Beretning for LO Vestfold og Telemark
1. ORGANISASJONSOVERSIKT
I regionkontorets arbeidsområde var det i 2020 i alt ni lokalorganisasjoner og ca. 81
fagforeninger. De ni lokalorganisasjonene er LO Larvik, LO Sandefjord, LO Tønsberg,
LO Horten, LO Holmestrand, LO Grenland, LO Vestmar, LO Øvre Telemark og LO Tinn.
Regionkontorets ansatte er: regionleder Irene Bordier Haukedal, regionnestleder
Harald Olsen, organisasjonsmedarbeidere Ole-Henrik Olsen og Lilli Knutsen,
ungdomssekretærer Martine Øverland og Christine Rise, prosjektansatt
serviceprosjektet Heidi Elise Eikeland.
I deler av november og hele desember har Harald Olsen fungert som regionleder i
Møre og Romsdal.

2. REGIONRÅDET
Regionrådet for Vestfold og Telemark består av representanter fra følgende forbund:
Marianne Nilsen Skjønstad, Fagforbundet; Oddvar Gran, Fellesorganisasjonen; AnneLise Karlsen, Handel og Kontor; Lars Moholt, Norsk Arbeidsmandsforbund; Thorbjørn
Holøs, EL og IT Forbundet; Ann Kristin Kvaløsund, Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund; Ingeborg Kivle, Norsk Fengsels- og
Friomsorgsforbund; Bård Ekeberg Nilsen, Norsk Jernbaneforbund; Michael Baardsen,
Norsk Sjømannsforbund, Merete Jonas, Forbundet for Ledelse og Teknikk; Tom
Jacobsen, Industri Energi; Espen Johansen, Skolenes landsforbund; Irene Bakka, Norsk
Tjenestemannslag; Tone Beate Andersen, Creo og tre representanter fra
lokalorganisasjonen (Johnny Skogsrød (Fagforbundet), LO Grenland, Jan Olav Hay
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), LO Tønsberg og Svein Morten
Sørensen,(Fagforbundet) LO Larvik). I tillegg møter Rolf-Jørn Karlsen, Fellesforbundets
ADK-leder som observatør; LO Vestfold og Telemarks representant i styret til Vestfold
og Telemark Arbeiderparti, Olaug Skau (Fagforbundet); LO Vestfolds representanter i
LOs representantskap, Hilde Elgesem Andersen (Fellesforbundet); og LO Telemarks
representanter i LOs representantskap, Silje Sørensen (Fellesforbundet);
ungdomsutvalget, Arnfinn Hansen (Industri Energi); og alle ansatte på regionkontoret.
Regionrådet ledes av regionleder.
På grunn av Coronapandemien så valgte regionrådet å ha ofte møter under vårens
nedstenging. Møtene er i hovedsak gjennomført på Teams, men noen møter er også
gjennomført fysisk. Det er gjennomført 14 møter i regionrådet.

Regionrådet har valgt å oppnevne et arbeidsutvalg på fire personer som samarbeider
med regionkontoret i planlegging av rådsmøtene.
Regionrådet har vedtatt både uttalelser og økonomisk bevilgninger.

3. REGIONKONFERANSER
Det er avholdt to regionkonferanser i Vestfold og Telemark.
Vårkonferansen ble avholdt 5. og 6. mars på Straand Hotel i Vrådal. Vi var 87
deltakere.
Temaene var:
− Faglig/politisk innledning ved LO-sekretær Are Tomasgard.
− Valg av LOfavør-komitè
− CCS og Norcem, verdens første utslippsfrie sementprodusent v/Tor Gautestad
− LO-Kongressen 2021 – debattopplegg v/Are Tomasgard
− Samferdsel i Vestfold og Telemark v/Mette Kalve
− Nytt fra LOfavør v/Bjørg Marit Sollie, SB1 BV
− Hvis tilliten til NAV svikter, svekkes også tilliten til det norske velferdssystemet
– hva gjør vi? v/NAV-direktør Terje Tønnesen
Konferansen vedtok uttalelser om:
− Kvinnedominerte yrker må verdsettes høyere
− Vi har ikke likestilling før vi er økonomisk likestilte!
− Velferdstjenestene trenger sosialfaglig kompetanse
− Skrot ordningene med lærerspesialister
− NAV – ditt sikkerhetsnett?
− Stopp bemanningsbransjen
− Etter- og videreutdanning for de mange – ikke for de få
− Forby innkjøp av tjenester og produkter fra bosettinger på okkupert område
− Evakuer Moria nå
− Klimavennlig industri
− Et krafttak for naturen
− Stopp reverseringa av eksportstøtten
− Desentraliser forvaltningen av Opplysningsvesenets fond
− Rentetak på kredittkort
− Iskantsonen og Barentshavet nord
Høstkonferansen ble avholdt 15. og 16. oktober på Scandic Havna Hotel på Tjøme. Vi
var 75 deltakere til stede.
Temaene var:
− Faglig/politisk innledning v/Peggy Hessen Følsvik

