
 

 

BERETNING 2020 
1.ORGANISASJONSOVERSIKT 

LO i Trøndelag har 25 forbund og 201 foreninger, som er tilsluttet 15 

lokalorganisasjoner. Det totale medlemstallet for LOs forbund i Trøndelag er 

102.863 pr. desember 2020. Av disse er om lag 6000 tillitsvalgte.  

 

Kontoret 

LOs regionkontor i Trøndelag består av regionleder, regionnestleder, to 

organisasjonsmedarbeidere, to ungdomssekretærer og andreårslærling i 

Kontor- og administrasjonsfaget. I tillegg har kontoret hatt prosjektmedarbeider 

i LOs Serviceprosjekt. En ungdomssekretær sluttet i februar, den andre hadde 

permisjon gjennom hele året. Det ble tilsatt ny fast ungdomssekretær, samt 

tilsatt vikar i permisjonsperioden. 

Kontorets ansatte er fordelt på to kontorsteder, Folkets Hus i Trondheim og LO-

sentret på Steinkjer. Ved begge steder er kontorene samlokalisert med andre 

organisasjoner i fag- og arbeiderbevegelsen.         

På grunn av situasjonen rundt koronapandemien, har regionkontoret i lange 

perioder hatt hjemmekontor fra 12. mars. Ansatte har vært operative og 

regionkontoret har hatt normal drift så langt det har latt seg gjøre. 

Gjennomgående har noen fysiske møter, kurs og arrangement blitt avlyst som 

en følge av situasjonen, men det meste har blitt gjennomført i en annen form via 

Teams eller andre digitale plattformer. 

Det er avholdt 38 kontormøter der HMS står som fast punkt på sakslisten, 

utvidede kontormøter, budsjettmøter og to utviklingssamtaler med alle ansatte. 

Det ble valgt nytt verneombud for verneområdet på slutten av året. I tillegg har 

det vært avholdt kontorsamling. HMS-samling er utsatt. Tilstelninger for 

pensjonistene er utsatt, men det er sendt oppmerksomhet til deres 

hjemstedsadresser.  

 

2. REGIONRÅDET 

Regionrådet i Trøndelag har bestått av representanter fra følgende forbund: 

Fagforbundet, Fellesforbundet, Fellesorganisasjonen, Handel og Kontor, Norsk 

Arbeidsmandsforbund, EL og IT Forbundet, Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, 



Forbundet for Ledelse og Teknikk, Industri Energi, Postkom, Norsk 

Sjømannsforbund, Skolens landsforbund, Norsk Tjenestemannslag, Creo, LO 

Stat (observatør).  

I tillegg består rådet av fylkets to representanter til LOs representantskap, og tre 

representanter som representerer LOs lokalorganisasjoner i fylket. Regionrådet 

har hatt elleve møter og behandlet 50 saker. Regionrådet har hatt hyppige 

møter i starten av utbruddet for pandemien for å orientere seg om situasjonen 

og følge opp tiltak rettet mot den høye arbeidsledigheten. 

 

3. REGIONKONFERANSER 

Regionrådet har i samarbeid med regionkontoret avholdt to regionkonferanser, 

på Stjørdal 4. - 5. mars og i Trondheim 14. oktober.  

Vårkonferansen hadde 123 deltakere, og temaene var: fagligpolitisk innledning, 

et trygt og godt arbeidsmiljø, ulikheter, HUNT-undersøkelsen, det grønne skiftet, 

den lange faglige valgkampen – rødgrønt Norge fra 2021, innkomne forslag. Det 

ble også avholdt parallellseminar med temaene arbeidstid, IA-avtalen og 

prosjektet Vi inkluderer. Elleve vedtatte uttalelser. 

 

Høstkonferansen ble på grunn av pandemien arrangert som en dagskonferanse 

med 85 deltakere - kun representanter, uten gjester. Temaene var: 

fagligpolitiske situasjonen, innkomne saker, forslag til LO-kongressen, TV-

aksjonen og filmen om «Arbeideropprøret i Sulitjelma». Tre vedtatte uttalelser 

og 165 vedtatte forslag til LO-kongressen 2021. 

 

4. FAMILIE- OG LIKESTILLINGSPOLITISK UTVALG 

Utvalget har bestått av følgende forbund: Fagforbundet, EL og IT Forbundet, 

Postkom, Handel og Kontor, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og 

Skolenes Landsforbund. Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalg (AU). Utvalget 

har hatt seks møter, inkludert en samling fra lunsj til lunsj, og behandlet 36 

saker.  

