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12. mars 2020 kom beskjeden ingen hadde håpet 
på, pandemien Covid-19 hadde ankommet Norge. 
På kort varsel ble bortimot hele samfunnet stengt 
ned, og de strengeste tiltakene i etterkrigstiden 
ble innført nærmest over natten. 

24. mars meldte NAV om de høyeste tallene 
for arbeidsledighet siden 2. verdenskrig, med 
291 000 helt ledige som følge av et stort antall 
permitteringer grunnet tiltakene. Totalt 306 000 
var registrert som helt eller delvis ledig, hvilket 
tilsvarte en arbeidsledighet på 10,9 %. Varehandel 
og reiseliv var blant de hardest rammede 
bransjene.

Dette har betydd store endringer for de fleste 
av våre medlemmer i året som har vært, enten 
grunnet hjemmekontor i lang tid, økt arbeids-
press i samfunnskritiske yrkesgrupper eller  
permitteringer. 

Selv om smitteverntiltakenes alvorligste konse-
kvenser neppe er å finne i driften av selve fagfo-
reninga vår, så er det ingen tvil om at uforutsig-
barheten og stadig endrede arbeidsforhold har 
gjort perioden svært spesiell også for vår arbeids-
hverdag. Vi fikk tre måneders ordinær drift fra 
januar-mars 2020 før alt plutselig endret seg.

Når det gjelder medlemsutviklingen så har 
pandemien ikke brutt den stadig oppadgående 

kurven med medlemsøkning som vi har sett 
helt fra 2012. Grunnet måten økonomien er 
organisert har avdelinga heller ikke opplevd noen 
nedgang i kontingentinngangen i perioden, på 
tross av at forbundet totalt sett har gått i minus 
grunnet permitteringer, kombinert med nye 
medlemmer i grupper med omfattende utfor-
dringer ifm smittevernsituasjonen. Deler av tiden 
som var planlagt som frikjøp til andre aktiviteter 
i avdelinga i perioden, har i perioden isteden blitt 
brukt oppfølging og bistand til medlemmene på  
arbeidsplassene, i tett samarbeid med de HKs  
regionskontor hvor disse oppgavene organisatorisk 
hører hjemme.

Vi har i perioden tilpasset oss smitteverntiltakene 
etter beste evne. Men vi har også vært blant dem 
som ikke bare har vært ukritiske til deler av 
tiltakene slik de har rammet våre medlemmer 
ute på arbeidsplassene. Stadige avlysninger av 
planlagt intern aktivitet som følge av nye  
nedstengninger og strengere tiltak i perioden 
har satt sitt preg på året. Som mange andre 
har vi gjort vårt beste for å erstatte manglende 
ordinære måter å gjennomføre aktiviteter på ved 
å flytte ting til web. Vår erfaring er imidlertid at 
ingenting kan erstatte den sosiale interaksjonen 
vi får ved å kunne møtes fysisk.

Annerledesåret 2020 – Covid-19  
pandemiens inntog i Norge

Rozina Nazar intervju på Gardermoen. Foto: Martin Guttormsen Slørdal
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De 30 største klubbene/kjedene i Oslo – Akershus HK

Hvem er vi?

Avdelingens rolle i forbundet 
Handel og Kontor består av tre selvstendige  
organisatoriske ledd:

• Klubbene (på den enkelte arbeidsplass)

•  Fagforeningene (lokal geografisk, 
sammenslutning av klubbene og medlemmene, 
23 stk)

•  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 organisasjons-
messige, yrkesmessige, økonomiske, sosiale og 
kulturelle interesser. 

I HK er det forbundet (sentralt eller gjennom 
sine regionskontorer) som har fullmakter til å 
møte arbeidsgiverorganisasjonene til forhand-
linger på vegne av klubber og medlemmer. 
Foreningene er det første besluttende organ 
medlemmene møter i den formelle demokratiske 
strukturen i organisasjonen. I avdelingen møter 
medlemmene tillitsvalgte fra andre bedrifter 
og hvert medlem har på årsmøtet en stemme 
som alle andre medlemmer av avdelingen. Pga. 

koronapandemien så måtte de som skulle ha 
stemmerett på årsmøtet i 2020 melde seg på 
i forkant slik at det ble tilrettelagt for digital 
avstemming. 

Avdelingen leier lokaler i Møllergata 24 i Oslo. 
Avdelingsleder har vært fast frikjøpt på fulltid i 
2020, og i løpet av året har avdelingen i tillegg 
fått på plass 60 % årsverk fordelt på nestleder og 
sekretær i styret. 

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. Forbundets regnskapsavde-
ling fører avdelingens regnskap.

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 
(I tillegg sitter John Thomas i Manifest Forlag 
sitt styre)

Avdelingsstyret i perioden 2020-2021.

