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Oslo Akershus Handel og Kontor fordømmer Russlands militærinvasjon av Ukraina 
 
Russlands angrep på Ukraina er en grov krenkelse av landets suverenitet og folkerett. 
Vi krever fredsforhandlinger og at Putin umiddelbart trekker militæret ut av Ukraina. 
 
Krig er alltid en humanitær katastrofe. Vi må derfor stille opp med bistand til 
sivilbefolkning som blir rammet av krig, og bistå de som flykter fra begge sider av 
frontlinjen slik at de kan komme seg i landflyktighet - også til Norge. 
 
Motstanden Putins krig nå møter fra det russiske sivilsamfunnet er meget gledelig, og 
må støttes. Samtidig som vi legger press på russiske myndigheter og står opp mot 
krigen, så må folk-til-folk samarbeidet mellom russisk og norsk sivilsamfunn 
videreføres. 
 
Vi vil støtte tiltak som kan føre til deeskalering av konflikten, en fredsavtale og 
tilbaketrekning av russiske styrker. 
 
Oslo Akershus Handel og Kontor har bevilget 1 krone for hvert av våre medlemmer, 
opprundet til 20 000,-, til humanitær bistand gjennom Flyktninghjelpen. 



Forslag til uttalelse fra Oslo/Akershus HK årsmøtet 2022 fra Ingunn Gjerstad og Berit 
Aaker.  

Ingen amerikanske baser på norsk jord.  
Stortinget må avvise baseavtalen med USA 

 
Våren 2022 skal Stortinget behandle «Tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge 
og USA», kjent som baseavtalen. Regjeringen legger fram avtalen for Stortinget før påske 
slik at den kan behandles før sommerferien. 
 
Baseavtalen innebærer at USA får eksklusiv tilgang til å opprette fire permanente 
militærbaser i Norge – på flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, og marinebasen Ramsund 
Orlogsstasjon i Troms. Baseområdene skal nyte immunitet og være underlagt USAs 
jurisdiksjon. Baseavtalen er et klart brudd med dagens basepolitikk som ikke tillater 
permanente militærbaser på norsk jord i fredstid.  
 
Flere av avtalens bestemmelser reiser problematiske sider ved Grunnloven som gjelder 
nasjonal suverenitet og myndighetsoverføring. Bestemmelsene omfatter et bredt spekter 
av regler for amerikansk tilstedeværelse på norsk territorium som inn- og utreise, 
jurisdiksjon, skatte- og avgiftsfritak, bruk av kontraktører og velferdstjenester. 
Baseområdene skal brukes i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrker 
som gjør det aktuelt med amerikanske infrastrukturinvesteringer på disse stedene. 
Avtalen er ikke tidsbegrenset, men etter en innledende periode på ti år kan den sies opp 
med ett års varsel. 
 
Med denne avtalen fraskriver Norge seg retten til å kunne å inspisere amerikanske fartøy, 
fly, stridskjøretøy og sivile kjøretøy i eie av amerikansk personell. Avtalen tillater også at 
amerikanske militære styrker kan bruke og endre norsk sivil infrastruktur. Norge kan 
verken straffeforfølge eller sørge for at norske lover, internasjonale menneskerettigheter 
eller norske faglige rettigheter blir fulgt på bassene. Norge skal heller ikke kunne 
kontrollere lagring og/eller transport av atomvåpen eller våpen forbudt etter norske 
internasjonale forpliktelser. 
 
Retningslinjene for alliert aktivitet på norsk jord, i vårt luftrom og våre havområder, har 
som grunnleggende prinsipp at Norge ikke tillater utenlandsk militær aktivitet som kan 
oppfattes som provoserende og skape spenning i forholdet til Russland. De siste årene har 
USAs militære tilstedeværelse i Norge økt kraftig uten at spenningen har gått ned. Tvert 
imot har Russland økt sin aktivitet i nærområdene, og Norge har fått mindre sikkerhet. 
Særlig befolkningen i nord har opplevd en rekke negative konsekvenser av den økte 
spenningen både med tanke på trygghet og livsvilkår generelt. 
 
