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Beretning for 2020 

LO Viken Oslo 

www.lo.no/vikenoslo  

Regionleder: Ulf Lervik 

Regionnestleder: Jan Petter Gundersen 

Regionnestleder: Torbjørn Ness 

Organisasjonsmedarbeider: Tone Ingesen 

Organisasjonsmedarbeider: Berit Madsen 

Organisasjonsmedarbeider: Astrid Gjertsen 

Organisasjonsmedarbeider: Li-Mei Berglid 

Ungdomssekretær: Sarah Gaulin 

Ungdomssekretær: Christine Knutsen 

Ungdomssekretær: Irene Einan (permisjon februar – desember) 

Ungdomssekretær: Tonje Hansen (vikar februar – desember) 

Ungdomssekretær: Vegard Finnes (til mai) 

Ungdomssekretær: Ümmü Aylin Cukurova (fra oktober)  

Ida Hexeberg (vikar oktober – desember) 

Kontorlærling: Ida Marie Olsen (til august) 

Kontorlærling: Fanuel Mengestab Keflu (fra august) 

  

ORGANISASJONSOVERSIKT  

Pr. 31. desember 2020 har LOs 25 forbund ca. 270.000 medlemmer og 412 

fagforeninger i fylkene Viken og Oslo. Fagforeningene samordner sin lokale 

virksomhet i 14 lokalorganisasjoner som er: LO i Oslo, LO i Follo, LO på Øvre 

Romerike, LO på Nedre Romerike, LO i Asker og Bærum, LO i Sarpsborg, LO i 

Moss og omegn, LO i Indre Østfold, LO i Halden, LO i Fredrikstad, LO i Drammen 

og omegn, LO i Kongsberg og Numedal, LO i Hallingdal og Ringerike, og LO i  

Midtfylket.  

 

Kontorets virksomhet:  

LO Viken Oslo ble etablert 1. januar da LOs distriktskontorer i Oslo/Akershus, 

Buskerud og Østfold ble slått sammen. Kontorstedene i Oslo, Drammen og 

Sarpsborg er opprettholdt for å ivareta aktivitet, nettverket og kulturen som 

ligger fast i de tre tidligere fylkene. Det har samtidig blitt utviklet betydelig med 

fellesaktiviteter, samt at det er etablert egne råd, utvalg, arrangementer og 

regionkonferanser. Fra september ble det etablerte ett satellitt-kontor på 

Gardermoen som ligger under Oslo-kontoret organisasjonsmessig.  

Det har vært et spesielt år med tanke på koronasituasjonen. Det har vært mye 

usikkerhet i forbindelse med dette og tidvis vært både utfordrende og krevende, 

men vi har likevel kommet frem til fungerende løsninger. Store deler av året har 

http://www.lo.no/vikenoslo
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kontorenes virksomhet vært driftet fra hjemmekontorer, og mange av 

aktivitetene har foregått digitalt. HMS har vært viktig, og vi har til sammen hatt to 

fysiske og to digitale HMS-samlinger. Vi har hatt besøk/innledning av 

bedriftshelsetjenesten på disse samlingene til sammen tre ganger. I forbindelse 

med koronasituasjonen og hjemmekontor så er det også nedsatt en egen HMS-

gruppe som har hatt jevnlige møter. 

 

LOs REGIONRÅD i VIKEN 

Regionrådet har bestått av følgende forbund og faste representanter: 

Fagforbundet; Kristine Bjella Stavn, Fellesforbundet; Gunnar Holm, Handel og 

Kontor; Fawsi Adem, 

Norsk Arbeidsmandforbund; Eirik Næss, EL og IT-forbundet; Geir Wamstad, 

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund; Knut Roar Berg, Forbundet for 

