power Slependen i gang. 20. februar 
avholdt avdelinga medlemsmøte for de ansatte 
ved Power Slependen. Vi inviterte oss over til 
HK-klubben på IKEA Slependen over gata. Her 
deltok selvsagt klubbleder Roar. Fra avdelinga 
deltok Charlott Pedersen.

Etter undertegning av tariffavtale på Power Sle-
penden ble videre følgende tariffavtaler tegnet 
i løpet av 2018: Elkjøp Forus (Stavanger), Elkjøp 
Fana (Bergen), Power Porsgrunn og på Elkjøp Dis-
tribusjon på Lørenskog. 

Fanemarkering mot Norges tilslutning 
til Acer
Tirsdag 23. januar deltok avdelinga med fana i 
faglig markering foran Stortinget.

Sett Ahed Tamimi fri – ingen palestin-
ske barn i israelske fengsel
Torsdag 25. januar deltok avdelinga i markering 
foran den israelske ambassaden for å proteste-
re mot fengslingen av Ahed Tamimi – og andre 
palestinske barn. Arrangert av Fellesutvalget for 
Palestina hvor vi er medlem.

Forsvar rettferdige pensjoner!
Fanemarkering utenfor Stortinget 26. februar 
2018 for å forsvare prinsippene i dagens offentli-
ge pensjon og en forbedret AFP i privat sektor.

Foto: Tormod Ytrehus
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Solidaritet med Kurdistan –  
demonstrasjon lørdag 3. mars

I tråd med forbundets vedtak på landsmøtet hvor 
spesielt tre konflikter var prioriterte områder 
hvor HK har tatt stilling, deltok avdelingsleder 
med flere HK-medlemmer i demonstrasjon fra 
Oslo Sentrum til det Tyrkiske konsulatet på Skøy-
en for å protestere mot angrepet på den kurdiske 
byen Afrin. 

Kvinnedagen 8. mars
Avdelingsfanen deltok som alltid med en delega-
sjon medlemmer under det årlige kvinne-toget 
8. mars fra Youngstorget. Flere medlemmer av 
avdelinga var aktive i arrangementsgruppa og tok 
forskjellige oppdrag under toget. Linn Andersen 
(HK region Øst) satt som AU-medlem i 8. mars 
komiteen.

8-timersdagen 100 år:  
Krev 6-timers-dagen nå!
John Thomas holdt appell om Handel og Kontor 
sitt vedtak om å jobbe for 6-timersdag med full 
lønnskompensasjon forran Stortinget 2. mail. 
Markeringa var i regi LO Oslo, Fagforbundet Hel-
se, sosial og velferd, Oslo og Kvinner på tvers.

Solidaritet med heismontører i streik
Fredag 25. Mai ble bakgården i den gamle fabrik-
ken til Nestle på Hamar fylt opp med folk og fa-
ner som ville vise sin støtte til de streikene heis-
montørene på Orona. Sammen med mer enn 200 
fremmøtte og 28 andre faner var selvsagt også 
vår avdelings fane på plass sammen med flere av 
våre medlemmer, bl.a. Bjørn Tore Egeberg.

Fanemarkering til støtte for streikende 
elektromontører i Traftec 
Avdelingsleder John Thomas og nestleder i for-
bundet Bjørn Mietinen representerte HK med 
avdelingens fane under stor fanemarkering i 
Grimstad 16. august. Arrangementet var utenfor 
hovedkontoret til til Roadworks, som har Traftec 
som et av sine datterselskap.

Fanemarkering på IKEA Slependen  
søndag 9. september
HK-klubben på IKEA kundesentret hadde 
under høsten kamp om retten til å ha søn-
dagen som en felles fridag. Til tross at det 
forelå en uenighet om lovligheten så valgte 
IKEA at gå videre med planene med søn-
dagsåpent. Med bistand fra forbundet så tok 
man ut en stevning til tingretten. 
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Da IKEA ikke ville forholde seg til normal saks-
gang der klubben ønsket at man avventet en ju-
ridisk avgjørelse så bad klubben avdelingen om 
bistand til å utføre en markering første søndagen 
det var planlagt å holde åpent.

Avdelingen sammen med LO i Oslo ordnet en 
buss og utstyr for å avholde markering utenfor 
IKEA sitt kundesenter tidlig søndag morgen.

Til tross for kraftig regnvær så møte flere tillits-
valgte og medlemmer opp på markeringen. Vi 
var rundt et 50 deltagere og appeller ble holdt av 
leder for LO i Oslo Roy Pedersen, leder av LO As-
ker og Bærum Per-Harald Refsdal. Konserntillits-
valgt Fawsi Adem og avdelingsleder John Thomas.

Etter denne aksjon har ikke IKEA hatt søndagså-
pent Kundesenter. 

Fanemarkering for pensjon fra første 
krone
8. november: Avdelinga deltok i fanemarkering 
foran Stortinget hvor en samlet fagbevegelse stilte 
krav til politikerne om å lovfeste pensjon fra før-
ste opptjente krone. 

• Markering 10 år siden brannen på Gullskogen

Bjørn Tore Egeberg representerte fagforeninga 
vår med fane 9. november under minne-mar-
kering av at det var 10 år siden den forferdeli-
ge brannen i Drammen hvor 7 arbeidere døde. 
Rundt 40 personer, mange av dem fra Polen, 

møtte opp for å hedre minnet til ofrene for bran-
nen i boligen hvor det bodde 22 polske arbeidere 
da den fatale brannen brøt ut.