 Oslo/Akershus HK i Norge er for fred, nedrustning og mot militær eskalering. Vi støtter 
«Aksjon mot baseavtale med USA” og krever at Stortinget avviser baseavtalen med USA.  
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Bakgrunn: 
HK region Øst består av to avdelinger: Oslo –Akershus HK, med ca 19.500 medlemmer og Østfold HK, 
med ca 3.500 medlemmer.  Region Øst er dermed den desidert største regionen i Handel og Kontor.  

Allerede i dag driftes region Øst i praksis som 2 forskjellige regioner og har 2 forskjellige 
organisasjonskulturer. 

Størrelsesforholdene og vektdynamikken mellom avdelingene er veldig ujevn og etter grundig 
helhetsvurdering har avdelingsstyret kommet fram til at det vil være det beste om regionen splittes. 

Krevende samarbeidsforhold 

Samarbeidet imellom avdelingene har dessverre vært krevende i lang tid. Det fremstår som 
usannsynlig at dette vil endre seg innen forutsigbar framtid. Eksemplene er mange: 

• De siste årene har det vært mange konflikter knyttet til veivalg i regionen.  

• Flere ganger har den andre avdelingen i regionorganisasjonen gått langt over sitt mandat og 
blandet seg inn i aktivitet og økonomien som våre medlemmer betaler til avdelingen. 

• Beslutninger blir ikke respektert, og fører til omkamper. 

Store forskjeller i medlemstall og vekstdynamikk har medført et voksende demokratiunderskudd 

Oslo Akershus HK har siden 2012 vokst med over 4 000 medlemmer. I løpet av de siste ti årene har 
avdeling Oslo – Akershus vokst 1,2 ganger så mye som hele medlemstallet i avdeling Østfold. 

Ved landsmøtet i 2016 var medlemstallet for Region Øst 19 182. Pr 31.12.21 er medlemstallet for 
avdeling Oslo Akershus 19 308 medlemmer. Bare i løpet av forrige landsmøteperiode vokste vår 
avdeling med flere nye medlemmer enn samtlige medlemmer som er i avdeling Østfold. 

Denne enorme veksten har skapt en maktubalanse, som forsterkes av at avdeling Østfold HK krever 
en uforholdsmessig stor innflytelse, til tross for størrelsen. 

Til tross for en formidabel vekst i medlemstall og vår størrelse, er opplevelsen at våre medlemmer 
ikke har den samme innflytelsen i forbundet som medlemmer i resten av landet. Tvert imot har det 
oppstått et stort og økende demokratisk underskudd som øker i takt med medlemsveksten vår. 

Handel og Kontors sentrale vedtekter har en fordelingsnøkkel vedr. representasjon i sine 
beslutningsorgan, som f.eks. landsmøtet. Denne fordelingsnøkkelen er imidlertid begrenset av et tak. 
Grunnet vår størrelse er Region Øst – den største regionen i HK - begrenset til maks 40 delegater til 
landsmøtet. 

Mange av våre tillitsvalgte som deltok aktivt i forberedelsene til landsmøtet 2021, fikk ikke plass. 

Vårt forslag til løsning: Oslo Akershus HK blir en egen Region 

Avdeling Oslo Akershus vokser fortsatt og har store planer for fremtiden, med mer aktivitet i de nye 
lokalene og mer aktivitet for å styrke tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Dette tror vi kommer til å 
bidra til en enda større vekst og sterkere klubber i fremtiden. Dette vil styrke både avdelingen og 
forbundet. 

Siden 2012 har avdeling Oslo Akershus HK stått for mesteparten av veksten i forbundet. Hvis Oslo 
Akershus hadde vært en egen region, ville avdelingen likevel nådd taket på 40 delegater. HK-
medlemmer i avdelingen vår ville imidlertid i større grad enn i dag være likestilt med medlemmer i 
resten av landet. 

 



Forslag til vedtak: 
Årsmøtet ber representantskapet og andre tillitsvalgte tilknyttet avdelingen å fremme forslag og 
jobbe aktivt for å endre regionens geografiske område slik at den bare innefatter avdelingens 
geografiske område. 

Forslagsstiller: Avdelingsstyret 
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