Utvalget har deltatt på LOs regionkonferanser og har sendt inn 18 forslag til LO-

kongressen. Utvalget deltok på torgmøter i Trondheim og på Levanger på 8. 

mars-arrangement, med økonomisk bevilgning og aksjoner på sosiale medier. 

Leder innledet på konferanse om «Rik på mangfold». Utvalget har deltatt både 

fysisk og digitalt på pride-arrangement i Trondheim, Steinkjer og Åfjord med 

appell, stand, parade og økonomiske bevilgninger. Likelønnsdagen og FNs dag 

mot vold mot kvinner markerte utvalget i sosiale medier. Utvalget har utarbeidet 

en presentasjon av utvalgets arbeid der man besøker lokalorganisasjonene; 

nestleder har innledet for LO i Gauldal. Gjennom «synlighetskampanjen» har 



utvalget hver måned har utvalget satt lys på oppsiktsvekkende fakta om 

likestillingen i sosiale medier. 

 

5. UNGDOMSUTVALGET 

Utvalget har bestått av følgende forbund: Skolenes landsforbund, Norsk 

Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk 

Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, EL og IT, Forbundet for ledelse og 

teknikk, Fellesorganisasjonen, Industri og Energi, Norsk Fengsels- og 

Friomsorgsforbund, Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisers- og 

spesialforbund.  

Ungdomsutvalget har avholdt fem møter og behandlet 45 saker. Dette er noen 

av aktivitetene ungdomsutvalget gjennomførte i 2020:  

 

Sommerpatruljen 

Årets sommerpatrulje ble avholdt som en ringepatrulje grunnet pandemien. I 

stedet for å møte unge arbeidstakere fysisk på sin arbeidsplass ble det 

gjennomført telefonintervjuer. Det ble avholdt 126 intervjuer, fra 26. juni til 3. 

juli. Av disse ble det avdekket brudd på lov- og/eller avtaleverk ved 44 prosent av 

bedriftene.  

 

Besøk videregående skoler 

Det er gjennomført kun fire skolebesøk, alle ble avholdt på digital plattform. 

Enkelte forbund har også gjennomført noen besøk på videregående skoler. 

 

Felles ungdomskurs  

Ungdomsutvalget arrangerte årets ungdomskurs på digital plattform. Det 

digitale kurset hadde fokus på unge arbeidstakere under koronakrisen.  Det var 

om lag 50 deltagere på kurset.  

 

Lærlingearbeid 

Lærlingepatruljen ble utsatt til 2021 grunnet smitteøkning i perioden patruljen 

skulle gjennomføres. Vår deltakelse på fylkeskommunens lærlingesamlinger ble 

digitalt. Sammen med NHO spilte vi inn et kort foredrag om plikter og rettigheter 

i arbeidslivet. Foredraget har blitt sett av over 2000 lærlinger i Trøndelag. 

 

Vårt lokalsamfunn  

Vi deltok i Vårt lokalsamfunn med besøk på barneskoler. Tema er hvordan den 

norske samfunnsmodellen er bygd opp. Målet er å forbygge svart arbeid og 

svart økonomi.  

 

Studentarbeidet  

I Trondheim har ungdomsutvalget, i samråd med LO-studentene, gjennomført 



flere stands utendørs ved NTNU i perioden august til sent i september. Totalt 

førte dette til 50 nye medlemmer direkte innmeldt på stand. I tillegg har det blitt 

gjennomført aktivitet på Dronning Maads Minne Høgskole. På NORD Universitet 

har det i år ikke vært gjennomført noen aktiviteter da universitetet av 

smittevernhensyn ikke ønsket å ha besøk av eksterne aktører. 

LO-studentene på NTNU består av et styre med et arbeidsutvalg av leder, 

nestleder og økonomiansvarlig, samt lederne av fagforumene. LO-studentene 

har i 2020 deltatt på stands og har også gjennomført digitale infomøter og 

årsmøte med valg av nytt styre. I tillegg har fagforumene arrangert flere sosiale 

tiltak for sine medlemmer for å bli bedre kjent og for faglig prat. Studentstyret 

har også vært aktive i media gjennom leserinnlegg, både i lokale- og 

studentaviser. De har også hatt høy aktivitet på sosiale medier. LO-studentene 

på NTNU har per i dag tre fagforum: Fagforum for psykologi, Fagforum for 

sosiologi og statsvitenskap og Fagforum ingeniør. Det jobbes med å opprette et 

Fagforum for økonomi og for helse. 