Demonstrasjoner mot endringer i 
abort-loven

Som et forbund med over 80 % kvinneandel var 
vi selvsagt tilstede med fana i Oslo 17. november 
under den landsomfattende aksjonsdagen med 
store demonstrasjoner mot endinger i abort-lo-
ven. 

Fanemarkering for forbedringer i yrkesskadeer-
statning

Sammen med noen hundre folk og 17 andre fag-
foreningsfaner utenfor Stortinget 21. november 
krevde vi rettferdighet og yrkesskadeerstatning 
for Ramunas Gudas, en polsk ufaglært arbeider, 
som på jobb i Asker ble alvorlig skadet da han 
ble satt til å demontere en heis som han ikke var 
kvalifisert for.

Markering mot nynazisme
Som en reaksjon mot at nynazister hadde mar-
kert seg i Oslo helga før, arrangerte en lang rekke 
organisasjoner med Antirasistisk Senter i spissen, 
en markering fredag 30. november for å vise at 
nynazistene ikke er velkomne i vår by. Vi deltok 
med avdelingens fane, sammen med LO i Oslo, 
og en lang rekke fagforeninger, partier og organi-
sasjoner.

Foto: Martin Guttormsen Slørdal
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Stengning av ulovlig søndagsåpne  
butikker i bydel Grønland

Høsten 2018 ble fagforeninga kontaktet av by-
delspolitikere fra Rødt Gamle Oslo, som sitter i 
bydelsutvalget i Gamle Oslo. Dette på bakgrunn 
av at de igjen var blitt kontaktet av naboer som 
ba om at det ble tatt grep mot ulovlig søndagsåp-
ne butikker i området. Dette førte til at vi tok 
en runde for å inspisere første gang søndag 11. 
november. Vi gikk i dialog med daglig ledere 
og eiere der hvor butikkene åpenbart ikke var 
kvalifisert for unntakene loven gir for å holde 
åpent søndager. Dette førte til at 4 butikker på 
Grønlands Torg stengte dørene første helga. Vi 
fikk oppslag både i papiravisa Vårt Oslo, og i vi-
deo-nettavisa Journalen. Etter dette spredde ryk-
tet seg raskt i en bydel hvor politiet alt for lenge 
har latt være å håndheve de opplagte bruddene 
på forbudet mot søndagsåpne butikker. Vi har i 
etterkant av dette vært jevnlige runder for å se til 
at butikkene forblir stengt, og for å følge opp tips 
som har strømmet inn i etterkant av rundene. 
Vi har ikke opplevd noe ubehagelig i forbindelse 
med denne aktiviteten, men erfarer tvert imot 
at flere ansatte har vært meget glad for å få søn-
dagen til å hvile, og at eierne også har interesse 
av å komprimere større omsetningen til færre 
arbeidstimer, og slik øke produktiviteten. Når 
forbudet mot søndagsåpne butikker ikke har vært 
håndhevet så har konkurransen fra de som har 

tatt seg til rette tvunget også de andre butikkene 
til å holde åpent selv om det ikke har vært øn-
skelig. Når dette sprer seg taper alle på det.

Følgende butikker som tidligere har holdt åpent 
søndager har som direkte følge av vår dialog med 
butikkeierne så langt stengt eller bygd om for å 
tilfredsstille lovens unntak om søndagsåpne bu-
tikker:

• Sir Price

• Leather Man (Grønlands Torg)

• Grønland Frukt og Grønt

• NFE – Noe for enhver (Grønland Torg)

• Real! Frukt og Grønt

• Bah Import Frukt og Grønt

• Aladdin

• A Food Marked

• Nor Dagligvarer Import

• MK Import

• Scanasia AS

• Tenza Norge A/S
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Årsberetning 2018

Ungdomsutvalget HK Oslo-Akershus

Ungdomsutvalget har i perioden  
bestått av:

Leder: Charlott Pedersen 
Nestleder: Siri Fredrikke Amundsen (ute 
  av utvalget fra sommeren 2018)
Sekretær: Miriam Bugge 
1. styremedlem: Julia Sofie Rosseland    
 Hansen, 1. styremedlem 
2. styremedlem: Munir Jaber (ute av utvalget  
 fra våren 2017 år) 
3. styremedlem: Alexander Sandvik 
4. styremedlem: Kay Jilali Hoff Ouaar 
Vara: Christine Tovik, 1.varamedlem

På grunn av en del frafall fra ungdomsutvalget i 
perioden ble det på høsten gjennomført en års-
konferanse med påfølgende årsmøte for å få sup-
plert utvalget med nye folk. Etter dette årsmøtet 
så utvalget ut som følger:

Leder:  Charlott Pedersen 
Nestleder:  Angel Batista 
Sekretær:  Miriam Bugge 
1. Styremedlem:  Julia Sofie Rosseland Hansen 
2. Styremedlem:  Susan Halvari Johansen 
3. Styremedlem: Karoline E. Nordvik 
4. Styremedlem:  Kay Jilali Hoff Ouaar

Vara:  
1.vara: Sara Skogøy 
2.vara: Håvard Lundkvist

 
 
Året 2018 var dessverre et år preget med lite mø-
teaktivitet og utadrettet aktivitet. Mye av skylden 
på dette faller på at det har vært et år preget med 
mye annen aktivitet, hvor ungdomsutvalget også 
har vært representert. 