Ledelse og Teknikk; Bente S Klausen, Industri Energi; Per Øistein Kivijärvi, 

Fellesorganisasjonen; Ingunn Strand Johansen, Norsk Sjømannsforbund; Ronny 

Øksnes, Skolenes Landsforbund; Geir Andersen, Norsk Tjenestemannslag; Carl 

Marius Michelsen, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund; Klaus Lintho, Norsk 

Lokomotivmannsforbund; Thor Heine Jakobshaug, representant i LOs 

representantskap fra Akershus; Per Ole Melgård, representant i LOs 

representantskapet fra Buskerud; Trond Winther, representant i LOs 

representantskapet fra Østfold; Dan Andre Syversen, LOs lokalorganisasjoner; 

Iren Bekkevold Berg, Trine Sandum og Vidar Schei.  

 

LOs regionråd har forberedt og gjennomført to regionkonferanser og avholdt 9 

møter. I tillegg er det avholdt 8 utvidede regionrådsmøter med tillitsvalgte og 

fastlønnede fra forbundene i forbindelse med koronasituasjonen. Disse 

ekstraordinære og utvidede møtene ble avholdt for å få innspill til krisepakker 

både sentralt, regionalt og lokalt, samt for å få ut informasjon og ha 

erfaringsutveksling i LO-fellesskapet i forbindelse med krisen som oppstod med 

Covid-19.  

Saker som har vært behandlet i LOs regionråd sine ni ordinære møter er;  

- Informasjon, aktivitetsplaner og gjennomgang av regionskontoret LO Viken 

Oslo 

- Arbeiderteater om Yngve Hågensen «fra barnehjemmet til LO toppen» 

- Oppnevning av LOs ungdomsutvalg  

- LOs sommerpatrulje 

- Ny yrkesopplæringsnemnd for Viken og oppnevning av samarbeidsutvalg for 

utdanning, kompetanse og livslang læring  

- Orienteringer fra Fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune 

- Krisepakker i forbindelse med kolonisituasjonen – innspill 

- Viken-pakka 
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- Situasjonen på Stortinget i forbindelse med krisepakker og korona 

- LOs ungdomsvirksomhet  

- Høringer 

- Ekstraordinære og utvidede møter i forbindelse med koronasituasjonen  

- Orienteringer og innspill fra Forbundene og LOs lokalorganisasjoner 

- LOfavør  

- 1. mai 

- Kongress 2020 

- Aksjon for flere lærlingplasser 

- Evaluering LOs sommerpatrulje 

- Forslag til LOs 35. ordinære Kongress – behandle innstillinger til 

regionkonferansen   

- LOs lærlingpatrulje  

- Vekterstreiken og busstreiken  

- Valg av representanter til LO Kongressen  

- Informasjon fra ungdomssekretærene 

- AU for regionrådet 

- Utsettelse av LO Kongressen 

- Valgkampen 2021 og nedsettelse av valgkamputvalg i Stortingsvalgkretsene   

 

LOs REGIONKONFERANSER I VIKEN 

LO fellesskapet i Viken sin første ordinære regionkonferanse ble arrangert på 

Sørmarka konferansehotell den 27. og 28. februar med 140 deltagere. Fra LOs 

ledelse deltok LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik som innledet om den 

fagligpolitiske situasjonen.  

Andre saker på dagsorden var;  

- Hvorfor er kultur viktig for fag- og arbeiderbevegelsen 

- Arbeiderteater om Yngve Hågensen “Fra barnehjemmet til LO toppen”  

- Verden og oss! Den utenrikspolitiske situasjonen 

- Fagligpolitisk arbeid for flere arbeidsplasser i LO Viken Oslo 

- LOfavør og nytt fra SpareBank 1  

- Den fagligpolitiske situasjonen i Viken fylke 

- Valg av familie- og likestillingspolitisk utvalg 

-  Orientering om nytt ungdomsutvalg 

- Har vi råd til velferden og hvordan bør den utvikles?   

- Mer New Public Management eller er det tid for en Tillitsreform?  