 

6. LOFAVØR-KOMITEEN 

Komiteen har bestått av følgende forbund: Skolenes Landsforbund, EL og IT 

Forbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Handel og Kontor, Fellesforbundet, 

Fagforbundet.  

 

Regionkontoret er representert med tre personer, der 

organisasjonsmedarbeider Randi Nessemo leder komiteen. SpareBank1 SMN er 

representert med tre banksjefer i komiteen. Mandatet til LOfavør komiteene er i 

perioden endret, slik at det nå er to av bankens representanter som har status 

som observatører. Komiteen har hatt fire møter og behandlet 33 saker. Det ble 

utarbeidet handlingsplan for 2020 som komiteen skulle jobbe etter.  

Under pandemien ble det jobbet frem tilbud fra banken rettet mot de som ble 

rammet av permitteringer og oppsigelser. Noen av komiteens aktiviteter som 

LOfavør tour ble utsatt, annet ble avviklet på alternative måter. Det har vært 

flere webinar og digitale samlinger i løpet av året. Disse har hatt variabel 

oppslutning. Komiteen har ikke hatt egne arrangement, men tilsluttet seg der 

dette har vært ønskelig og naturlig. 

 

Generelt kan det sies at etterspørselen etter informasjon om LOfavør 

produktene har vært tilfredsstillende i perioden. Det er flere forbund som har 

arrangert digitale møter, hvor LOfavør har vært en stor del av innholdet. I tillegg 

har SpareBank1 SMN tilbudt digitale møter for tillitsvalgte og medlemmer.  

 

7. ANNEN ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET 

 



Lokalorganisasjonene 

Trøndelag består av 15 lokalorganisasjoner fordelt på 38 kommuner. Med 

bakgrunn i pandemien og vedtak i sekretariatet er det seks lokalorganisasjoner 

som har avholdt årsmøte, resterende har behandlet regnskap og budsjett i 

styremøte. Alle årsmøtene har hatt deltagelse fra regionkontoret bortsett fra en. 

Nyttårskonferanse for lokalorganisasjonene ble gjennomført 14. - 15. januar. 

Tema var samarbeid i regionen mellom lokalorganisasjoner, serviceprosjektet og 

ungdomsarbeid. Regionkontoret følger opp lokalorganisasjonene via faste 

kontaktpersoner. Kassererkurs ble gjennomført både fysisk og digitalt på 

høsten. Aktiviteten til lokalorganisasjonene har vært noe amputert i perioden 

grunnet pandemien. 

 

Serviceprosjektet i Trøndelag 

Prosjektet er et samarbeid mellom LOs regionkontor, Handel og Kontor, 

Fellesforbundet, Fagforbundet, El og IT Forbundet og Norsk 

Arbeidsmandsforbund. Prosjektmedarbeider Gunn Kaaløy Spilling startet 1 

mars. 

Det har vært gjennomført jevnlige møter med styringsgruppen, som består av 

representanter fra forbundene. Fra august til oktober ble det drevet 

oppsøkende virksomhet ved kjøpesentre. Resultatet ble økt synlighet og noen 

flere medlemmer til forbunda. Pandemien vanskeliggjorde prosjektarbeidet.  

 

Tariffoppgjøret 

Regionkontoret har hatt tett dialog med forbundene under årets tariffoppgjør, 

som ble utsatt til høsten på grunn av pandemien. Spesielt i buss- og vekter-

streiken har regionkontoret bistått forbundene. 

 

Samarbeidsavtale med hopplandslagene 

Regionkontoret hadde planlagt stand og konferanse under World Cup i hopp i 

Granåsen, Trondheim, 11. og 12. mars, dette ble avlyst på kort varsel grunnet 

pandemien. LO i Orkland og omegn deltok på vegne av regionkontoret med 

utdeling av effekter under Sommerhopp i Knyken 9. – 11. oktober. 

 

Refleksens dag 

Refleksens dag ble markert 15. oktober. Enkelte lokalorganisasjoner, forbund og 

fagforeninger delte ut reflekser med budskapet «Trygghet både i arbeidslivet og 

privatlivet».   

 

Frokostmøte  



Det er avholdt et frokostmøte for ansatte og tillitsvalgte i forbundene i 

Trondheim 31. januar. Tema var fagbevegelsen i det nye arbeidslivet med 

delingsøkonomi og app selskaper. 