Likevel har ungdomsutvalget gjort seg synlige på 
en rekke ulike arenaer, deriblant:

• Avdelingsstyret og aktiviteter i regi av  
 avdelingen.

• LOs ungdomsutvalg og aktiviteter i regi av  
 utvalget.

• Utvalgsskoleringen til HK.

• Sommerkonferansen til HK.

• LOs student- og ungdomskonferanse.

• Internasjonalt utvalg LO i Oslo.

• Representantskapet til LO i Oslo.

• Trondheimskonferansen 2018.

• Rogalandskonferansen 2018.

• Handelskampanjen.

• Diverse fanemarkeringer.
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Avdelingsstyret
Ungdomsutvalget er representert inn i avdelings-
styret til HK Oslo-Akershus gjennom lederen av 
utvalget. 

I avdeling Oslo-Akershus er plassen til 4.styre-
medlem forbeholdt ungdomsrepresentanten, og 
ungdomsrepresentanten er også en del av ar-
beidsutvalget til avdelingsstyret. Miriam har fun-
gert som vara for Charlott til avdelingsstyret. 

I tillegg til møter i avdelingsstyret har ungdoms-
representanten deltatt på både planlegging og 
gjennomføring av en rekke aktiviteter i regi av av-
delingen. Heriblant lynkurs for tillitsvalgte, med-
lemsmøter og informasjonsmøter for medlemmer 
innenfor elektrovarebransjen. HK Oslo-Akershus 
hadde også den eneste ungdomsrepresentanten på 
Nordisk Hovedstadskonferanse 2018.

LOs ungdomsutvalg
Charlott og Kay har representert HK i ung-
domsutvalget til LO Oslo/Akershus. Alexander 
og Siri har vært varaer til dette utvalget. Ung-
domsutvalget til LO Oslo/Akershus fungerer som 
et koordinerende organ, og målet er å fremme 
aktivitet for unge medlemmer på tvers av for-
bundsgrensene. HK har deltatt aktivt i både ar-
beidsgrupper og på arrangementer i regi av utval-
get. Vi har blant annet vært med på å arrangere/
deltatt på kommunikasjonskurs for unge med-
lemmer, planleggingskonferansen for utvalget, 
sommerkonferansen, studiestart, arbeiderbevegel-
sens strandryddedag m.m. 

LOs student- og ungdomskonferanse
Ungdomsutvalget besluttet at man i 2018 ønsket 
å sende noen til LOs student- og ungdomskon-
feranse. Dette er en viktig arena hvor man både 
kan diskutere politikk og fagligpolitiske spørsmål, 
i tillegg til å bli kjent med andre unge tillitsvalgte 
på tvers av forbundsgrenser. Representanten fra 
utvalget tok ordet til debatt flere ganger, både fra 
talestolen og i de ulike parallellverkstedene. 

HKs sommerkonferanse
Det var dessverre kun Charlott fra utvalget som 
hadde anledning til å delta på årets sommerkon-
feranse. Vi håper derfor å kunne komme sterkere 
tilbake med flere deltagere til neste år. Vi fikk 
likevel markert oss ved å ha medansvar for de-
legasjonen fra region Øst, i tillegg til at Charlott 
avholdt et av de parallelle verkstedene på konfe-
ransen.

Strandryddedagen 2018
Ungdomsutvalget til LO Oslo/Akershus avholdt et 
eget arrangement i forbindelse med Strandrydde-
dagen. Flere av utvalgets medlemmer var med 
her. 

LOs sommerpatrulje
Også i år var flere av medlemmene i ungdomsut-
valget deltagere under LOs sommerpatrulje. 
Sommerpatruljen er en arena det er viktig å være 
med på, da unge arbeidstakere er målgruppen. 
HKs områder er også hyppig besøkt under som-
merpatruljen, og det er derfor viktig at vi er med 
som deltagere, da det er vi som kjenner områ-
dene best. Charlott var også innleder på kurs i 
forkant av sommerpatruljen og fortalte om områ-
dene våre. 

Media
Flere av utvalgets medlemmer har vært å se blant 
annet i HK-nytt. I år har også avdelingen startet 
opp sitt medlemsblad «Lokal Tillit» igjen, hvilket 
også har betyr at «Ungdommens side» har gjen-
oppstått. Dette er en fin mulighet til å nå ut til 
unge medlemmer i avdelingen. 

Charlott er også en del av redaksjonen til «Lokal 
Tillit», i tillegg til at hun er en av flere i avde-
lingsstyret som har ansvar for å publisere på 
avdelingens Facebookside (https://www.facebook.
com/HandelOgKontorOsloAkershus/) og nettside 
(http://handelogkontor.org/).
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LOs nissepatrulje
Ungdomsutvalget deltok i LOs nissepatrulje.

Årskonferanse
Årskonferansen ble avholdt som en heldagskon-
feranse lørdag 10.november. Der lærte deltagerne 
om hva fagbevegelsen er, om historien til forbun-
det vårt og hvordan man kan engasjere seg for å 
få påvirkning på både arbeidsplassen og i Handel 
og Kontor. 

Det ble hentet inn flere innledere til konferan-
sen. Tidligere RU-leder Linn-Elise Øhn Mehlen 
innledet om hersketeknikker og hvordan man 
kan håndtere disse. Camilla Boyle og Ammal A. 
Haj fra styret til Solidaritetsungdommen innledet 
om hvordan man kan bedrive solidaritetsarbeid 
lokalt. 