- LOs Sommerpatrulje og arrangementer i LO Viken Oslo 

- Informasjon fra LOs lokalorganisasjoner i Viken 

- Nasjonal Transportplan i Viken 

Følgende uttalelser ble vedtatt:  
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-  Trygge arbeidstakere skaper gode tjenester 

 

Den 15. oktober ble høstens regionkonferanse arrangert digitalt via Easymat og 

med begrenset dagsorden pga. Covid-19. Her deltok LO leder Hans-Christian 

Gabrielsen som innledet om den fagligpolitiske situasjonen.  

Andre saker på dagsorden var: 

- Innkomne saker 

- Viken modellen 

- Kongressforslag med behandling av 296 forslag til LOs 35. ordinære Kongress                 

Følgende uttalelser har blitt vedtatt: 

- Industri -og klimapolitikken 

- Koronatesting av grensependlere  

- LO trenger flere medlemmer, tariffavtaler og organisasjonsbygging 

- LOs regionkonferanse i Viken støtter vekterstreiken 

- Pensjon 

- Fagarbeideren må få høyere status 

- Det bør nedsettes et AU i Regionrådet  

- Velferdsstaten Norge 

 

LOs FAMILIE- OG LIKESTILLINGSPOLITISK UTVALG i VIKEN OSLO 

Familie og likestillingspolitisk utvalg dekker fylkene Viken og Oslo. 

Utvalget har bestått av følgende representanter: Leder; Gry Elisabeth Juvelid fra 

Fellesorganisasjonen, Nestleder; Øyvind Wiksaas fra Skolenes Landsforbund,  

Ann-Kristin Strandmoe fra Fagforbundet, Øyvind Pettersen fra Norsk Nærings- og 

nytelsesmiddelarbeiderforbund, Linda-Christin Arneberg fra Handel og Kontor, 

Rita Hildonen fra Forbundet for Ledelse og Teknikk, Runa Bolstad Laume fra LO 

Nedre Romerike, Oddbjørg Strømme fra Fagforbundet, Ingunn Strand Johansen 

fra Fellesorganisasjonen og Hassan Malik fra Norsk Nærings- og 

nytelsesmiddelarbeiderforbund.  

 

Utvalget ble valgt på LOs regionkonferanse 27-28 februar. På grunn av Covid-19 

pandemien hadde utvalget sitt første møte 5. mai og Gry Elisabeth Juvelid ble 

valgt til leder. Utvalget har hatt 6 møter i 2020 og alle møtene har vært på Teams. 

 

I forbindelse med likelønnsdagen 16.november holdt leder av utvalget en appell 

som ble delt på hjemmesiden og sosiale medier.  

I forbindelse med FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner hadde utvalget et 

webinar hvor leder intervjuet leder av krisesentersekretariatet. Leder og 

nestleder skrev leserinnlegg som ble sendt ut til aviser i Viken og Oslo. 

 

Oslo Pride  
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Pride er et konsept og en positiv markering mot fordommer og diskriminering 

mot skeive. LO Viken Oslo gikk inn som støttespiller til Oslo Pride for å vise 

solidaritet og støtte til folks rett til å være den de er og elske den de vil. 

Covid-19 gjorde at Oslo Pride i sin opprinnelige form ble endret, Pride Park ble 

avlyst og paraden ble gjort digital. 

LO Viken Oslo lagde et digitalt innslag til paraden hvor Hans Christian Gabrielsen 

holdt en kort appell. Det ble også delt på sosiale medier.  

 

LOs UNGDOMSUTVALG I VIKEN OSLO 

LOs ungdomsutvalg i Viken Oslo har bestått av: Are Bergli Heier fra EL og IT 

Forbundet, Harald Grønskar fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Knud-Daniel 

Hansen fra Fagforbundet, Barbro Major fra Fellesforbundet, Camilla- Renate 

Martinsen fra Handel og Kontor, Stine Bjørnerud Rustad Norsk fra Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Andrea Tjeldnes fra Fellesorganisasjonen.  