Nr Kjede 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Utvikling

1 IKEA 713 553 478 447 413 396 80%

2 Meny 659 563 596 522 492 444 48%

3 Coop Øst (Butikk) 576 588 598 594 601 -4%

4 Hennes & Mauritz 304 217 198 184 182 171 78%

5 Kiwi 265 227 183 180 173 171 55%

6 Norsk Butikkdrift (Gamle ICA m.m.) 252 233 221 228 260 -3%

7 Coop Norge (Hovedkontor m.m.) 239

8 Travel Retail Norway AS avd Oslo Lufthavn 229 228 217 134 70 33 594%

9 Rema 1000 165 142 118 40%

10 Løvenskiold Maxbo 159 150 153 148 153 155 3%

11 Landsorganisasjonen i Norge (Hovedkontor) 156 153 148 145 141 140 11%

12 Fagforbundet 154 139 130 131 128 123 25%

13 Cappelen Damm AS 140 143 146 141 145 145 -3%

14 Gyldendal Norsk Forlag AS 140 136 129 123 116 123 14%

15 OBOS 137 118 118 128 129 145 -6%

16 Aschehoug/Universitetsforlaget 134 121 122 121 129 120 12%

17 ARK 111 75 73 77 75 68 63%

18 Plantasjen 108 92 90 80 85 70 54%

19 Solar Norge AS 106 103 90 87 88 85 25%

20 Staples 106 98 100 110 125 91 16%

21 Voice 104 89 47 121%

22 Elkjøp 98 91 77 100 74 35 180%

23 Norsk Folkehjelp 97 97 81 86 84 81 20%

24 Zara 91 66 4 2175%

25 Harald A Møller 82 79 72 67 67 53 55%

26 Norli 73 65 69 76 69 70 4%

27 Jernia 73 51 33 121%

28 Brødrenen Dahl 72 88 100 104 172 145 -50%

29 Kolonial.no/Ada 68 46 1 6700%

30 Elektroskandia 66 65 60 66 64 67 -1%
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HKs Landsmøte 
Høsten 2020 og fram til HKs Landsmøtes 1. del 
som ble avholdt 8. januar på nyåret 2021, er det 
ikke fritt for at fagforeningen har lagt ned mye 
arbeid i forberedelsene som skjer i region Øst 
sin regi. Vi hadde for første gang på mange år 
vår egen kandidat, Fawsi Adem, som vi ønsket 
få inn i daglig ledelse i forbundet. Vi var i tillegg 
meget kritiske til at forbundet hadde lagt opp 
til en to-deling av landsmøtet hvor kun valget 
til ledelse skulle avgjøres pr web. Vi fremmet 
under konstitueringen forslag om at «landsmøte 
utsettes da til det kan gjennomføres samlet fysisk 
og sammenhengende innen utgangen av året».  
Ingen av avstemningene gikk vår vei denne 
gangen. Ny ledelse i forbundet fra 8. januar er 
Christopher Beckham (Vest), Elisabeth Sundset 
(Midt-Norge) og Lena Reitan (Østlandet Sør).

I forkant av Landsmøtet ble det arrangert et repre-
sentantskapsmøte i HK region Øst, der alle lands-
møtedelegatene ble invitert. På møtet ble det debatt 
om landsmøteforslagene, og votering over hvilke 
forslag region Øst ønsker å opprettholde/støtte. 
Avdelingen var selvsagt også her godt synlig på  
i debatten, med både nye og mer erfarne tillitsvalgte 
godt representert på talerstolen. 

Introduksjonsmøte for flytninger  
i Bærum 
Sammen med en representant for Fagforbundet, 
holdt John Thomas Suhr fredag 3. januar foredrag 
om norsk arbeidsliv og rettigheter i introduk-
sjonsprogrammet for et hundretalls flytninger i 
Bærum kommune. 

Landsmøteforberedelser i region Øst
I 2020 skulle det vært avholdt landsmøte, og i 
den anledning ble det arrangert et representant-
skapsmøte i HK region Øst, der alle landsmøte-
delegatene ble invitert. På møtet ble det debatt 
om landsmøteforslagene, og votering over hvilke 
forslag region Øst ønsker å opprettholde/støtte. 
Avdelingen var godt synlig på i debatten, med 
både nye og mer erfarne tillitsvalgte godt repre-
sentert på talerstolen.

Teatertur med medlemmer 
Etter innspill fra et medlem ble det arrangert 
teatertur for medlemmer 22. januar 2020. 
Avdelingen kjøpte 100 billetter til Tante Ulrikkes 
Vei på Rommen Scene, og tilbød disse til 
rabatterte priser til medlemmene. Dette ble en 
så stor suksess at det til og med ble venteliste på 
billettene. 

Trondheimskonferansen 2020
Trondheimskonferansen er et politisk verksted 
der tillitsvalgte fra hele landet og ulike forbund 
møtes for å diskutere politikk og fagorganisering. 
Konferansen avholdes den siste helgen i januar 
hvert år. 

Tradisjonen tro deltok en større delegasjon fra 
avdelingsstyret på Trondheimskonferansen den 
siste helgen i januar.

I tillegg til politisk debatt på grasrota i fag-
bevegelsen er Trondheimskonferansen en fin 
anledning til å møte og tilbringe tid med HKere 
fra andre deler av landet. 

Foredrag samling HK Fagbevegelse 
John Thomas Suhr holdt foredrag om organise-
ring på HK Fagbevegelses 2-dagers samling på 
Thon Hotell Bjørvika. 

Årsmøte for Zara
18. Februar stod vi for den praktiske tilretteleg-
gingen av årsmøtet til Zara-klubben, hvor John 
Thomas Suhr var tilstede som representant fra 
fagforeninga.

Broen til framtiden
Avdelinga var representert på den årlige kli-
ma-konferansen Broen til framtiden 28. februar.

Tariffkrav som nesten ble streik
Over flere år har avdelingen sett en økende 
tendens når det kommer til opprettelser av ta-
riffavtaler. Dessverre har det de siste årene vært 
stadig flere bedrifter som aktivt motsetter seg 
krav om tariffavtale, og som forsøker seg på fag-
foreningsknusing. Og året 2020 var dessverre 
ikke noe unntak. I disse bedriftene er både 
opporganisering og tariffprosessen i sin helhet 
veldig tidkrevende, og oppleves ofte som tungt og 
slitsomt for medlemmene som står i det. 