 

 
 

I tillegg var det visning av videosnutten fra C-log 
(hovedlageret til COOP), med oppfordring til å 
melde seg på «Ung Tillitsvalgtforum» som skulle 
avholdes i januar 2019. Etter konferansen ble det 
avholdt årsmøte, før man sammen gitt ut for å 
spise middag. 

 

HK Oslo/Akershus Internasjonalt utvalg

Rapport 2018-19

Utvalget har bestått av:
Mikael Kristoffersen Coop Norge 
Ingunn Gjerstad LO i Oslo 
Alexander Sandvik Fellesforbundet 
Kan Min Lin Cappelen Damm 
Oddbjørn Snekkerbakken ARK bokhandel

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 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 selv-
stendige og demokratiske fagforeninger / klubber 
gjennom å skolere tillitsvalgte i organisasjons-
kunnskap, verving, forhand lings - 
teknikk, 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 fagbeve-
gelse. Skoleringen holdes i det området fagfo-
reningen(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 fagfo-
reningen(e) / klubben(e). Oppgavene må kunne 
fordeles på andre tillitsvalgte i Oslo og Akershus 
Handel og Kontor enn de som sitter i utvalget.
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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. Inter-
nasjonalt utvalg må kunne tilby seg, å innlede på 
for eksempel på klubbmøter og medlemsmøter.

I 2018 har utvalget gjennomført tre utvalgsmøter. 
Der ble veien videre i Latvia og Baltikum dis-
kutert og det ble også satt opp forslag til annet 
prosjekt i enten Hviterussland, Irland, Polen eller 
India. I ettertid har også Spania kommet med 
som alternativt prosjektland.

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 novem-
ber 2013 hvor forbundslederen i LTDA og funge-
rende hovedtillitsvalgt i Rimi Latvia møtte.

LTDA har ca. 2500 medlemmer i supermarked-
kjeder og andre butikker i hele Latvia. Organisa-
sjonsgraden er lav og det er fortsatt mye skepsis 
til fagbevegelsen, både hos de eldre som husker 
Sovjetperioden og hos de unge som ikke ser nød-
vendigheten 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 arbeidsledighetsstatistik-
ken relativt lavt.

Den største gruppa av medlemmer har LTDA i 
Rimi kjeden. Rimi har 105 butikker av forskjel-
lige 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 valg-
te.

Den andre store supermarkedkjeden i Latvia er 
Maxima. Maxima er litauisk eid og har vært fi-
endtlig innstilt overfor fagbevegelsen fram til for 
tre år siden. Da ble det for første gang opprettet 
tariffavtale i Maxima.

Samarbeidet med LTDA har hensikten å bygge 
et langvarig forhold som kan føre til mange for-
skjellige tiltak. 

Et landsomfattende kurs for medlemmer i Rimi 
kjeden er nå gjennomført. Kurset bestod av tre 
to-dagers samlinger med to kursledere fra utval-
get. 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 med-
lemmer som kunne ta på seg verv som tillitsvalg-
te 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 tariff-
avtalen overfor sine kollegaer. På den siste sam-
lingen ble framtidsplaner lagd. Nettverket som er 
bygget opp kommer til å bestå og i 2015 ble den  
første samlingen for unge medlemmer i forbun-
det gjennomført. Vi i utvalget har tatt kontakt 
med HK ungdom for å undersøke om de er inter-
essert i å ta opp direkte kontakt med ungdoms-
gruppa i LTDA. Kontakt mellom HK ungdom i 
region Øst og LTDA ungdom er nå opprettet.
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I desember 2015 gjennomførte vi en 2-dagers 
samling for 15 aktive medlemmer fra forskjellige 
butikker i Maxima kjeden. Også her var hensik-
ten 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. 

2016: Da ble det første kurset i LTDA gjennom-
ført med aktive medlemmer fra 4 forskjellige kje-
der: Rimi, Maxima, Prisma og Rautakesko. Mest 
oppsiktsvekkende var hvor mye aktivistene fra 
de andre kjedene kunne lære av medlemmene i 
Rimi som er kommet lengst, tross alt. 

Samarbeidet fortsatte i 2017. En 2-dagers vei-
ledersamling ble gjennomført i juni i byen Cesis, 
som ligger øst for Riga. Deltakerne var en blan-
ding av de som hadde vært på våre kurs før og 
lokale aktivister fra Cesis som vi møtte for første 
gang. Målet med samlingen var å starte prosessen 
med å bygge opp en egen gruppe meg pedagogisk 
utdannede veiledere som LTDA kan benytte seg 
av lokalt. Fram til september vet vi at 9 lokale 
kortkurs ble gjennomført i Maxima kjeden hvor 
de nye veilederne møtte over 100 potensielle 
medlemmer til sammen.

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 nett-
verk regionalt og på tvers av butikkjedene. Dette 
styrker det lille forbundet ytterligere. 

Utvalget har skrevet til forbundet i Litauen, som 
organiserer butikkansatte, for å beskrive hva vi 
har gjort i Latvia. Intensjonen fra vår side er å 
sette i gang en liknende prosess der slik at vi kan 
tilrettelegge for pedagogisk samarbeid på tvers av 
de to baltiske statene.

Utvalget har vært representert i medlemsmøte i 
desember 2017, om internasjonalt arbeid, og har 
der gått gjennom sine prosjekter og framtidige 
planer.