Vararepresentanter har vært: Maja Kristin Hurum fra EL og IT Forbundet, 

Thinesah Kugathasan fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Vivi Grine fra 

Fellesforbundet, Trond Skjøren fra Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Andreas Wang fra Fagforbundet, Lisbeth 

Norshus fra Fellesorganisasjonen og Kim Emil Halvorsen fra Handel og Kontor.  

 

Utvalget gjennomførte et fysisk møte i februar der det ble lagt opp til å ha 4 

møter i løpet av året med overnatting. På grunn av koronasituasjonen ble det 

gjennomført digitale møter på teams gjennom året som har vært. Vi hadde 

hyppige møter før sommerpatruljen for å få en god kommunikasjon opp mot 

planleggingen og gjennomføringen. Ungdomsutvalget ble endelig konstituert på 

møtet 30. november der Harald Grønskarble valgt som leder og Barbro Major ble 

valgt som nestleder. Ungdomsutvalget har hatt følgende saker på dagsorden: 

Handlingsplan, budsjett, runde rundt bordet, Lærlingpatruljen, Sommerpatruljen, 

studentarbeid, webinarer, utdanningsmesse for 2021, valgkamp og forskjellige 

samfunnsaktuelle saker.  

 

LOs sommerpatrulje 

Årets sommerpatrulje ble gjennomført i uke 27-28 i Oslo-Akershus, uke 26-27 i 

Buskerud og uke 27 i Østfold. Totalt i hele Viken og Oslo oppsøkte vi 555 

bedrifter enten ved fysisk besøk eller på telefon. Av de 555 vi oppsøkte var det ca 

272 bedrifter som hadde unge arbeidstakere i år. Det som kommer frem, er at 

mange bedrifter i år ikke hadde sommervikarer grunnet Covid-19. Gjennom hele 

sommerpatruljen i Viken Oslo hadde vi til sammen 30 deltakere. 

Det ble gjennomført fire kurs til sommerpatruljen, det var satt opp en del 1 og 2. 

På del 1 fikk vi besøk av elev og lærling ombudet og man gikk igjennom 

arbeidskontrakt, lov og avtaleverk, rettigheter og plikter.  
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På del 2 gikk vi gjennom smittevern, patrulje skjemaet som i år var elektronisk, 

hvordan man gjennomfører den gode samtalen og generell informasjon.   

Årets sommerpatrulje ble ikke helt slik vi hadde sett for oss grunnet Covid-19. 

Det var mye usikkerhet på om sommerpatruljen kom til å bli gjennomført eller 

ikke. Det ble lagt opp til at man skulle gjennomføre ringepatrulje, men om det 

var ønskelig med fysisk patrulje skulle dette klareres med forbundet i forkant og 

at smittevernstiltakene til enhver tid ble fulgt. Vi gjennomførte morgenmøte og 

ettermiddagsmøte på digitale plattformer, da var smittevern det største fokuset 

og vi gikk igjennom antall besøk for dagen. Vi hadde løpende kontakt med 

skatteetaten og forbundene under patruljen da det dukket opp brudd slik at de 

fikk beskjed fortløpende. Etterarbeidet ble delt opp i forbund for de som ønsket 

oppfølging, dette ble sendt ut til de og den generelle evalueringen ble sendt ut til 

regionrådet, forbundene og ungdomsutvalget. Det har vært månedlige og 

ukentlige møter med sentralt om sommerpatruljen, der har vi tatt opp 

tilbakemeldinger på skjemaet og tilbakemeldinger fra forbundene.   