Avdelingen har vært påkoblet når det blir klart 
at arbeidsgiveren ikke ønsker tariffavtale og 
organiserte ansatte.

Avdelingen og regionskontoret samarbeider 
tett når det kreves tariffavtaler på våre med-
lemsbedrifter i Oslo og Akershus. Vi er løpende 
orientert om de bedrifter som ikke svarer med en 
gang og må purres opp. 

Møtevirksomhet og representasjon
Det har i perioden vært særdeles godt oppmøte, 
med fulltallig antall stemmeberettigete ved så 
godt som samtlige møter.

Det ble i 2020 avholdt 11 avdelingsstyremøter og 
10 AU-møter. Det har blitt behandlet 166 saker i 
avdelingsstyret gjennom 2020, mot 175 saker i 
2019. 

I tillegg ble det i 2020 avholdt digitalt represen-
tantskapsmøte 8. oktober og digitalt årsmøte med 
130 påmeldte og 80 oppmøtte deltagere. 

Oslo - Akershus HK har medlemmer i styrer eller 

andre utvalg som for eksempel valgkomité  
i lokal-LO’ene:

 – LO i Asker og Bærum

 – LO i Øvre Romerike

 – LO i Nedre Romerike

 – LO i Oslo

De siste årene har vi dessverre ikke hatt repre-
sentanter i verken styret eller andre utvalg i LO 
i Follo. 

• Nei til EU-venn

• Arbeiderbevegelsens Historielag Akershus

• Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

• Pensjon for alle

Avdelinga er andelseier i:
• Oslo Kongressenter Folkets Hus

•  Sandvika Folkets Hus. John Thomas Suhr sitter 
i styret.

• Lillestrøm Folkets Hus

I tillegg er avdelingen med i følgende 
faglige forum:
•  Samordningsgruppen for varelevering i 

Oslo, som er et kontaktforum mellom Oslo 
kommune og arbeidslivsaktørene. 

Avdelingen har følgende offisielle  
informasjonsorganer:

www.handelogkontor.org. Avdelingens nettside 
blir oppdatert jevnlig med informasjon om 
aktiviteter og nyheter som er relevant for 
medlemmene våre. 

Avdelingens facebookside: https://www.facebook.
com/HandelOgKontorOsloAkershus blir 
oppdatert jevnlig med nyheter og informasjon til 
medlemmer. Siden hadde 941 likerklikk og 977 
følgere pr. 20. mai 2021.  

Kronologi
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«HK og Klima
I august 2020 nedsatte avdelingsstyret en ny 
arbeidsgruppe etter innspill fra medlemmer. 
Gruppa fikk som mandat: Arbeidsgruppen skal 
kartlegge tidligere arbeid gjort i foreningen samt 
aktuelle andre prosjekter, arbeidsgrupper, orga-
nisasjoner eller ressurspersoner som vil være 
aktuelle å knytte seg til. Hovedmandatet for 
arbeidsgruppa vil være å arbeide frem forslag 
til konkrete tiltak som kan benyttes lokalt for 
å skape miljø- og klimavennlige arbeidsplasser 
samt arrangere workshops og skoleringer for 
tillitsvalgte og medlemmer i Handel og Kontor. 
Tiltakene vil kunne dreie seg om konkrete tiltak 
på den enkelte arbeidsplassen, om tilrettelegging 
for miljøvennlig pendling og varetransport o.l. En 
av planene som dessverre måtte avlyses grunnet 
nye smitteverninnstramninger høsten 2020 var 
et medlemsmøte med «bokbad» om grønne ta-
riffavtaler. Medlemmene av arbeidsgruppa har 
vært: Jens Knapstad, Ida Sofie Kjølmoen og 
Shoaib Sultan.»

Digitalt årsmøte
12. mars 2020 ble det norske samfunnet snudd på 
hodet på grunn av Covid-19 pandemien som da 
også hadde nådd Norge. På grunn av smittevern-
hensyn ble det ganske raskt klart at det ville være 
umulig å gjennomføre årsmøte i fagforeningen 
på tradisjonelt vis innenfor gjeldende smitte-
vernsreglement. 

Dette førte til at avdelingsstyret måtte kaste seg 
rundt for å finne en annen løsning, og Oslo – 
Akershus Handel og Kontor ble en av Norges 
første fagforeninger som avholdt digitalt årsmøte. 
Styret jobbet tett sammen med LO Media og 
benyttet MyMeet som system til sakspapirer, av-
stemmingssystem og talerlister. Dette fungerte 
ganske bra, men var veldig ressurskrevende for 
oss som arrangører. Vi er bekymret for de demo-

kratiske prosessene da vårt inntrykk er at flere 
kvier seg for å be om ordet, det oppstår lettere 
misforståelser og er tidkrevende for alle deltakere 
på årsmøtet (alle avstemminger tar tid mot 
normalt håndsopprekning i salen). 

Erfaringene vi i styret sitter igjen er delte, men 
det er enighet om at det krever mye mer av 
arrangørene å få en reell medlemsdebatt og et 
politisk verksted på digital plattform. Selv om vi 
er kommet mye lengre i løpet av året anser styret 
at den foretrukne formen for årsmøter er fysisk 
oppmøte. 

Selv om vi fikk gjennomført årsmøtet digitalt, er 
det ikke en ønskelig situasjon å skulle gjøre det 
igjen. 