I desember 2018 har utvalget hatt møte i Oslo 
med 3 utvalgte representanter av deltakerne fra 
veiledersamlingen i Cesis, forbundsleder Maira 
Muceniece, Mike Barker, John Thomas Suhr og 
Charlott Pedersen. Der ble det gått gjennom hva 
veilederne har gjort i mellomtiden og hvilke pla-
ner vi kan enes om fremover i Latvia. Veilederne 
har hatt suksess med ytterligere arbeid blant 
medlemmene i LTDA, men vi ble enige om at det 
er behov for ytterligere deltakelse fra utvalget. 
Det er derfor planlagt at det skal gjennomføres 
grunnseminar med oss som observatører og del-
takere i forberedelsene i 2019. LTDA ønsket også 
at vi skulle være støttepartner i et prosjekt som 
heter Baltic trade union conference. Utvalget skal 
undersøke dette nærmere.

Latvierne kom med en anbefaling at utvidelse 
av prosjektet i Baltikum burde starte i Estland. 
Dette både fordi både vi og LTDA har hatt van-
skeligheter med å oppnå kontakt med Litauisk 
fagbevegelse og fordi det er mange aktivister som 
snakker russisk i Estland, som vi innehar kompe-
tanse på i utvalget. Vi ser det derfor mest nyttig å 
nå starte dialog med kontakter i Estland.
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Styret har bestått av:
Leder: Karin Bratberg 
Nestleder: Brit Helen Sørhus 
Kasserer: Hedvik Laberg 
Sekretær: Unn Wigdahl 
Varamedlem:  Målfrid Aasen

Revisor:
Mette Calmeyer

Valgkomité:
Irene Aker-Olsen 
Aslaug Stenseth

I perioden har det vært 11 styremøter, 11 med-
lemsmøter, 2 dagstur (i samarbeid med FFP).  
1 teaterbesøk.

Styremøter 
Styret har holdt møter etter behov, vanligvis 
noen dager før medlemsmøtene. For øvrig har 
styremedlemmene hatt kontakt per e-post og 
telefon. 

Etter avtale med HK Oslo og Akershus, har styret 
benyttet et møterom i Møllergata 24.  Vi har eget 
nøkkelkort, og ordningen fortsetter i 2019.

Medlemsmøter
Alle medlemsmøtene, inkludert sommer- og 
juleavslutningen, har funnet sted på Rustad treff-
senter. Møtene holdes vanligvis 3. tirsdag i må-
neden, kl. 16.00—18.00. Senteret har fine lokaler, 
ligger lett tilgjengelig i 1. etasje og det er kort vei 
til buss og T-bane på Bogerud. 

Inngangspengene, kr 30, har vært med på å dek-
ke utgifter til mat og kaffe/te. På inngangsbillet-
ten har man kunnet vinne et flaxlodd.

Foruten nyttig informasjon, har foreningen hatt 
åresalg, quiz og ringspill på programmet. Det har 
vært god stemning på møtene.

Svært populært blant våre medlemmer at «slip-
pen» kom tilbake på papir. Styret hjalp dem som 
ikke hadde hjelp i nærmiljøet sitt med å få det på 
plass. 

Sommeravslutningen var preget av store reker og 
mye annet godt. 

På juleavslutningen ble det servert reinsdyrstek, 
fyrstekake m m.

«Katta i sekken» var som vanlig på plass, og de 
tre med høyest samlet poengsum gjennom året i 
ringspillkonkurransen fikk premier.

Styret med Brit i spissen, har gjort i stand til mø-
tene på forhånd.  Det er servert varm mat, samt 
kaffe/te og kaker. Styret har også hatt ansvaret for 
å rydde og vaske opp etterpå. 

Dagstur med buss
14.august: Tur til Hoveldsrud gård, Helgøya (i 
samarbeid med FFP). 27. november Juletur til 
Sørum (i samarbeid med FFP).

Andre aktiviteter 
Styreleder og andre styremedlemmer har deltatt 
på flere møter i regi av Pensjonistforbundet Oslo 
(PF Oslo). 

10.oktober: Teatertur til Oslo Nye der vi så Jacob-
sen vær så god.

Jazzkonsertene som PF inviterte til på Det Norske 
Teatret er et populært tiltak, der flere av våre med-
lemmer har deltatt. Tilbudet blir videreført i 2019.

«Hvitvaskingsloven»
I brev av 3.5.2017 ble vi pålagt av SpareBank1 
i Oslo/Akershus å registrere foreningen i 
Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret på 
grunn av den nye loven. I juli 2017 var registre-
ringen i orden, og foreningen fikk Org. nr. 819 
040 532.

Fremtiden
I tillegg til vanlige møter, vil vi fortsatt legge til 
rette for turer, teater, utstillingsbesøk m.m.

Antall medlemmer er pr. d.d. 24.  Vi er en sam-
mensveiset gruppe som trives godt sammen, men 
med tanke på fremtiden, ønsker vi oss flere med-
lemmer.

Oslo, 1. februar 2019 

Styret i Handel og Kontors Pensjonistforening, 
Oslo

Karin Bratberg  Brit Helen Sørhus

Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo
Årsberetning for perioden 21.2.2018—19. 2.2019
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Bevilgninger gjennom 2018!  