 

Faglig fredagsprat  

Det er avholdt tre digitale sendinger med Faglig fredagsprat. Dette har blitt 

strømmet direkte på sosiale medier, der tema har vært situasjonen for 

trøndersk arbeidsliv under og etter pandemien.   

 

1. mai  

Det ble avholdt frokost-webinar dagen før 1. mai. Blant innlederne var LOs 1. 

nestleder Peggy Hessen Følsvik. LOs lokalorganisasjoner arrangerte alene og i 

samarbeid med andre digitale arrangement 1. mai.  

 

Kommunikasjon 

En viktig del av kontorets kommunikasjon med fagbevegelsen i fylket er 

gjennom nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier. Regionkontoret har vært aktiv 

gjennom året med redaksjonelle utspill og leserinnlegg i fylkets medier. 

 

Synlighet på festivaler 

LO Trøndelag har over flere år vært samarbeidspartener med Pstereofestivalen i 

Trondheim og Steinkjerfestivalen. Steinkjerfestivalen ble i år gjennomført som 

en digital løsning. Pstereofestivalen ble ikke avholdt i år.  

 

Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF) 

I 2018 ble det etablert HF-prosjekt innen havbruksnæringen. Det er nå fire 

virksomheter som deltar i prosjektet der alle har tilholdssted i Nærøysund 

kommune. Prosjektet går frem til 2021. Målet er å styrke partsamarbeidet i 

bedriftene og overføre erfaringene til andre bedrifter og næringer. Prosjektet er 

blitt fulgt opp med arbeidsplassbesøk, fellessamling og tillitsvalgtsamling. 

Det er også gjennomført nettverkssamling med virksomheter som tidligere har 

deltatt i HF-prosjekt innen industri og bygg og anlegg. 

 

Annet  

Regionkontoret har vært delarrangør av følgende konferanser: Trøndelagsmøtet, 

SMSØs frokostmøte med mer. Videre har vi representerer LO med appeller, 

hilsningstaler, innledninger, høringssvar, arbeidsplassbesøk og markeringer hos 

forbund, lokalorganisasjoner, og andre.  

 



8. FAGLIGPOLITISK SAMARBEID  

Det er avholdt fagligpolitisk konferanse i februar med rundt 70 deltakere. Videre 

har det vært et nært samarbeid med Arbeiderpartiet bl. a gjennom møter i 

samarbeidskomiteen. Under pandemien har det blitt avholdt flere digitale møter 

mellom forbund og Arbeiderpartiet der ulike problemer for arbeidslivet ble 

diskutert for videre oppfølging. 

 

9. REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG  

• Arbeiderbevegelsens Arkiv 

• Arbeidernes Økonomiske Fellesskap Trondheim 

• Arbeidernes Økonomiske Fellesskap Steinkjer 

• Arbeidernes Økonomiske Fellesskap Trondheim, kontrollkomiteen 

• Arbeidslivskyndige meddommere 

• AtB, styret 

• Charlottenlund Videregående skole, skolestyret 

• Folkehelsealliansen 

• HV12, distriktsrådet 

• Interreg Sverige–Norge, Overvåkningskomité  

• Jernbaneforum Midt-Norge 

• Kompetanseforum, Trøndelag Fylkeskommune 

• LO - Arbeiderpartiet i Trøndelag, samarbeidskomite  

• NAV brukerutvalg i Trøndelag, samt lokale brukerutvalg som dekker lokale 

NAV-kontor 

• Nord Universitet, Råd for samarbeid med arbeidslivet 

• NTNU, Råd for samarbeid med arbeidslivet 

• Næringspartnerskapet, Trøndelag Fylkeskommune 

• Prøvenemnd for kontor- og administrasjonsfag 

• Regionalt lærlingeråd 

• Regionalt Forskningsfond 

• SMSØ – Samarbeidsforum for svart økonomi 

• Trøndelagsmøtet, programkomite  

• Trøndelag Arbeiderparti, styret 

• Trøndelag Arbeiderparti, valgkomite  

• Trøndelag Arbeiderparti, nominasjonskomite 

• Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, styret 

• TV-aksjonen, fylkeskomiteen 

• Ungt Entreprenørskap 

• Vegforum Trøndelag 

• Vi inkluderer, styringsgruppe 

• Yrkesopplæringsnemnda, Trøndelag Fylkeskommune 



 