Ny fane
Fagforeningens fane ble sydd på slutten av 
80-tallet. Tidens tann hadde dessverre ført til 
at fanen hadde blitt veldig slitt. Derfor ble det 
bestilt og sydd ny fane for avdelingen i 2020. For 
at den nye fana skulle holde seg i fin stand lenger, 
ble det bestilt inn to faner. En seremonifane i 
silke som skal brukes til spesielle anledninger, og 
en kampfane som er trykket på stoff. 

Planen var at fana skulle være ferdig til avduking 
på medlemsfrokosten 1. mai, men på grunn 
av Covid-19 måtte den tradisjonelle frokosten 
avlyses. Derfor ble det i stedet spilt inn en av-
dukingsvideo som ble delt i sosiale media, og 
fana deltok i det digitale 1.maitoget arrangert 
av LO i Oslo m.fl. I tillegg har avdelinga møtt 
med fanen på flere markeringer gjennom 2020, 
da i henhold til smittevernreglene på det gitte 
tidspunkt. Av aksjoner og markeringer vi var 
med på kan vi nevne; støtteaksjon for oppsagt 
tillitsvalgt i heismontørene, demonstrasjoner mot 
SIAN og annet som er i tråd med våre verdier.

1. mai frokost med Tove Bøygard.

Trondheimskonferansen med John Thomas.

1. mai frokost på web.Avduking nye fana web-tale.

1. mai kjøkken med John Thomas.

Innspilling av avdukingsvideo av ny fane

Trondheimskonferansen før Korona.
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Avdelinga eier 10 andeler av totalt 180 i Sandvika 
Folkets Hus BA, sammen med en flere andre fag-
foreninger og Asker og Bærum Arbeiderparti. På 
vegne av Oslo Akershus HK sitter John Thomas 
Suhr i styret til Sandvika Folkets Hus. Som kjent 
gjennom lengre tid har det vært en prosess med 
samarbeid med tidligere Urbanium som eier 
naboeiendommen. Avtalen om utbygning av 
nabotomta, med innlemmelse av Folkets Hus sitt 
uteareale, ble godkjent på årsmøtet i Sandvika 
Folkets Hus allerede i 2017. Det innebærer at 
det legges til rette for utvikling av nybygg på 
ca. 8.000 kvadratmeter BRA, samt bevaring av 
Folkets Hus’ opprinnelige bygningskropp på 
ca. 550 kvadratmeter BRA. Barnehagetilbygget 
rives. Sandvika Folkets Hus mottar som en del 
av avtalen både kontantytelse på kr 10 millioner, 
naturalytelser i form av kontorseksjon i nybygget, 
oppgradering av torget m.m. Planen er nå å re-
habilitere det kulturhistoriske bygget, og drive 

videre Folkets Hus som et samlingspunkt for 
arbeiderbevegelsen, og et tilbud om rimelige 
lokaler for kultur og aktivitet i nærområdet.

Som et historisk vendepunkt i denne prosessen 
ble det på ekstraordinært årsmøte 22. april i det 
som formelt har hatt navnet Sandvika Folkets 
Hus BA, ved enstemmighet blant andelseierne 
vedtatt omdannet til nystiftet aksjeselskap Folkets 
Hus Sandvika AS. For driften av Folkets Hus 
har ikke denne omdanningen noen umiddelbar 
praktisk betydning, da den samlede virksomheten 
i Sandvika Folkets Hus er overført. Det gjelder 
alle eiendeler, rettigheter, forpliktelser og avtaler 
knyttet til Sandvika Folkets Hus BA. 2021-2022 
vil bli en periode hvor det forventes økt aktivitet 
fra avdelingens side ifm ombyggingen og 
prosessen med gjenopptagelse av ordinær drift i 
etterkant.

Rehabiliteringsprosjekt Sandvika Folkets Hus

Utvikler: Bonava Oslo AS, Arkitekt: Studio Gorilla

Ny i HK-kurs
Også i 2020 arrangerte fagforeninga for nye 
medlemmer i HK, der man ga et innblikk i 
HK som organisasjon og hvorfor det er viktig 
å organisere seg. Dette kurset er for nye 
medlemmer i Handel og Kontor i vårt område. 
Hva er en fagforening, hva gjør tillitsvalgte, 
hvordan fungerer avtalesystemet og hvordan 
finne frem i medlemsfordelene var noen av 
temaene. 

I tråd med de daværende smittevernregler ble 
det arrangert 3 kurs i august, med god fysisk 
avstand og et begrenset antall deltagere på hvert 

av kursene. Det var ventelister på kursene og vi 
hadde en intensjon om å gå gjennomført flere 
kurs, men smittevernreglene og smittesitua-
sjonen i Oslo forverret seg utover høsten og det 
var ikke mulig å gjennomføre disse. 

Flere fra avdelingsstyret var med som 
kursholdere, og tilbakemeldingene på kurset 
var gode. Dette er helt klart et kurs vi ønsker å 
fortsette med. 

I tråd med vår pedagogiske tilnærming til 
disse kursene så har vi ikke funnet å kunne 
gjennomføre disse på web.

Lynkurs for tillitsvalgte
På tross av pandemien klarte avdelingen å få 
arrangert 3 lynkurs for tillitsvalgte i 2020. Med få 
antall deltagere på hvert kurs, og god fysisk avstand 
var det i august mulig å arrangere kurs som var 
innenfor de daværende smittevernreglene. 

På kursene var det gjennomgang av tillitsvalgt- 
rollen, introduksjon i lov- og avtaleverk, samt ut-
vekslinger av erfaringer fra de ulike arbeidsplassene. 

Flere fra avdelingsstyret bidro som kursholdere, 
og tilbakemeldingene på kurset var gode. 