Måned: Vedtak: Til hvem: BELØP:

Februar:  Innsamling sak ang  
  innreiseforbud Israel 2 000

Mars:  8. mars komiteen 1 000 
  Framfylkingen 1 000 
 ÅRSMØTET: Arbeidernes Edruskaps Forbund (AEF) 5 000 
  Somliga går (Notodden Bluesfestival) 5 000 
  Helsehjelp til det greske folk 5 000 
  Kvinnefaglig prosjekt i Palestina 5 000 
  Operasjon VED 5 000 
  Globaliseringskonferansen 5 000 
  Rettferdig Pensjon 5 000 
  Støttekomiteen for Vest-Sahara 5 000 
  Kvinnesenter i Kongo 5 000 
  Right to sight 5 000 
  Totalt for årsmøtet: 50 000
April:  Nei til EU 3 000

Mai: 61/18 Til de oppsagte i Norse Production 10 000

August:  Handelskampanjen 1 000

September:  Palestinakonsert 1 000

Totalt   69 000
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Årsmøtevalgte for perioden 22. mars 2018 til 30. mars 2019

Avdelingstyret Navn Arbeidsplass
Leder John Thomas Suhr Norli Libris AS

Nestleder Ingunn Gjerstad LO i Oslo

Sekretær Monica Hekkvang Miele AS

1. Styremedlem Øystein Berg Coop Norge SA avd Coop Logistikksenter

2. Styremedlem Rozina Nazar Travel Retail Norge

3. Styremedlem Fawsi Adem Ikea AS Varehus Furuset

4. Styremedlem Charlott Elise Austbø Pedersen Lampemagasinet AS avd Carl Berner

5. Styremedlem Houda Zammali IOGT

6. Styremedlem Omar Samy Gamal Norsk Vann BA avd Oslo

1. Varamedlem Morten Jacob Aasen Ingen tilknyttning

2. Varamedlem Mikael Kristoffersen Coop Norge SA avd Hovedkontor

3. Varamedlem Oddbjørn Snekkerbakken ARK Egertorget Oslo avd 3600

4. Varamedlem Kristiane Mauno Krystad Ungdom mot EU Fram til 
12/18

5. Varamedlem Atle Teigen Forlagssentralen

6. Varamedlem Daniel Walter OBOS BBL

Ungdomsutvalget Velger selv sine medlemmer

Leder Charlott Elise Austbø Pedersen Lampemagasinet AS avd Carl Berner

Nestleder

Sekretær Miriam Ragna Bugge Anderssen ARK Klingenberggata Oslo avd 1002

1. Styremedlem Julia Sofie Rosseland Hansen LO's Distriktskontor Oslo/Akershus

2. Styremedlem

3. Styremedlem Alexander Sandvik Fellesforbundet Hovedkontor

4. Styremedlem Kay Jilali Hoff Ouaar Plantasjen Norge AS avd Landøya

Varamedlem Christine A. Tovik Coop Norge SA avd Hovedkontor

Kontrollkomiteen
Leder Bjørn Arne T Christensen Pensjonist

Medlem Øivind Tord Lier Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor

Medlem Berit Aaker Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Valgkomiteen
Leder Roger Jacobsen Solar Norge AS avd Gardermoen

Arne Bernhardsen Selvstendig

Dalwinder Singh Ikea AS Varehus Furuset

Julia Sofie Rosseland Hansen LO’s Distriktskontor Oslo/Akershus

Avdelingens representantskap
1. Representant John Thomas Suhr Norli Libris AS avd Universitetsgaten

2. Representant Ingunn Gjerstad LO i Oslo

3. Representant Monica Hekkvang Miele AS

4. Representant Øystein Berg Coop Norge SA avd Coop Logistikksenter

5. Representant Charlott Elise Austbø Pedersen Lampemagasinet AS avd Alnabru
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6. Representant Rozina Nazar Travel Retail Norge