− Presentasjon av Kongressforslagene v/Regionkontoret
− Debatt Kongressforslag v/Harald Olsen
− Presentasjon av NTP v/Sverre Myrli
Vi hadde 3 redaksjonskomitèer pga alle forslagene til Kongressen, som endte på
totalt 168 forslag.
Konferansen vedtok uttalelser om:
− LO Vestfold og Telemark støtter vekterstreiken
− Nei til Wizz Air
− Nei til fritt brukervalg
− Barne- og ungdomspsykiatrien

4. FAMILIE- OG LIKESTILLINGSPOLITISK UTVALG
Utvalget har bestått av følgende:
Linda Pettersen, FO (Telemark), Carol Nyland Rasmussen, Fagforbundet (Telemark),
Ellen Grønseth, NNN (Vestfold), Karin Diana Auld, IE (Telemark), Brede Bjerkseth, FF
(Telemark), Kasper Christensen, HK (Telemark), Jan Kåre Rugtvedt, NAF (Telemark). 1.
vara Kåre Karlsen, IE (Vestfold), 2. vara Merete Dahl, Fagforbundet (Vestfold)

5. UNGDOMSUTVALGET
UNGDOMSUTVALGET
Utvalget består pr. 31.12.2020 av:
Leder: Arnfinn Hansen (Industri Energi),
Nestleder: Pernille Reppesgård Grung (Norsk Tjenestemannslag),
Øvrige medlemmer:
Torjus Bjørnerud Norschau (EL og IT),
Johann Halvorsrød (Industri Energi),
Robin Gisholt (Industri Energi),
Brede Bjerkseth (Fellesforbundet),
Silje Sørensen (Fellesforbundet),
Emma Li Humlegård (Fagforbundet),
Kristine Kaspara Hallerud Akselsen (Fagforbundet),
Konstanse Marie Alvær Andreassen (Fagforbundet),
Tanya Gisholt (Fellesorganisasjonen),
Nadia Marlen Solberg (Fellesorganisasjonen),
Michael Andrè Westgaard Baardsen (Norsk Sjømandsforbund),
Ida Toldnaes (Norsk Sjømandsforbund)
Stian Tveitan (Norsk Arbeidsmandsforbund),
Tor-Atle Hov (Fellesforbundet),
Kasper Valjord Christensen (Handel og Kontor),
Kristoffer Stenbakk (Handel og Kontor)

I tillegg møter Nikolai Sti Ravlum og Fabian Wahl Sandwold fra AUF på møtene til
ungdomsutvalget.
Det er fremdeles ønskelig med representanter fra flere forbund og ungdomspartier
på venstresiden. Ungdomsutvalget har gjennomført fire utvalgsmøter, hvorav tre av
disse er blitt avholdt digitalt. Representanter fra LOs ungdomsutvalg har også deltatt
på stand med LOs studentservice, vært mye i media og samt deltatt på
regionkonferansene. LOs ungdomsutvalg i Telemark er med på radiosendingen «LORadioen» hver lørdag fra kl. 12.00–14.00 på Radio Grenlands frekvens. Dette støttes
økonomisk av LO Grenland.
Studentarbeid
Det ble gjennomført to stands før samfunnet stengte ned, studentarbeidet har vært
ekstra utfordrende i år da vi ikke har fått vært tilstede på studiestedene, men vi har
videreført samarbeidsavtalen med Studenthuset i Porsgrunn og det er også opprettet
en egen Facebook side for LO Studentene på USN. Vi er pr dags dato det eneste
prosjektstedet som ikke har fått opprettet et styre for LO studentene, men vi håper på
lysere tider i 2021
1. mai-arrangement
Det ble et digitalt arrangement i Grenland i 2020 på grunn av Coronasituasjonen.
Arrangementet ble streamet live fra Arkaden i Skien og sendt på Facebook. Tom Egil
Flata ledet arrangementet på lufta og det var flere taler, appeller og musikalske
innslag i løpet av det digitale arrangementet. LOs ungdomssekretær Martine
Øverland holdt appell i studio den dagen.
Pride
Ungdomsutvalget har ikke hatt mulighet til å delta på årets Pride, men vi har hatt
møter med FRI Vestfold og Telemark for å styrke samarbeidet i året som kommer og
for å sette likestilling i arbeidslivet opp som en av våre kampsaker. Her er det snakk
om et mulig samarbeid med Rosa Kompetanse med mulighet for Webinar.
LOs sommerpatrulje
LOs sommerpatrulje ble i 2020 gjennomført i uke 27 og 28.
Det var liten deltakelse i år, da Coronasituasjonen satt en stopper for en del fysiske
besøk, og vi heller måtte gjennomføre en såkalt telefonpatrulje. Det var 17 deltakere
med. De deltok på ulike dager og i ulikt omfang. Noen forbund har større
representasjon enn andre, og noen deltar ikke i det hele tatt. Her er det rom for
forbedring, som også er nevnt tidligere år. Under sommerpatruljen fikk vi besøkt
mellom 30-40 bedrifter fysisk og ringt mellom 50 og 70 personer fra medlemslistene
til forbundene som deltok på sommerpatruljen.
Resultatet i år viser en bruddprosent på 55,40%. Noen av bruddene er sendt videre til
Arbeidstilsynet, slik at de kan ta hånd om sakene. Vi hadde en god dialog med

