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1. Valgvake for våre medlemmer i 2023 - AUs innstilling: Tiltres 
 

2. Tariffavtale - AUs innstilling: Oversendes forhandlingsavdelingen i HK for vurdering 
 

3. Forslag til uttalelse fra HK-klubben i LO - AUs innstilling: Tiltres 
 

4. Forslag til uttalelse, støtte til streiken for tariffavtale - AUs innstilling: Tiltres 
 



Fra: Kjetil Neskvern
Til: Post OAHK
Emne: Forslag om valgvake
Dato: tirsdag 29. november 2022 15:02:51
Vedlegg: image001.png

Forslag om at avdelingen arrangerer en valgvake for medlemmene på valgdagen.
 
Med vennlig hilsen
 
Kjetil Neskvern / regionkontorleder
(+47) 911 51 012
 
Handel og Kontor i Norge
Region Øst
Youngstorget 2 B, 0181 OSLO
Sentralbord (+47) 23 06 11 86
hkinfo.no
 

 

mailto:Kjetil.Neskvern@hkinorge.no
mailto:post@handelogkontor.org



Fra: Jakob Wang
Til: Post OAHK
Emne: Forslag til årsmøte i OAHK
Dato: lørdag 11. mars 2023 19:43:18

Hei,

Idag er veldig tungvint å lese avtaleverket man omhandler foreksempel
standardoverenskomsten.

Det bør være så enkelt at man skjønner hva det handler om.

Handel og  kontor Oslo og Akershus mener 

Avtaleverket uansett avtale bør være lett lest og enkel å forstå slik man skjønner det som
leses.

Forbundet sammen forhandling motpart bør utarbeide en felles mal for alle avtaler og gjøre
enkelt å lese og forstå ord og begreper.

Slik de som faktisk er en del av avtalen skjønner hva det går ut på.

Med vennlig hilsen 

Jakob Jilani Habib Wang 

mailto:jakobjhwang@gmail.com
mailto:post@handelogkontor.org


 

 

 

 

 

Til Årsmøte i Oslo-Akershus HK 

 

          Oslo 10.03.23 

 

Forslag til uttalelse fra HK-klubben i LO 

 

HK-klubben i LO har i sitt medlemsmøte 10. mars 2023 vedtatt følgende uttalelse og bedt om 

at denne sendes over til årsmøte i Oslo-Akershus HK. HK-klubben i LO håper Årsmøte vil 

støtte vårt forslag til uttalelse som følger under her. 

 

 

Årsmøte til Oslo-Akershus HK støtter Ukrainas kamp for frihet og 

selvstendighet 
  
Vi fordømmer Russlands ulovlige og brutale invasjon av sitt naboland.  
Våre fagforeningskamerater på begge sider trekkes inn i en konflikt de ikke har bedt om, 

mange har mistet livet og det sivile samfunnet lider på alle mulige vis.  
Russland må legge ned våpnene og væpnede styrker trekkes ut.  
  
Årsmøte til Oslo-Akershus HK ønsker en kraftfull humanitær innsats der Norge bidrar med 

økonomi og kompetanse i det viktige gjenoppbyggingsarbeidet som må komme i gang 

umiddelbart i et fritt Ukraina. 

  
 

Med vennlig hilsen 

 

Raymond Alstad  

Klubbleder i HK-klubben i LO 

+4792225068 

raymond.alstad@lo.no 

 

Landsorganisasjonen i Norge 

www.lo.no 

 

 

mailto:raymond.alstad@lo.no
https://www.lo.no/


Støte �l de streikende for tariffavtale 

Tariffavtaler utgjør selve fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen. Norge har sammenliknet 
med andre land en høy organisasjonsgrad, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere. Gjennom 
medlemskap i en fagforening forhandler arbeidstakerne kollek�vt om lønns- og arbeidsvilkår. Dete 
enten direkte med arbeidsgiver eller ved at arbeidsgiver er medlem i en arbeidsgiverforening. 
Forhandlingsresultatet fastsetes i en tariffavtale som hele bransjer forholder seg �l.  

Husavtaler er ikke det samme som tariffavtaler! Husavtalene inngås mellom partene lokalt på 
bedri�en, men mak�orholdet mellom disse partene er ikke lik. Det er vanskelig å stå alene som 
arbeider opp mot bedri�ens ledelse og eiere – derav tryggheten med fagforeningene, 
bransjetariffene og LO.  

Streikene som nå pågår i 360 Logis�cs og Olivia i Hegdehaugsveien er eksempler på streiker vi ikke vil 
ha, men hvor man ikke har noe valg. Ved å inngå (o�e) dårligere avtaler lokalt smuldrer man opp det 
kollek�ve ansvaret partene i bransjene tar – konkurranseforholdene vris slik at lønn er det som kan 
kutes på.  

Årsmøtet i Oslo-Akershus Handel og Kontor støter opp om de streikende på Olivia og 360 Logis�cs – 
ordna forhold gjennom tariffavtaler burde vært en selvfølge i 2023! 
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