 

LOs lærlingpatrulje 

Lærlingpatruljen ble gjennomført i uke 44, med totalt 272 bedriftsbesøk og av 

disse besøkene fikk vi snakket med 178 lærlinger. To av utfordringene var at det 

var en del bedrifter som ikke hadde lærlinger og andre steder hadde dem ikke 

tid til å snakke med oss. Det var totalt 33 deltagere i årets patrulje, det var færre i 

år enn i 2019, årsaken til dette er at forbundene hadde ulike restriksjoner som 

ungdomstillitsvalgte måtte følge og hos noen var det utfordrende å ha 

ringepatrulje. Det er også kommet tilbakemeldinger om at informasjonen om 

patruljen kom sent ut og det medførte at forbundene fikk problemer med å 

mobilisere nok deltagere til lærlingepatruljen. 

 

Skoleinformasjon/-besøk 

Det er ikke holdt så mange skolebesøk som planlagt, men det som ble 

gjennomført var: Rettighet og plikter på NAV, sommerjobbmesse på Åssiden vgs i 

Drammen, ungdomssekretærene deltok som dommere på Ungt 

entreprenørskap i Vikersund, skolebesøk på Kongsskogen vgs, 5 videregående 

skole besøk i Østfold og innspilling av rettigheter og plikter som ble sendt ut til 

sommerjobbmesser som ble holdt av NAV i Oslo. Det ble sendt ut brev til skolene 

om digital løsning for å gjennomføre rettigheter og plikter, men dette ønsket de å 

avvente med til 2021.  

 

Ved høstens semesterstart har vi sendt ut informasjonsbrev fra regionskontoret 

om vårt skoleinformasjons tilbud.  Vi har fått henvendelser fra ulike skoler i Viken 

Oslo. Særlig i gamle Oslo og Akershus område. Det var mye henvendelser fra 

studiespesialiserende linjer og yrkesfaglinje. I de tilfellene der det var yrkesfag 
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inviterte vi med oss forbundene på skolebesøkene. Mange av yrkesfaglærere har 

også tatt kontakt direkte med oss eller forbundene selv. Flere fagforeninger 

jobber godt med skoleinformasjon sammen med oss. Det har også vært en god 

del besøk på voksenopplæringssentrene . På grunn av corona situasjon har vi 

også gjennomført digitale skoleinformasjonskurs. Vi har totalt hatt 17 oppdrag i 

vårt område når det gjelder skolebesøk. I godt samarbeid med rådgiver ved 

Holtet videregående skole i Oslo har vi gjennomført standsaksjon med god 

avstand. Det var aktivitet i regi av skolen der yrkesfaglinjer fikk møte med LO og 

våre forbund. Flere forbund deltok her.  

 

Samarbeid med andre organisasjoner 

Vi har hatt et samarbeid med elev- og lærling-ombudet, sommerjobbprosjekt 

bydel Alna, Tv-aksjon, samarbeidsmøter med lokalorganisasjoner og forbund. 

Ungdomssekretærene har også hatt jevnlig kontakt med ungdomstillitsvalgte og 

ungdomskontakter, samt deltatt på møter med ungdomsutvalg i fagforeninger, 

forbund og lokalorganisasjoner.   

 

LOs studentservice på høgskolene og universitetene  

Det har vært vanskelig å kunne gjennomføre våre aktiviteter i år, derfor har det 

dessverre vært mindre aktiviteter rettet mot studenter. Det har vært jobbet med 

hvordan vi kunne løse aktiviteten på en best mulig måte og hvordan vi kunne nå 

ut til flest mulig studenter med budskapet vårt. I denne perioden har vi jobbet 

med å få til et godt nettverk i de forskjellige studentforumene på skolene. Noe vi 

har lykkes med. Det ble opparbeidet samarbeid mellom de forskjellige 

universitetene og høyskolene; Velferdstingets i Oslo og Akershus, 

studentparlamentet på Høgskolen i Østfold og studentsamfunnet i Drammen er 

de vi har fått et godt samarbeid med og skal jobbe videre med i 2021. Det har 

blitt gjennomført to webinarer digitalt for studenter som har handlet om 

studentøkonomi og psykisk helse. Disse ble sendt live den 25. november og 2. 

desember og ligger nå på våre Facebook sider og Instagram sånn at man kan se 

de i etterkant.  