Arbeidstilsynet før sommerpatruljen. Vi hadde 15 mediesaker om sommerpatruljen.
Dette var utenom annonsene vi sendte på Radio Grenland og deltakelsen på LO
radioen.
Det har vært omfattende nedgang i antall dagsverk som deltok og antall
bedriftsbesøk. En årsak til dette er som nevnt tidligere, på grunn av den krevende
tiden vi har vært gjennom med Coronarestriksjoner. Disse restriksjonene setter en
stopper for mye av gjennomføringen slik vi hadde håpet på. Det var lenge diskutert
om det i det hele tatt ville bli en sommerpatrulje i 2020, vi er derfor veldig glade for
at vi fikk gjennomført på en alternativ måte i år, til tross for mye uklarheter i forkant.
Det ble gjennomført 2 kurs og et par ekstra kurs for enkeltpersoner via Teams.
Kursets innhold fikk en del nytt innhold, da fokus var på å informere om
telefonpatruljen og hvordan dette skulle gjennomføres. Deltagerne forstod systemet
for gjennomføring til ungdomssekretærene godt, og det ble ingen større utfordringer
med den digitale gjennomføringen underveis.
Lærlingpatruljen
LOs Lærlingpatrulje ble gjennomført i uke 46. Det ble også her en digital
gjennomføring, med telefonpatrulje. Ungdomssekretærene hadde på forhånd bedt
om medlemslister fra forbundene, slik at patruljedeltakerne kunne ringe dem. Det var
enklere å effektivisere patruljen ved å ringe bedrifter vi visste hadde lærlinger,
istedenfor å søke oss frem til potensielle arbeidsplasser på internett.
Årets lærlingpatrulje ble ganske amputert, da det uka før (uke 45) kom nok en ordre
om «lock down» fra Regjeringen, for å forhindre smittespredning av Covid-19. Dette
førte til at en del forbund var uvisse på om de fikk lov til å delta på lærlingpatruljen.
For ungdomssekretærene ble det også hektisk, da det ble store endringer på planen,
på veldig kort tid. En del av de som skulle delta falt fra, enten før patruljen hadde
startet, eller som bare deltok på morgenmøtene på Teams, men som ikke fikk bidratt
i selve telefonpatruljen. På grunn av dette har vi valgt å fjerne de medlemmene som
ikke bidro under selve patruljen, under antall deltakere i år. På den måten får vi et
mer realistisk bilde på hvordan lærlingpatruljen har vært i år.
Antall deltakere og forbund:
Region
Forbund
Handel og Kontor
Fellesforbundet

Vestfold og Telemark
Antall deltakere
Antall dagsverk
4
5
3
4

I Vestfold og Telemark er det størst brudd på opplæring, med hele 14,3%. Nasjonalt
ligger brudd på opplæring på 10,1 %.
Av alle lærlingene som ble ringt opp ble det oppdaget brudd hos 37% av de vi ringte.
Under lærlingpatruljen fikk vi meldt inn 1 person. Vi har et rekruteringspotensiale
som tilsier at vi kunne innmeldt 7 personer til av de vi ringte. Vi må derfor sette mer
søkelys på at lærlingpatruljen, men også sommerpatruljen er en arena for å kunne
verve medlemmer i mye større grad enn det blir gjort i dag.