Informasjonsmøter med medlemmer
I bedrifter der det foregår en opporganisering 
av medlemmer, med mål om tariffavtale bistår 

tillitsvalgte fra avdelingsstyret med å holde in-
formasjonsmøter. Dette gjelder særlig der hvor 
opporganiseringen møter motstand fra ledelsen 
i bedriften, eller der hvor medlemmene kun 
har mulighet til å møtes på kveldstid eller på 
søndager. 

Informasjonsmøtene som avdelingen bistår med 
tar primært for seg hvorfor det er viktig å være 
organisert, hvilke fordeler man får med tariffavtale, 
samt en gjennomgang av hvordan arbeids- 
forholdene er på den aktuelle arbeidsplassen. 
I noen av møtene har man også åpnet for at 
ikke-organiserte kan være med, for å få et 
innblikk i hvorfor de også bør organisere seg og 
bli med på et eventuelt tariffkrav.  

Lyn-kurs tillitsvalgte Fawsi og Rozina.
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Region Øst LM forberedelser.

Julemøte Pexip.

Web møte noen samlet på kontoret. Web møte noen samlet på kontoret.

Forbundets podcast med Charlott.

Web-tale, John Thomas.

OBOS-klubben har besøk av avdelingsleder.

Web møte med god avstand.

Ekstraordinært årsmøte på web.

Fawsi på alternativ politisk pub.

Charlott på alternativ politisk pub.

Webaktiviteter
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Tariffoppgjøret 2020
Oslo - Akershus HK var sterk engasjert i tariff-
oppgjøret for 2020, som grunnet smitteverntiltak 
ble utsatt til høsten. Vi anbefalte medlemmene 
å stemme nei til forhandlingsresultatet i Vir-
ke-oppgjøret, og drev en kampanje for å samle 
flertall for dette i uravstemningen.

For et levende organisasjonsdemokrati i HK er 
det avgjørende at forskjellige meninger kommer 
til uttrykk. Vår avdeling har ved en rekke 
anledninger målbåret synspunkter som ikke har 
vært delt av flertallet i forbundets øverste ledelse. 
I dette tilfellet er spørsmålet lagt ut til uravstem-
ning blant medlemmene, og fram til beslutning 
er fattet står selvsagt alle ikke bare fritt til å 
engasjere seg i debatten, det er også et selvstendig 
mål med et større engasjement her - uavhengig 
av hvilket standpunkt en måtte ha. Slik må det 
være i en demokratisk organisasjon når våre 
viktigste saker er oppe til debatt.

Å sikre medlemmenes krav til lønns- og ar-
beidsbetingelser gjennom tariffavtaler er en 
fagforenings viktigste oppgave. HKs aller største 
tariffavtale er Landsoverenskomsten med Virke 
(totalt den tredje største tariffavtalen i LO i pri-
vatsektor) som omfatter 26 000 medlemmer. 
Den demokratiske prosessen med å utforme og 
prioritere kravene er en omfattende prosess som 
normalt starter et år før tariffoppgjøret, hvor 
alle medlemmene har mulighet til å delta.  Det 
endelig besluttede hovedkravet i årets oppgjør 
ble; full lønn betalt av arbeidsgiver under sykdom 
og foreldrepermisjon. 

På bakgrunn av erfaringene fra de senere års 
tariffoppgjør, hvor Oslo - Akershus HK for 
eksempel også i 2018 anbefalte nei i uravstem-
ningen i hoved-oppgjøret (med et langt dårligere 
resultat enn i 2020), vedtok vårt representant-
skap 24. september i fjor en forsterket innsats fra 
avdelingens side inn i årets oppgjør, inkludert en 
egen budsjettpost til dette formål. 

12. september ble resultatet av årets tariffoppgjør 
med Virke lagt fram til behandling i avdelings-
styret, som endte i et enstemmig vedtak om å 
anbefale nei til meklingsforslaget. 

I avdelingsstyret sitter 15 tillitsvalgte, bl.a. 
fra våre største medlemsgrupper og klubber, 
inkludert 4 personer som selv har deltatt i 
forbundets forhandlingsdelegasjon i tariffopp-
gjøret. Blant disse er vår regionleder Øst og 
bransjerådsleder for Landsoverenskomsten. Vi 
har i tillegg ifm. tariffoppgjøret etablert 6 lokale 
streikekomiteer fordelt ut over Oslo - Akershus. 
Disse har bestått av minst en person fra avde-
lingsstyret, og representanter fra de største lokale 
klubbene som eventuelt som kunne være aktuelle 

som de første å gå ut i streik. Dette inkluderer 
bl.a. klubbleder i COOP Øst, konsernklubbleder i 
Meny, IKEA og andre. Signalene fra medlemsmas-
sen når det gjelder standpunkt i uravstem-
ningen har vært entydige i vårt område, hvor 
de viktigste unntakene var tre større klubber 
hvor vi har registrert at tillitsvalgte har anbefalt 
medlemmene å stemme ja.

Forbundet sentralt sin kommunikasjon i denne 
uravstemningen opplever vi at har hatt som 
formål å få medlemmene å stemme ja, og så langt 
vi har registrert har dette vært det dominerende 
budskap ute i distriktene hvor de selvstendige 
fagforeningene og valgte organer er svakere enn 
hos oss.

Et avstemningsresultat på 33 % nei, hvorav 
vår fagforening utgjør ca. 25 % av den totale 
medlemsmassen bekrefter at Oslo - Akershus 
styrende organer ikke kan ha vært så i utakt med 
medlemmene vi representerer.

