
 

 

Handlingsplan 2019 
 

LO favør- det mest kjente fordelskonseptet i Østfold 
 

 

 

 

Kjennskap og kunnskap om LOfavør! 

 

 

 

Fint for deg – Bra for mange 



 

 

 

Innledning: 

Det er viktig å være synlige ute blant medlemmer og gi informasjon om LOfavør 

fordelsprogrammet. For å lykkes er vi avhengige av at forbundene og LO lokalt setter dette på 

dagsorden og bidrar med informasjonsspredning, samt at LO lokalt, forbund og fagforeninger 

også har egne aktiviteter der LOfavør er med.  

Aktiviteter og informasjon om LOfavør fordelene er ofte naturlige å samordne med andre 

organisasjonsmessige tiltak.  I 2019 arrangeres også «Tillitsvalgtsåret» med ekstra aktiviteter 

hvor det også kan være naturlig å ha med informasjon om LOfavør.  

LO favør fordelsprogram er av LO kongressen nevnt som en viktig faktor for å sikre lojale 

medlemmer og rekruttere flere medlemmer til LOs forbund.  

Tenketanken Agenda og FAFO har sett på organisasjonsutviklingen i norsk arbeidsliv 

generelt og LO spesielt. Om medlemsrekruttering kommer det frem at informasjon og 

synlighet fra tillitsvalgte er avgjørende. Spesielt viktig er det å ønske nyansatte velkommen til 

arbeidsplassen og fagforeningen.  

For at de lokale tillitsvalgte skal kunne utføre jobben sin på en best mulig måte er det viktig at 

de er oppdatert, informert og motivert for god medlemsservice og medlemsrekruttering.  

LO favør komiteen ønsker derfor å tilrettelegge for at forbundene, fagforeningene og LOs 

lokalorganisasjoner er med å synliggjøre medlemsfordelene i LOfavør. Dette sammen med 

viktigheten og de gode grunnene for å være organisert skal sikre flere lojale medlemmer til 

LOs forbund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOfavør-komiteens formål: 

• LOfavør-komiteen er et permanent samarbeidsorgan mellom fagbevegelsen i Østfold 

og SpareBank1 Østfold Akershus  

• Komiteen har ansvaret for god og systematisk kontakt mellom fagbevegelsen, banken 

og andre fordelsleverandører.  

• Hovedoppgaven er å informere og skolere medlemmer og tillitsvalgte om LOfavør 

konseptet og bidra til at LOfavør blir det mest kjente fordelskonseptet for LOs 

medlemmer i Østfold.  

 

Komiteens oppgaver: 

LOfavør komiteen i Østfold vil i 2019 gjennomføre aktiviteter og arrangementer for å fremme 

kjennskap og kunnskap om LOfavør konseptet. Handlingsplanen er utarbeidet av LOfavør 

komiteen etter innspill fra organisasjonene. Styret vil behandle saker og har det overordnede 

ansvaret for at aktiviteter blir gjennomført. Arbeidet vil organiseres effektivt der et 

arbeidsutvalg følger opp vedtakene.  

 

Møteplan: 

Komiteen vil ha 4 styremøter i 2019 som er fastsatt til:  

4. februar hos Fagforbundet Østfold 10.00 – 12.00  

24. April kl. 09.00 – 12.00 på LOs DK 

10. September 09.00 – 12.00 på LOs DK 

5. November 09.00 – 12.00 på LOs DK 

2. – 3. desember - Arbeidskonferanse for å lage handlingsplan for 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVITETSPLAN: 

 

 

Fellesmøte med LO lokalt 

Mål:  Alle i komiteen og LOfavør kontaktene i LO lokalt skal være godt skolert og 

informert om LOfavør-konseptet. Handlingsplanen skal forankres og lokale 

aktiviteter utarbeides.  

Tiltak:   Felles arbeidsmøte med gjennomgang av LOfavør konseptet og handlingsplan.  

Ansvar:  AU / LOfavør komiteen      

Tid:   4. februar kl.12.00-15.00 hos Fagforbundet i Østfold på Tune senter, Grålum  

 

 

 

LOfavør ungdomskurs 

Mål:   Opplæring av unge tillitsvalgte i LOfavør konseptet  

Tiltak:   Arrangere eget LOfavør ungdomskurs sammen med Akershus og Buskerud.  

Ansvar:  LOs ungdomsutvalg og LOfavør komiteen  

Tid:    Februar 2019 

 

 

 

LO-cruise for tillitsvalgte 

Mål:   Informere og skolere 200 tillitsvalgte i LOfavør konseptet, samt verdsette 

jobben de gjør.  

Tid:   7. mai 2019  

Ansvar:  Komiteen i samarbeid med LOs regionråd og LO stat 

 

 



LOfavør kurs 

Mål:   Skolere flere tillitsvalgte til å bli LOfavør ambassadør slik at de kan  

  videreformidle informasjonen til sine medlemmer. (Vi vil ha ekstra  

  fokus på at LOfavør ambassadørene skal få ut informasjonen til medlemmene 

  når de kommer hjem fra kurset). 

Tid:  6. – 7. juni 

Ansvar: LOfavør komiteen og AU 

 

 

 

LOfavør aksjon i forbindelse med refleksens dag 

Mål:  Fokus på at LO er opptatt av trygghet på arbeid og trygghet i trafikken.  

Ansvar:  LOfavør komiteen 

Tid:  17. oktober 

 

 

 

LOfavør dagskonferanse for tillitsvalgte 

Mål:  Informere og skolere tillitsvalgte og medlemmer om oppdateringer og nyheter 

innen LOfavør å få de til å arrangere aktiviteter på egen arbeidsplass i 

forbindelse med trygghetskampanjen.  

Ansvar: Komiteen og AU 

Tid:  22. November 2019 

 

 

Trygghetskampanje – Høytid for brann 

Mål: Profilere og gjøre LOfavør medlemsfordeler kjent for medlemmene i Østfold. 

Ha spesielt fokus på brannsikkerhet i førjulstiden og spesielt på 

røykvarslerensdag 1. desember. Utdeling av bokser med pepperkaker med 

klistremerke med LOfavør informasjon. Lage aktivitetshefte.  

Ansvar: LO favørkomiteen, LO lokalt, fagforeninger og klubber / arbeidsplasser.   

Tid:   fra 22. november frem til Jul 



 

Julepatrulje med standsaksjon på kjøpesentrene  

Mål: Arrangere standsaksjoner med pepperkaker og gløgg i 5 kjøpesenter i Østfold 

med informasjon om LOfavør i forbindelse med trygghetskampanjen.   

Ansvar: LO favørkomiteen sammen med  LO lokalt   

Tid:   Desember 

 

 

 

Regionale fagforeningsmøter med LOfavør på dagsorden  

Bistå LO lokalt til å arrangere en temakveld med LOfavør på dagsorden  

Mål:   Arrangere fem lokale fagforeningsmøter sammen med LO lokalt  

Ansvar: Komiteen i samarbeid med LO lokalt 

Tid:  2019 

 

 

 

LOfavør i tillitsvalgtes år 

Mål:   Motivere og tilrettelegge så tillitsvalgte enklere kan informere medlemmene 

om LOfavør  

Tiltak:   Utarbeide materiell, plakater, kultur, videoer, podcast, etc. til bruk i 

informasjonsarbeidet.  

Tid:   2019 

Ansvar:  LOfavørkomiteen og AU 

 

 