6. LOFAVØR-KOMITEEN
Komiteen består av representanter fra følgende forbund: Hanne Slettevold,
Fagforbundet; Hilde Sørdalen, Fagforbundet; Ivar Sætre, Fellesforbundet; Erik
Hørsrud, Fellesforbundet; Tom Jacobsen, Industri Energi; Oddvar Gran,
Fellesorganisasjonen; Ingeborg Kivle, Norsk Fengsel- og friomsorgsforbund; Ann
Kristin Kvaløsund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund; Kjell Sjursen,
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund; Bjørn Skogen, El og IT forbundet;
Pernille Reppersgård Grung, Norsk Tjenestemannslag; Jan Olav Hay, LO Tønsberg;
Vidar-Lorang Larsen, LO Stat; Morten Ruud, Sparebank1 Telemark; Anita Sandelien,
Sparebank1 Telemark; Bjørg Marit Sollie, Sparebank1 BV; Harald Olsen, LO Vestfold
og Telemark; Martine Øverland, LO Vestfold og Telemark; Ole-Henrik Olsen, LO
Vestfold og Telemark (Leder komiteen). Banken har gjennomført foredrag om
LOfavørproduktene og det er også gjennomført to Webinar med god deltakelse.
LOfavør har ellers blitt presentert på vårens regionkonferanse og presentert godt på
hjemmeside, nyhetsbrev og facebooksiden til LO Vestfold og Telemark.

7. ANNEN ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET
Gjennom hele året har det vært arbeidet med å finne nye lokaler, og i desember ble
det skrevet kontrakt som innebærer at kontoret i Skien flyttes til Porsgrunn sentrum.
Dette blir hovedkontoret for regionen samtidig som vi opprettholder en satellitt i
Tønsberg.
Året startet med en meget vellykket konferanse i tillitsvalgtsåret regi. Vi hadde invitert
tillitsvalgte med familier til samling på Quality Skjærgården hotell. Tema var ideologi
og den fagligpolitisk situasjonen, med Sigbjørn Johnsen, Bernt Torp og Are
Tomasgaard som innledere. Konferansen samlet 40 tillitsvalgte, 80 familiemedlemmer
og regionkontoret.
Vi rakk å gjennomføre vårens regionkonferanse en uke før landet ble stengt ned i
mars. Situasjonen med hjemmekontor har vi taklet med hyppige, ofte daglige
kontormøter på teams.
Første mai ble arrangert i pandemiens tegn, og regionkontoret valgte sammen med
LO Grenland å spleise på en film som ble brukt både på arrangementet til LO sentralt
og som vi selv brukte på Facebook. Vi fikk dronefilmet natur og arbeidsplasser og
tillitsvalgte med røde faner i hele fylket og har fått gode tilbakemeldinger på en slik
måte å vise fram LO på.
På tross av pandemien fikk vi besøk av LO leder Hans-Christian Gabrielsen i juni. Vi
valgte å ha stort fokus på Norcem og CCSprosjektet, og fikk laget en ny film for å
bidra til framsnakking og profilering av dette industrieventyret. Vi hadde også LO
lederen med til Torp flyplass og Pilotskolen, og arrangerte møte med NAV og