7. Representant Omar Samy Gamal Norsk Vann

8. Representant Fawsi Adem Ikea AS Varehus Furuset

9. Representant Houda  Zammali IOGT

10. Representant Britt Heidi Nilsen Staples Norway AS avd Hovedkontor

11. Representant Janne Hegna Musikernes Fellesorganisasjon Oslo

12. Representant Dalwinder Singh Ikea AS Varehus Furuset

13. Representant Jenny Dellegård Forlaget Manifest AS Fram til 
12/18

14. Representant Erik Eriksen Harald A Møller AS avd Lillestrøm

15. Representant Sissel Traavik Teknisk Ukeblad Media AS

16. Representant Tom Ramberg NG Meny Øst AS Meny Rykkinn

17. Representant Ståle Skjønnhaug Skolenes Landsforbund

18. Representant Hege Brandhaug Plantasjen Norge AS avd Kjedekontor Fritatt hele 
perioden

19. Representant Karl Joakim Severin Fjeldstad Rødt

20. Representant Hilde  Moshølen AOF Norge

21. Representant Susann Halvari  Johansen Power Norge AS Power XL Alnabru 1120

22. Representant Ole Magnus Eide Elkjøp Norge AS Elkjøp Megastore Lørenskog

23. Representant Christian  Kaborg Ikea AS Varehus Furuset

24. Representant Kan Min  Lin CappelenDamm

25. Representant Lars Hjetland Actis

26. Representant Roger Jacobsen Solar Norge AS avd Gardermoen

27. Representant Kay Jilali Hoff Ouaar Plantasjen Norge AS avd Landøya

28. Representant Andreas Lindrupsen Norsk Transportarbeiderforbund

29. Representant Lisbeth Østensen VB Bok AS avd Jus

30. Representant Alf Håkon Søberg Coop Norge SA avd lager Langhus

1. Vararepresentant Oddbjørn Snekkerbakken ARK Egertorget Oslo avd 3600

2. Vararepresentant Per Øivind Eriksen Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor

3. Vararepresentant Viggo Bernhard Andresen DHL Express (Norway) AS avd Skedsmo

4. Vararepresentant Linda Blankson Coop Øst SA avd 2541 Coop OBS Alnabru

5. Vararepresentant Atle Teigen Forlagssentralen ANS

6. Vararepresentant Andreas Olsen Fagforbundet Hovedkontor

7. Vararepresentant Anne Mette Eriksen Otis AS avd Oslo

8. Vararepresentant Mikael Kristoffersen Coop Norge SA avd Hovedkontor

9. Vararepresentant Trine Dahlstrøm NG Meny Øst AS Meny Drøbak

10. Vararepresentant Hilde Sofie Pettersen Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor

11. Vararepresentant Alexander Kvedalen LO i Oslo

12. Vararepresentant Kristiane Mauno Krystad Ungdom mot EU

13. Vararepresentant Daniel Walter OBOS BBL

14. Vararepresentant Arne Bernhardsen Gyldendal Norsk Forlag AS

15. Vararepresentant Bjørn Tore Egeberg Heismontørenes Fagforening

16. Vararepresentant Morten Aasen Arbeidssøkende

17. Vararepresentant Siri Leithe DHL Express (Norway) AS avd Skedsmo

18. Vararepresentant Alexander Sandvik Fellesforbundet Hovedkontor

19. Vararepresentant Tormod Aarum Ikea AS Varehus Furuset

20. Vararepresentant Per Erik Moen Bilia Personbil AS avd Adm/Salg Økern

21. Vararepresentant Anja Zwicky H Aschehoug & Co W Nygaard AS

22. Vararepresentant Ida Sofie Kjølmoen Cappelen Damm AS avd Tanum OSL Pir Nord
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23. Vararepresentant Bjørn  Brander Power Norge AS Power Slependen

24. Vararepresentant Rune Solberg Elkjøp Vinterbro

25. Vararepresentant Celine Smedstad Tveter Fellesforbundet Hovedkontor

26. Vararepresentant Jonas Azouaoui Rusta Retail AS avd Alnabru

27. Vararepresentant Yonatan Bisrat Taye Coop Øst SA avd 2709 Coop Obs Bygg 
Nygårdskrysset

28. Vararepresentant Bjørn Winquist Rødt Grunerløkka / Klassekampen

29. Vararepresentant Tobias  Linge AUF

30. Vararepresentant Julia Malszewska Rødts Stortingsgruppe

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Follo
1. Representant Fawsi Adem Ikea AS Varehus Furuset

2. Representant Sissel Traavik Teknisk Ukeblad Media AS

3. Representant Nina Bergliot Hovda
Johannesen

H Aschehoug & Co W Nygaard AS

4. Representant Nina Skranefjell Handel og Kontor i Norge Region Øst

5. Representant John Thomas Suhr Norli Libris AS avd Universitetsgaten

6. Representant MikaelKristoffersen Coop Norge SA avd Hovedkontor

7. Representant Britt Heidi Nilsen Staples Norway AS avd Hovedkontor

8. Representant Charlott Elise Austbø Pedersen Lampemagasinet AS avd Alnabru

9. Representant Erik Eriksen Harald A Møller AS avd Lillestrøm

10. Representant Karl Joakim Severin Fjeldstad Rødt

11. Representant Kan Min  Lin CappelenDamm

12. Representant Susann Halvari  Johansen Power Norge AS Power XL Alnabru 1120 Janne Hegna 
fram til 12/18

13. Representant Dalwinder Singh Ikea AS Varehus Furuset

14. Representant Bjørn Tore Egeberg Heismontørenes Fagforening

15. Representant Oddbjørn Snekkerbakken ARK Egertorget Oslo avd 3600

16. Representant Andreas Lindrupsen Norsk Transportarbeiderforbund Jenny Delle
gård fram til 
12/18

1. Vararepresentant Yngve Dalland Myrholt Ikea AS Varehus Furuset

2. Vararepresentant Per Øivind Eriksen Norsk Folkehjelp avd Hovedkontor

3. Vararepresentant Linn Veronica Andersen Handel og Kontor i Norge Region Øst

4. Vararepresentant Andreas Olsen Fagforbundet Hovedkontor

5. Vararepresentant Arne Bernhardsen

6. Vararepresentant Øystein Berg Coop Norge SA avd Coop Logistikksenter

7. Vararepresentant Julia Sofie Rosseland Hansen LO's Distriktskontor Oslo/Akershus Ny supplert 
12/18

8. Vararepresentant Àngel Juarez Batista Zara Bogstadveien

9. Vararepresentant Pål Henriksen Spjelkavik Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

10. Vararepresentant Truls Hansen Fagforbundet Hovedkontor

11. Vararepresentant Anders Elias Oak NG Meny Øst AS Meny Lambertseter Ny supplert 
12/18

12. Vararepresentant Mariann Hagen Fagforbundet Hovedkontor

13. Vararepresentant Jan Steinholt Nei til EU

14. Vararepresentant Sissel Weholdt Handel og Kontor i Norge Hovedkontor

15. Vararepresentant Alexander Sandvik Fellesforbundet Hovedkontor

16.Vararepresentant Andreas Lindrupsen Norsk Transportarbeiderforbund Fast plass 
fra 12/18
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Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Follo
Representant Kamilla Hagen Lunden Panduro Hobby AS Ski