 

Ungdomssekretærene ved regionskontoret har koordinert felles LOs 

studentservice-stands på utdanningsinstitusjonene i Viken Oslo, og bistått 

enkelte forbund med booking og gjennomføring av standsaktivitet ved spesifikke 

fakulteter ved vår semesteret. På grunn av COVID-19 ble ting veldig annerledes 

enn vi hadde forestilt oss. På grunn av nedstemning og at all undervisning ble 

digitalt måtte vi omstille oss og gjennomføre aktiviteter på en helt annet måte.   

 

I tillegg har vi bistått og gjennomført aktivitet med LO-studentene i Oslo. Det har 

vært noen møter og tre stander før nedstemningen. Vi har etter sommeren 
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deltatt på en felles samling med LO sentralt om studentarbeidet til LO. Dette var 

en workshop med alle seks studentgruppene i LO-studentene. 

 

Før sommerferien var det en mulighet for at noen skoler ville gjenåpnes og vi 

hadde planer om en fysisk semesterstart som ble avlyst i siste liten. Det var 

veldig leit, men vi kjørte på med digitale kampanjer og quiz som var rettet mot 

studenter. Vi har holdt en tett dialog med forbundne og planlagt en aktiv høst 

med webinarer og annet kampanje rettet mot studenter.  

 

Vi har gjennomført to webinarer med Sofia Frøysaa og Magne Gundersen. Dette 

var vellykket webianr. Tilbakemeldinger har vært gode og vi vil gjennomføre flere 

i fremtiden.  

 

Raw Air  

Vi som en av hovedsponsorene til hopplandslaget hadde flere planer for å stille 

opp på RAW AIR. Den ble avlyst dagen før på grunn av sitruasjon med COVID-19. 

I forkant av arrangementet hadde vi laget planer, bestilt artikler, samt engasjert 

frivillige til å bemanne standen vår og dele ut gratis billetter til våre tillitsvalgte. 

Dessverre var dette en av våre aktiviteter som ble avlyst. 

 

 

Andre ting:  

Ungdomssekretærene ble invitert på møte til Ungdomsutvalget til Handel og 

Kontor Sør, der det ble informert om Lo Viken Oslo og aktivitetene for 2020. Det 

har vært god kontakt med ungdomstillitsvalgte og ungdomskontakter i 

kommunene i Viken og Oslo samt på nasjonalt nivå hos forbundene. Et 

samarbeid vi gleder oss til å fortsette med.   

 

LOFAVØR 

LOfavør arbeidet er organisert i tre samarbeidsutvalg i Oslo/Akershus, Buskerud 

og Østfold. Dette for å ivareta lokale aktiviteter og samarbeidet med tillitsvalgte i 

forbund, fagforeninger og lokalorganisasjoner, samt samarbeidet med de lokale 

SpareBank1 bankene. Det er også opprettet et arbeidsutvalg for de tre 

komiteene i Viken Oslo for møter ved behov i sentrale og regionale saker. 

Arbeidsutvalget består av lederne i de tre samarbeidsutvalgene.   

 

LOfavør samarbeidsutvalget for Oslo/Akershus har hatt følgende 

sammensetning:  

Leder: Torbjørn Ness og sekretær: Li-Mei Berglid fra LO Viken Oslo. Medlemmer: 

Kjetil Neskvern fra Handel og Kontor, Eirik Næss fra Norsk 

Arbeidsmandsforbund, Anna Elisabeth Uran fra Fagforbundet, Ivar Romundstad 
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fra Fagforbundet, Birgit Tandberg fra Fellesforbundet, Marit Bjerke frå Norsk 

Tjenestemannslag, samt Espen Mæjlænder, Svein Skarhol, Jan Grenaker og 

Gunnar Dalsbøe fra Sparebank1 Østlandet.  