Tønsberg kommune hvor Hans-Christian fikk høre om arbeidet med pandemiens
konsekvenser.
Vi har arbeidet mye med å bedre informasjonsarbeidet vårt gjennom hjemmesiden
og nyhetsbrev, og gjennom fremming på Facebook. Regionkontoret er ofte intervjuet
på LO-Radioen i Grenland som sendes hver lørdag fra kl. 12.00-14.00 på Radio
Grenlands frekvens. Radioen støttes økonomisk av LO Grenland.
Gjennom styret i Norsk Industriarbeidermuseum har det vært jobba med å sikre
økonomiske midler til driften generelt og til Tungtvannskjelleren og vernebygget
spesielt. Det er blitt ansatt ny direktør, den første kvinnelige direktøren i museets
historie.
Den nye sammenslåtte fagskolen i Vestfold og Telemark ble etablert fra 1. januar
2020. Mye av året har vært preget av sammenslåingsprosessen, Covid 19 og at skolen
fikk ekstra studieplasser i revidert statsbudsjett. Fagskolen har taklet Covid 19 bra
fordi man allerede hadde mye nettbasert undervisning. I desember ble det valgt nytt
styre for fagskolen for perioden 2021-2025.
Prosjektet Medbyggerne har hatt noe redusert aktivitet i første halvår grunnet
korona. Dette medførte at man måtte permittere og senere si opp tipskoordinatoren.
Det gledelige er at man har startet opp prosjektet i Telemark også. Det er også
etablert et samarbeid med Virke og byggevarehusene i regionen. Fra neste år er det
skatteetaten som tar over sekretariatsfunksjonen fra Fylkesmannen i Vestfold.
Prosjektet Flere unge voksne i arbeid (FUFA) stoppet også noe opp i første halvdel av
2020 grunnet korona. Det ble i høst startet et undervisningsopplegg “aktiv student”
på universitetet for unge voksne som ville prøve å studere. Prosjektet avsluttes august
2021.
Etter at IA avtalen ble reforhandlet forsvant midlene til de regionale IA-rådene. I
Vestfold og Telemark var det enighet om å erstatte dette med et arbeidslivsråd hvor
NAV arbeidslivssenter, KS, NHO, LO, UNI og NAV er representert. Rådet jobber med å
se på hvilke tiltak som kan igangsettes i egen region for å redusere antall ledige og
uføre.
SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) har også blitt sentralisert selv om man har
opprettholdt de regionale utvalgene. Her jobbes det i hovedsak med
holdningsskapende arbeid ut mot skolene og oppfølging av de sentrale kampanjene.
Arbeidet ledes av skatteetaten.
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold: Her pågår et arbeid med å slå sammen arkivene
i Vestfold og Telemark. Arbeidet stoppet litt opp grunnet korona. Arkivet Vestfold har
hatt store problemer med å få tilgang til egen bankkonto fordi man ikke kan få eget
organisasjonsnummer. Løsningen har vært å bruke LO sitt sentrale

organisasjonsnummer fram til de to arkivene blir slått sammen. Arbeidet med
sammenslåing fortsetter i 2021
Somliga går med trasiga skor: Harald Olsen sitter i prosjektgruppa som jobber med
Notodden bluesfestival hvor LO er hovedsponsor i form av et spleiselag mellom 74
forbund og fagforeninger. Siden den ordinære festivalen måtte avlyses ble det
gjennomført en digital festival og noen få fysiske konserter med kun 200 tilskuere.
Uten LO på laget hadde det ikke vært mulig å gjennomføre festivalen i 2020.
Green Industry Cluster er en nettverksorganisasjon for industrivirksomheter i Vestfold
og Telemark som jobber for at regionen skal bli klimapositiv. LO deltar sammen med
NHO i styret.
Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark er en viktig arena for LO hvor vi bidrar
med både styreplass, som veiledere og som jurymedlemmer. Etter avtale med LO
sentralt jobbes det med å organisere og få til tariffavtale i UE.
Gjennom yrkesopplæringsnemnda jobber vi for riktig dimensjonering av
skoletilbudet, flere lærebedrifter og lærlinger, godkjenning av opplæringskontor og
mye mer. Her er samarbeidet med NHO, KS, opplæringskontorene og
fylkeskommunen veldig viktig.
Serviceprosjektet i LO Vestfold og Telemark hadde sitt oppstartmøte 05. Feb. 2020,
ressursgruppen består av Fellesforbundet, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk
Arbeidsmandsforbundet og EL og IT forbundet, i tillegg til regionkontoret.
Prosjekteier er regionleder Irene B. Haukedal, prosjektleder er
organisasjonsmedarbeider Ole-Henrik Olsen og prosjektmedarbeider er Heidi Elise
Eikeland.
Februar og mars blei brukt til kartlegging av de 5 kjøpesentrene vi skulle konsentrere
oss om i Vestfold og Telemark, samt Torp Flyplass, der vi i juni 2020 fikk til et større
møte sammen med Hans-Christian Gabrielsen.
Månedene mars – mai, og store deler av høsten 2020 ble sterkt preget av
begrensinger i sosial aktivitet grunnet Covid-19.
Prosjektet har tatt i bruk digitale møtearenaer og hatt mye av oppfølgingsarbeidet på
telefon i stedet for fysisk besøk på sentrene slik vi hadde fått til en periode tidlig på
høsten.
Vi rakk noen runder på noen av kjøpesentrene. Serviceprosjektet har resultert i flere
nye tillitsvalgte, flere bedrifter organiserte, og en ny bekreftet tariffavtale.
Det jobbes ved årsskiftet 2020/21 med ytterligere et par tariffavtaler.