Selv om det er litt tidlig med en helhetlig opp-
summering av tariffoppgjøret, vi kan allerede 
nå notere oss at prosessen har vist relevansen 
for ansatte innen våre yrkesgrupper i å være 
medlemmer av HK, både gjennom krav som var 
like aktuelle i hele medlemsmassen, forsterket 
med reelle streikeforberedelser i bedriftene i 
etterkant av bruddet i forhandlingene, og en 
uravstemning som hadde to tydelige mulige for-
skjellige utfall som ble satt opp imot hverandre. 
Uten å være HK-medlem stod ansatte uten 
mulighet til å påvirke disse viktige beslutningene 
som angikk dem selv, både når det gjaldt krav 
og valg av kampmidler. Forbundet som helhet 
har som følge av denne prosessen i tariffoppgjø-
ret hatt en medlemsvekst på 2.700 medlemmer. 
I tillegg til en omfattende debatt, og offentlig 
oppmerksomhet hvor HK har satt agendaen, har 
vi som kjent også hatt en rekordstor deltagelse i 
uravstemninga. 

At nesten 4.500 medlemmer stemte for å gå i 
streik på tross av forbundets oppfordring om 
å stemme ja, synliggjør at det finnes større 
kampvilje blant medlemmene enn det en kanskje 
trodde på meklingstidspunket. At mange av de 
som stemte nei, allerede hadde hovedkravet helt 
eller delvis innfridd lokalt i sin bedrift, viser 
også at solidariteten mellom fagorganiserte lever. 
Denne gangen var medlemmer i noen bedrifter 
avhengig av å få dette kravet inn i tariffavtalen for 
hele bransjen, for å kunne få gjennomslag i sin 
bedrift. Neste gang kan det være omvendt. 

Avdelingsstyret fulgte også de andre tariffoppgjø-
rene i HK, hvor de endte med enighet også her.

Mona Trøber Smith, Coop Øst, om forskuttering av sykepenger.

Stem nei web annonse.

Forhandlingsdelegasjonen fra Oslo Akerhus.

Streikevakt.
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Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo  
Årsberetning for perioden 18. 2.2020-1.5.2021

I perioden har det vært 5 styremøter og  
5 medlemsmøter. 

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 2021. Dette 
setter vi stor pris på.

Corona
Aktiviteten i styremøter og medlemsmøter har 
vært meget begrenset på grunn av pandemien.

Medlemsmøter
Alle medlemsmøtene har vært holdt på Rustad 
Treffsenter. Møtene holdes vanligvis 3. tirsdag 
i måneden, 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 
dekke utgifter til mat og kaffe/te. På inngangsbil-
letten 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. 

Sommeravslutningen ble dessverre avlyst. 

Til jul sendte vi ut et brev til alle medlemmene 
sammen med et adventslodd

Styret med Brit i spissen, har gjort i stand til 
møtene på forhånd.  Det er servert varm mat, 
samt kaffe/te og kaker. Styret har også hatt 
ansvaret for å rydde og vaske opp etterpå. På 
møtene der det ikke var tillatt med varm mat, 
fikk medlemmene servert snitter.

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

Jazzkonsertene som PF inviterte til på Det Norske 
Teatret er et populært tiltak, men er dessverre 
også blitt avlyst.

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

Antall medlemmer er pr. d.d. 23.  Vi er en sam-
mensveiset gruppe som trives godt sammen, 
men med tanke på fremtiden, ønsker vi oss flere 
medlemmer. Vi har fått ett nytt medlem i høst, 
det verdsetter vi.

Oslo, 1. mai 2021 

Styret i Handel og Kontors Pensjonistforening, Oslo

 

Karin Bratberg                 Brit Helen Sørhus                   

                                                                      
Oline Yksnøy                   Unn Wigdahl

Bevilgninger gjennom året 2020

Til hvem: Beløp:

Årsmøtebevilgninger

Kvinner på tvers   5 000 kr

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund - AEF   5 000 kr

Framfylkingen i Oslo   5 000 kr

Nei til atomvåpen   5 000 kr

Norges Sosiale Forum   5 000 kr

Norsk Folkehjelp   5 000 kr

Somlinga går med trasiga skor   5 000 kr

Andre bevilgninger

Norges Sosiale Forum, Globaliseringskonferansen 2020 10 000 kr

Handelskampanjen   5 000 kr

Dråpen i Havet   1 000 kr

Totalt 51 000 kr
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Fanemarkeringer 2020

14. desember: Erna, hva får de permitterte til jul? LO i Oslo, Fellesforbundet avd. 10 Stortinget

14. desember: Erna, hva får de permitterte til jul?  
LO i Oslo, Fellesforbundet avd. 10 Stortinget

Andre markeringer vi deltok på:
8. mars: Kvinnedagen: tog fra Youngstorget

9. mars kl 14: Fanemarkering mot North- 
Connect, Stortinget

22. juni: Støtte til oppsagt tillitsvalgt i Schindler. Arr: 
Heismontørene. Sted: bedriftens hovedkontor

15. september: Støtte til oppsagt tillitsvalgt  
i Schindler. Arr: Heismontørene. Sted: bedriftens 
hovedkontor 

9. oktober: Fanemarkering til støtte for 
streikende vektere. Youngstorget. Arr: NAF

16. oktober: Fanemarkering utenfor riks-
megleren, til støtte for de streikende vekterne.