Representant Annar Bakken Handel og Kontor i Norge Region Øst

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

Representant Christian Haaseth

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Nedre Romerike
Representant Runa Bolstad Laume Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Representant Marius Bekkevold Svendsen Elkjøp Norge AS Elkjøp Megastore Lørenskog

Årsmøtevalgte kandidater til styret i LO Øvre Romerike
Representant Roger Jacobsen Solar Norge AS avd Gardermoen
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Plass 
i fjor

Plass Bedrifter med flest HK-medlemmer 2015 2016 2017 2018 Endring 
fra 2015

Endring 
fra 2017

1 1 Coop butikk 694 601 594 598 0,5 % 1 1 %

2 2 Meny 444 492 522 596 21,1 % 14 %

3 3 Coop Lager og hovedkontor 496 528 518 544 3,0 % 5 %

4 4 IKEA 396 413 447 478 15,7 % 7 %

5 5 Norsk Butikkdrift (Gamle ICA osv) – 260 228 221 15,0 % 1 3 %

11 6 Travel Retail Norway AS avd Oslo Lufthavn 33 70 134 217 557,6 % 62 %

6 7 Hennes & Mauritz 171 182 184 198 15,8 % 8 %

7 8 Kiwi 171 173 180 183 7,0 % 2 %

8 9 Løvenskiold Maxbo 155 153 148 153 1,3 % 3 %

9 10 Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor 140 141 145 148 5,7 % 2 %

10 11 Cappelen Damm AS 145 145 141 146 0,7 % 4 %

12 12 Fagforbundet 123 128 131 130 5,7 % 1 %

14 13 Gyldendal Norsk Forlag AS 123 116 123 129 4,9 % 5 %

15 14 Aschehoug m/Universitetsforlaget 120 129 121 122 1,7 % 1 %

13 15 OBOS 145 129 128 118 18,6 % 8 %

17 16 Brødrene Dahl 145 172 104 100 31,0 % 4 %

16 17 Staples Norway AS avd Hovedkontor 91 125 110 100 9,9 % 9 %

19 18 Solar Norge AS avd Gardermoen 85 88 87 90 5,9 % 3 %

21 19 Plantasjen 70 85 80 90 28,6 % 13 %

20 20 Norsk Folkehjelp 81 84 86 81 0,0 % 6 %

18 21 Elkjøp 35 74 100 77 120,0 % 23 %

22 22 ARK 68 75 77 73 7,4 % 5 %

25 23 Harald A Møller 53 67 67 72 35,8 % 7 %

23 24 Norli Libris AS 70 69 76 69 1,4 % 9 %

29 25 Skeidar 58 52 62 69 19,0 % 11 %

27 26 Handel og Kontor 67 64 66 65 3,0 % 2 %

31 27 EngrosPartner AS 66 63 60 63 4,5 % 5 %

24 28 DHL 56 65 71 61 8,9 % 14 %

26 29 Elektroskandia Norge AS avd Hovedkontor 67 64 66 60 10,4 % 9 %

32 30 Schenker AS avd Alnabru  Region Øst 64 57 56 60 6,3 % 7 %

De 30 største klubbene/kjedene i Oslo/Akershus HK

1  Tallene for COOP Butikk og Norsk Butikkdrift (tidligere ICA) sammenlignes med 2016, ikke 2015 som de andre.
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2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Ordinære medlemmer (inkl bimedlemmer) 12128 11887 11754 11389 10959 10773 10770 10853

Økning ordinære medlemmer fra året før 241 133 365 430 186 3 –83

Økning ordinære medlemmer fra året før 
i prosent

2,0 % 1,1 % 3,2 % 3,9 % 1,7 % 0,0 % –0,8 %

Medlemmer på tariffavtale 8023 7554 7444 7278 7133 7052 7050 7054

Økning fra året før 469 110 166 145 81 2 –4

Økning fra året før i prosent 6,2 % 1,5 % 2,3 % 2,0 % 1,1 % 0,0 % –0,1 %

Totalt alle medlemmer 17028 16713 16522 16061 15607 15293 15118 15109

Total økning fra året før 315 191 461 454 314 175 9

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

Hvorav:

Studenter/lærlinger/elevmedlemmer 980 948 946 852 858 660 812 587

Økning fra året før 32 2 94 –6 198 –152 225

Økning fra året før i prosent 3,4 % 0,2 % 11,0 % –0,7 % 30,0 % –18,7 % 38,3 %

Æresmedl/Pensjonister/uføre: 3902 3878 3822 3805 3778 3711 3691 3669

Økning fra året før 24 56 17 27 67 20 22

Økning fra året før i prosent 0,6 % 1,5 % 0,4 % 0,7 % 1,8 % 0,5 % 0,6 %

Innmeldte: 2862 2700 2719 2534 2445

Utmeldte: 2491 2484 2229 2118 2193

«Organisk vekst» 371 216 490 416 252

Oslo Akershus bidrag ved overføringer til 
andre fagforeninger (i HK)

56 25 29 –38 –62

Medlemsutvikling 2011–2018



30 31

N
ot

at
er

 u
nd

er
 å

rs
m

øt
et



31

N
otater under årsm

øtet



32 32

Møllergata 24, 0179 Oslo, post@handelogkontor.org, www.handelogkontor.org