8. FAGLIGPOLITISK SAMARBEID
Det fagligpolitiske arbeidet har skjedd gjennom møtene i samarbeidskomiteen og
ved deltakelse i styremøter i Vestfold og Telemark Arbeiderparti. Olaug Skau, som er

leder i Fagforbundet i fylkeskommunen, er LOs representant i styret, mens
regionleder møter som tiltredende til styret.
Regionleder Irene Bordier Haukedal er en av APs 17 fylkestingsmedlemmer i Vestfold
og Telemark, mens regionnestleder Harald Olsen er vara til fylkestinget.
Det ble etablert ny samarbeidskomite etter at både LO og AP gjennomførte
sammenslåing i tråd med at fylkene ble slått sammen. Komiteen har følgende
sammensetning:
Fra LO
Irene Bordier Haukedal, regionleder
Marianne Nilsen Skjønstad, leder av Fagforbundet Vestfold og Telemark
Roald Stykket, leder av Fellesforbundets avdeling 8
Johnny Skogsrød, leder av LO Grenland
Martine Øverland, ungdomssekretær
I tillegg møter Arild Theimann, Industri Energi som er faglig politisk ansvarlig i styret
og Olaug Skau, Fagforbundet som er valgt styremedlem på vegne av LO
Fra AP
Truls Vasvik, partileder
Jone Blikra, nestleder
Bjørg Tveito Lundefaret, nestleder
Odin Adelsten Bohmann, partisekretær
Nikolai Sti Ravlum, AUFsekretær
I tillegg møter fylkesvaraordfører og hovedutvalgslederne i fylkestinget.
Samarbeidskomiteen med Vestfold og Telemark Arbeiderparti fungerer godt, og
møtevirksomheten har vært sterkt preget av pandemien. Fra 12. mars og til juni
valgte vi å invitere hele samarbeidskomiteen til de digitale møtene med regionrådet,
som de første månedene var hver uke, og etter hvert annen hver uke. De viktigste
sakene har vært håndtering av pandemien for arbeidslivet, med spesielt fokus på
bedriftsintern opplæring og situasjonen for lærlingene.
LO har hatt én representant i hver av nominasjonskomiteene til Vestfold og Telemark
Arbeiderparti, for å velge APs stortingslister for hhv Vestfold og Telemark valgkrets. Vi
oppnådde gode resultater for de foreslåtte faglige kandidatene.
Harald Olsen har representert LO i vedtektskomiteen for partiet.
Både regionleder og –nestleder deltok på årsmøtet til Vestfold og Telemark SV
februar og nominasjonsmøtene til Vestfold og Telemark AP i november.

9. REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG
Norsk Industriarbeidermuseum: Irene Bordier Haukedal, styremedlem
Fagskolen Vestfold og Telemark: Harald Olsen, styremedlem
Medbyggerne: Harald Olsen i styringsgruppa, Rolf Geir Hillestad i tipssamarbeidet,
Rune Mathiassen i Hvite Bygg og Ivar Sætre i holdningsarbeidet for videregående
skoler
FUFA: Harald Olsen i styringsgruppa og Christine Rise og Monica Øren i
arbeidsgrupper
Arbeidslivsrådet: Harald Olsen, LOs representant
SMSØ: Harald Olsen, LOs representant
Arbeiderbevegelsens Arkiv i Vestfold: Harald Olsen, styreleder og Lilli Knutsen,
styremedlem
Somliga går i trasiga skor: Harald Olsen i styringsgruppa
Green Industry Cluster: Irene Bordier Haukedal, styremedlem med Harald Olsen som
vara
Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark: Irene Bordier Haukedal, styremedlem
Yrkesopplæringsnemnda Vestfold og Telemark: Irene Bordier Haukedal og Ivar Sætre,
LOs representanter
Partnerskap Vestfold og Telemark fylkeskommune: Harald Olsen, LOs representant
Bybane Grenland: Ole-Henrik Olsen, LOs representant
Næringslivsgruppe bypakke Grenland: Harald Olsen, LOs representant
Samarbeidsforum Dekomp: Christine Rise, LOs representant
Ringvirkningsprosjektet for CCS: Harald Olsen, LOs representant
Fylkesstyret til AUF: leder av ungdomsutvalget og en av ungdomssekretærer er LOs
representanter