Søndag 19. desember: Markering til støtte for 
streikende prester, LO i Oslo, Domkirka

18. mai: Fanemarkering mot implementering av  
ny jernbanepakke! Arr: Lokmann m.fl. Sted: Stortinget

9. november: Støtte til oppsagt tillitsvalgt i Schindler. Arr: 
Heismontørene. Sted: bedriftens hovedkontor

8. desember: Støtte til oppsagt tillitsvalgt i Schindler. Arr: 
Heismontørene. Sted: bedriftens hovedkontor

8. september: Styrk og utvid seriøstetsbestemmelsene 
- avvis ESAs angrep. Ved Næringsdepartementet. arr: 
Oslo Bygning m.fl.

Henrik på demo utenfor Stortinget mot antisemittisme, 
rasisme og nazisme

Heismontørene 22 juni med Buskerud.

Charlott holder appell på aksjon i regi av Kvinner på Tvers.22. juni: Støtte til oppsagt tillitsvalgt.
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Fornavn Etternavn Verv Bedrift

Arbeidsutvalget:
John Thomas Suhr Leder Norli Universitetsgata / OA HK

Charlott Elise Austbø Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri og Energi

Aïcha A. Traoré Ungdomsrepresentant NG Meny Øst AS Meny Rykkinn

Avdelingsstyret:
John Thomas Suhr Leder Norli Universitetsgata / OA HK

Charlott Elise Austbø Pedersen Nestleder Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn Sekretær Industri og Energi

Fawsi Adem 1. styremedlem IKEA Furuseth

Rozina Nazar 2. styremedlem Travel Retail Norway

Aïcha A. Traoré Ungdomsrepresentant NG Meny Øst AS Meny Rykkinn

Jens Knapstad 4. styremedlem LO i Norge hovedkontor

Houda Zammali 5. styremedlem IOGT

Mikael Kristoffersen 6. styremedlem Coop Norge SA avd. Hovedkontor

Oddbjørn Snekkerbakken 1. varamedlem Ark Egertorget

Ida Sofie Kjølmoen 2. varamedlem Ark OSL

Daniel Walter 3. varamedlem OBOS

Li-Mei Berglid 4. varamedlem LOs distriktskontor Oslo-Akershus

Henrik Drivenes 5. varamedlem AUF hovedkontor

Tormod Aarum 6. varamedlem IKEA Furuseth

Ungdomsutvalget:
Aïcha A. Traoré Leder NG Meny Øst AS Meny Rykkinn

Kontrollkomiteen:
Bjørn Arild T. Kristensen Leder

Berit Aaker

Øyvind Tord Lier

Valgkomiteen:
Dalwinder Singh IKEA Furuseth

Karoline Elisabeth Nordvik LO

Bjørn Tore Egeberg Heismontørenes fagforening

Kan Min Lin Cappelen Damm

Pål Henriksen Spjelkavik Arbeiderpartiet sentralt

Styret LO i Oslo:
Charlott Elise Austbø Pedersen 6. styremedlem Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Oddbjørn Snekkerbakken 5. varamedlem Ark Egertorget

LO i Asker og Bærum:

LO i Nedre Romerike:
Runa Bolstad Laume Nestleder Landsorganisasjonen i Norge Hovedkontor

LO i Øvre Romerike:
Kenneth Halvorsen Varamedlem Solar Norge AS avd. Gardermoen

Representantskapet:
John Thomas Suhr   1. representant Norli Universitetsgata / OA HK

Charlott Elise Austbø Pedersen   2. representant Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Charlotte Dyrkorn   3. representant Industri og Energi

Fawsi Adem   4. representant IKEA Furuseth

Rozina Nazar   5. representant Travel Retail Norway

Jens Knapstad   6. representant LO i Norge hovedkontor

Houda Zammali   7. representant IOGT

Aïcha A. Traoré   8. representant NG Meny Øst AS Meny Rykkin

Kan Min Lin   9. representant Cappelen Damm

Li-Mei Berglid 10. representant LOs distriktskontor Oslo-Akershus

Andreas Olsen 11. representant Fagforbundet hovedkontor

Tormod Aarum 12. representant IKEA Furuseth

Hege Brandhaug 13. representant Plantasjen Norge as kjedekontor

Dalwinder Singh 14. representant IKEA Furuseth

Celina Smestad Tveter 15. representant Fellesforbundet hovedkontor

Daniel Walter 16. representant OBOS

Per Øivind Eriksen 17. representant Norsk Folkehjelp avd. hovedkontor

Håvard Lundkvist 18. representant NG Meny Øst AS Meny Lambertseter

Bjørn Brander 19. representant Power Norge AS avd. Slependen

Karl Joakim Severin Fjelstad 20. representant Rødt

Hilde Moshølen 21. representant Studieforbundet AOF Norge

Atle Teigen 22. representant Forlagssentralen ANS

Ole Magnus Eide 23. representant Elkjøp Lørenskog/Coop Mega Fjellhamar

Andreas Lindrupsen 24. representant Fellesforbundet

Christian Kaborg 25. representant Ikea Furuseth

Monica Hekkvang 26. representant Miele AS

Bjørn Sæthre 27. representant IKEA kundesenter

Ida Sofie Kjølmoen 28. representant Cappelen Damm AS avd Tanum OSL avgang

Oddbjørn Snekkerbakken 29. representant Ark Egertorget

Mikael Kristoffersen 30. representant Coop Norge SA avd. Hovedkontor

Ellen Merete Thollefsen   1. vararepresentant BNG Retail AS avd. Zizzi Jessheim

Lisbeth Østensen   2. vararepresentant VB Bok AS avd. Jus

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

Thor Sid Temre   4. vararepresentant Kolonial.no

Kay Julali Hoff Ouaar   5. vararepresentant Plantasjen Norge AS avd. Landøya

Alexander Kvedalen   6. vararepresentant LO i Oslo

Kenneth Halvorsen   7. vararepresentant Solar Norge AS avd. Gardermoen

Siri Nantiya Leithe   8. vararepresentant DHL Express (Norway) AS International 
OSL

