
Trøndelag



100.000 6.000 15

LO Trøndelag
LO Trøndelag er et regionalt kontor av LOs administrasjon. 
Vår oppgave er å følge opp LOs politikk, samordne 
fagbevegelsen, samt å representere LO regionalt. 

Vi yter service til LOs forbund som har over 100.000 
medlemmer i Trøndelag. Dette innebærer å jobbe for  
LO-medlemmenes interesser gjennom faglig politisk arbeid, 
arrangere kurs og konferanser, rekrutteringsarbeid og 
annen aktivitet som styrker fagbevegelsen.

Regionalt utviklingsarbeid er en prioritert oppgave.  
Vi deltar i høringsprosesser og annen påvirkningsarbeid,  
og er representert i regionale råd og utvalg innen områder 
som arbeidsliv, utdanning, næringsliv og samferdsel.

Vårt mål er å bidra til en samfunnsutvikling og et arbeidsliv 
til det beste for LOs medlemmer.

tillitsvalgte lokalorganisasjonermedlemmer



Kristian Tangen
regionleder
+ 47 911 39 707
kristian.tangen@lo.no 

Arbeidsområder:
Daglig ledelse, arbeidsliv inkl. arbeids- 
kriminalitet, næringspolitikk, samferdsel, 
fagligpolitisk arbeid, råd og utvalg.

Kristine Svendsen
regionnestleder
+47 959 07 381
kristine.svendsen@lo.no

Arbeidsområder:
Lokalorganisasjonene, inkluderende  
arbeidsliv, fagopplæring, partsprosjekt  
i arbeidslivet, folkehelse, råd og utvalg.

Martin Morken
faglig ungdomssekretær
+47 905 01 819
martin.morken@lo.no

Arbeidsområder:
Oppsøkende virksomhet rettet mot elever, 
studenter og lærlinger, ungdomsutvalget, 
ungdomskurs og annen aktivitet rettet mot 
unge arbeidstakere. 

Malin Solheim Buan
faglig ungdomssekretær
+47 905 01 819
malin.solheim.buan@lo.no

Arbeidsområder:
Oppsøkende virksomhet rettet mot elever, 
studenter og lærlinger, ungdomsutvalget, 
ungdomskurs og annen aktivitet rettet mot 
unge arbeidstakere.

Randi Nessemo
organisasjonsmedarbeider
+47 908 10 408
randi.nessemo@lo.no

Arbeidsområder:
LOfavør, medlemssystem, arbeiderbevegel-
sens arkiv, Nav brukerutvalg, TV-aksjonen, 
merkantile oppgaver, lokalorganisasjoner.

Tone V. Graneggen
organisasjonsmedarbeider
+47 928 68 973
tone.vorseth.graneggen@lo.no

Arbeidsområder: 
Familie- og likestillingspolitisk utvalg,  
fagskolen, merkantile oppgaver inkl. regnskap,  
nettsider, lokalorganisasjonene.

Ansatte i LO Trøndelag

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget: Marte Elida Aune
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• I Trøndelag har LOs forbund over 100.000 medlemmer. 

• De ivaretas av 6.000 tillitsvalgte i 128 fagforeninger. 

• LOs lokalorganisasjoner samordner fagforeningenes innsats  
i femten geografiske områder.



LOs vedtektsfestede organ – regionalt
 
LOs regionråd

Er et samarbeidsorgan som består av en representant fra alle  
LOs forbund som ønsker å være representert, regionens to valgte 
representanter til LOs representantskap, og tre representanter fra  
LOs lokalorganisasjoner. Formålet er å gi gjensidig informasjon og 
koordinering av felles faglig innsats, som regionale nærings- og 
sysselsettingsspørsmål, informasjonskampanjer, skoleringstiltak  
eller valgkamp i regionene, og å gi rådgivende uttalelser om viktige 
regionale faglige spørsmål. Videre kan regionrådet ta initiativ til og 
bidra med å koordinere fellestiltak som styrker rekrutteringen til 
fagbevegelsen. Regionrådet planlegger og arrangerer LOs 
regionkonferanse.

 
LOs regionkonferanse

Er et samarbeidsorgan for forbundene og LOs lokalorganisasjoner,  
og har som oppgave å styrke og samordne aktiviteter i fagbevegelsen 
regionalt. Regionkonferansen avholdes to ganger i året og samler 
rundt 130 representanter fra forbundene og LOs lokalorganisasjoner.



Familie- og likestillingspolitisk utvalg 
Fremmer aktivitet og tiltak innen områdene famille- og 
likestillingspolitikk. Består av representanter fra LOs forbund.  

Ungdomsutvalg 
Har som oppgave å koordinere forbundenes faglige ungdoms- og 
studentarbeid, herunder felles aktivitetstiltak overfor unge 
fagorganiserte i fylket. Formålet er å bevisstgjøre ungdom om 
fagbevegelsen. Består av representant fra hvert av LOs forbund. 

LOfavør-komité 
LOfavør er fordelsprogrammet for organiserte i LOs forbund. 
Komiteen har som oppgave å bidra til å gjøre medlemsfordelene kjent  
i regionen, og forvalter søkbare midler for fagforeningene. Komiteen 
består av representanter fra forbunda, LO regionkontor og 
SpareBank1 SMN.
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LOs lokalorganisasjoner er en sammenslutning av 
fagforeninger/avdelinger i en eller flere kommuner.  
I Trøndelag har LO 15 lokalorganisasjoner.

LOs lokalorganisasjoner i Trøndelag

Kart over lokalorganisasjonene i Trøndelag

n		LO i Stjørdal og Meråker
 Stjørdal, Meråker

n		LO i Levanger
 Levanger, delvis Frosta

n		LO i Verdal
 Verdal

n		LO i Steinkjer og omegn 
 Steinkjer, Snåsa

n		LO i Inderøy og Leksvik
  Inderøy, Leksvik (egen avtale, 

tilhører egentlig Indre Fosen)

n		LO i Namsos og omegn
  Namsos, Grong, Røyrvik, Lierne, 

Namsskogan, Overhalla, 
Høylandet, Flatanger

n		LO i Ytre Namdal
 Nærøysund, Leka

n		LO i Trondheim
 Trondheim, Malvik

n		LO på Fosen 
  Ørland, Indre Fosen, Åfjord, 

Osen

n		LO i Gauldal
  Skaun, Melhus, Midtre Gauldal

n		LO i Oppdal og Rennebu
 Oppdal, Rennebu

n		LO i Orkland og omegn 
 Orkland, Heim, Rindal

n		LO på Røros og Holtålen
 Røros, Holtålen

n		LO i Selbu og Tydal
 Selbu, Tydal

n		LO på Hitra og Frøya
 Hitra, Frøya



Kontakt oss 
Telefon +47 23 06 10 00  
E-post: trondelag@lo.no 
www.lo.no/trondelag

Nyhetsbrev 
Bli oppdatert og få faglig tilbud ved å 
abonnere på vårt nyhetsbrev. Registrer 
deg på våre nettsider. 

Følg oss på sosiale medier.

Postadresse 
LO Trøndelag 
Postboks 791 
7408 Trondheim

Besøksadresse i Trondheim 
LO Trøndelag 
Olav Trygvasonsgt. 5 
7011 Trondheim

Besøksadresse i Steinkjer 
LO Trøndelag 
Bomveien 3 
7725 Steinkjer
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