Alexander Sandvik   9. vararepresentant Fellesforbundet Hovedkontor

Stian Bryde-Erichsen 10. vararepresentant Fagforbundet Hovedkontor

Stein Arne Lundebye 11. vararepresentant Forbundet for Ledelse og Teknikk

Bjørn Winquist 12. vararepresentant Klassekampen AS

Pål Henriksen Spjelkavik 13. vararepresentant Arbeiderpartiet Sentralt

Linda Blanksom 14. vararepresentant Coop Obs Alnabru

Årsmøtevalgte for perioden  
fra 30. mars 2020 til årsmøte 2021
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Kristine Larsen 15. vararepresentant Change of Scandinavia Norway AS Skøyen

Frank Tommy Ørtoft Kristiansen 16. vararepresentant Coop Obs bygg Jessheim

Magnus Buflod 17. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund

Andreas Jansen 18. vararepresentant AUF Hovedkontor

Gaute Børstad Skjervø 19. vararepresentant Framtiden i våre hender

Ingrid Endrerud 20. vararepresentant Viken Fylkeskommune

Jan-Ivar Lorentzen 21. vararepresentant Norges Håndballforbund

Ole Hagen 22. vararepresentant EL og IT Forbundet

Magnhild Sofie Otnes 23. vararepresentant Norsk Folkehjelp

Nina Brattvoll 24. vararepresentant Caritas

Kristoffer Hansen 25. vararepresentant AUF Hovedkontor

Lars Måseide 26. vararepresentant LO

Thomas Søberg 27. vararepresentant Travel Retail Norway AS

Lars Fjærli Hjetland 28. vararepresentant Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Erik Eriksen 29. vararepresentant

Morten Jacob Aasen 30. vararepresentant

LO i Oslo:
Fawsi Adem   1. representant IKEA Furuseth

Nina Skranefjell   2. representant Handel og Kontor i Norge Region Øst

John Thomas Suhr   3. representant Norli Universitetsgata / OA HK

Mikael Kristoffersen   4. representant Coop Norge SA avd. Hovedkontor

Per Erik Moen   5. representant Bilia Personbil

Charlott Elise Austbø Pedersen   6. representant Lampemagasinet AS avd. Carl Berner

Erik Eriksen   7. representant Harald A Møller AS avd. Lillestrøm

Karl Joakim Severin Fjelstad   8. representant Rødt

Kan Min Lin   9. representant Cappelen Damm

Alexander Sandvik 10. representant Fellesforbundet Hovedkontor

Dalwinder Singh 11. representant Ikea Furuseth

Oddbjørn Snekkerbakken 12. representant Ark Egertorget

Yngve Dalland Myrholt 13. representant Ikea Slependen

Per Øivind Eriksen 14. representant Norsk Folkehjelp avd. Hovedkontor

Andreas Olsen 15. representant Fagforbundet Hovedkontor

Pål Henriksen Spjelkavik   1. vararepresentant Arbeiderpartiet Sentralt

Rune Solberg   2. vararepresentant Varig fritatte

Jan Steinholt   3. vararepresentant Nei til EU

Susann Halvari Johansen   4. vararepresentant Power Norge AS avd. Alnabru

Anja K. Gabrielsen   5. vararepresentant LO i Norge Hovedkontor

Ida Sofie Kjølmoen   6. vararepresentant Cappelen Damm AS avd. Tanum OSL Avgang 

Hilde Moshølen   7. vararepresentant Studieforbundet AOF Norge

Li-Mei Berglid   8. vararepresentant LOs distriktskontor Oslo-Akershus

Henrik Drivenes   9. vararepresentant AUF Hovedkontor

Lars Fjærli Hjetland 10. vararepresentant Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Frank Bech 11. vararepresentant Tesla Motors Norway AS avd. Grorud

Andreas Jansen 12. vararepresentant AUF Hovedkontor

Nima Nemati Saeid 13. vararepresentant Norsk Folkehjelp

Magnus Buflod 14. vararepresentant Norsk Sykepleierforbund

Andreas Lindrupsen 15. vararepresentant Fellesforbundet

Pr 31.03.2021 
(Utviklingen pr 
første kvartal 

2021 framskre-
vet ut året)

2020 2019 2012

Ordinære medlemmer (inkl bi-medlemmer) 14047 13 559 12780 10770

Økning ordinære medlemmer fra året før 488 779 652

Økning ordinære medlemmer fra året før i prosent 3,6 % 6,1 % 5,4 %

Medlemmer på tariffavtale 9157 8 677 8409 7050

Økning fra året før 480 268 386

Økning fra året før i prosent 5,5 % 3,2 % 4,8 %

Totalt alle medlemmer 19011 18 667 17663 15118

Total økning fra året før 344 1004 635

Total økning fra året før i prosent 1,8 % 5,7 % 3,7 %

Hvorav:

Studenter/lærlinger/elevmedlemmer 1105 1229 1018 812

Økning fra året før -124 211 38

Økning fra året før i prosent -10,1 % 20,7 % 3,9 %

Æresmedl/Pensjonister/uføre: 3852 3856 3845 3691

Økning fra året før -4 11 -57

Økning fra året før i prosent -0,1 % 0,3 % -1,5 %

Innmeldte: 3172 3856 2957

Utmeldte: 2536 2732 2168

Differanse 1124 789

Sum av overføringer fra Oslo Akershus til andre deler av HK 120 154
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