Det har vært avholdt to møter i samarbeidsutvalget og et fysisk kurs på 

Sørmarka.  Flere kurs ble avlyst grunnet Covid 19, men det har også blitt 

gjennomført flere webinarer og hyppig kontakt. I mars ble det knyttet god 

kontakt med sparebank 1 for å kunne tilby god rådgiving og hjelp til medlemmer 

som mistet jobben eller ble permitterte. Sparebank 1 Østlandet er av to 

prefererte banker i Norge med lav boliglånsrente for LOmedlemmer. Denne har 

bidratt til god medlemsvekst i mange området. Sparebank1 Østlandet har en 

egen avdeling med dedikerte ansatte som jobber med og sammen med 

fagbevegelsen. Det oppleves som et godt samarbeid som gir store ringvirkninger 

til LOs medlemmer og tillitsvalgte som aktivt bruker LOfavør i sitt arbeid.    

 

LOfavør samarbeidsutvalget for Buskerud har hatt følgende sammensetning:  

Leder: Jan Petter Gundersen, møteleder: Li-Mei Berglid og sekretær Astrid 

Gjertsen fra LO Viken Oslo. Og medlemmene: Bjarne Gilje Fylkessekretær fra 

Fellesorganisasjonen, Egil Nilsen fra Norsk nærings- og 

nytelsesmiddelarbeiderforbund, Jan Denné fra Fagforbundet, Rune Ask fra 

Fellesforbundet, Tone Hartz fra Handel og Kontor, Vidar-Lorang Larsen fra LO 

Stat, Christine Knutsen fra LO Viken Oslo, Bjørg Marit Sollie fra Sparebank 1 BV, 

Kari-Anne Bråthen fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Bjørg Baklien fra 

Sparebank 1 Hallingdal Valdres.  

 

Utvalget har avholdt tre møter og tre webinarer.  

 

LOfavør samarbeidsutvalg for Østfold har hatt følgende sammensetting:  

Leder; Ulf Lervik og sekretær; Tone Ingesen fra LO Viken Oslo. Medlemmer: Anne 

Otterbekk fra Fagforbundet, Ingar Oliversen fra Fellesforbundet, Grethe 

Berntsen fra Handel og Kontor, Knut Berg fra Norsk Næring -og 

nytelsesmiddelforbund, Vidar Lorang Larsen fra LO Stat, Vigdis Rekdahl fra 

Sparebank 1 Østfold Akershus og Ümmü Aylin Cukurova som er faglig 

ungdomssekretær for LO Viken Oslo.  

 

LOfavør samarbeidsutvalg i Østfold har gjennomført 4 møter, 7 

arbeidsutvalgsmøter, 2 arbeidsmøter hvorav ett var fellesmøte med de lokale 

LOfavør representantene til LOs lokalorganisasjoner i Østfold. På grunn av Covid-

19 har ikke alle de fysiske aktivitetene blitt gjennomført som planlagt. Men vi har 

utarbeidet eget LOfavør materiell med fokus på boliglån, økonomisk rådgivning 

til å benytte på sosiale medier og sende pr epost. Det er gjennomført 7 

webinarer for fagforeninger med fokus på LOfavør medlemsfordeler. Refleksens 
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dag ble markert den 15. oktober og det ble delt ut over 13 000 reflekser. Det har 

vært arrangementer i forbindelse med trygghetskampanje – høytid for brann, 

samt ett 3 timers webinar med 85 deltakere.  

 

I tillegg er det arrangert tre felles webinarer for alle i Viken og Oslo med 

temaene: Brannvern og LOfavør innboforsikring, trygg handel og LOfavør 

Mastercard, og ferie, fritid og LOs reiseforsikring. På disse har det vært mellom 

60-80 deltakere på hver webinar. Totalt har det vært over 300 deltakere på 

webinarene. 

 

ANNEN ORGANISASJONSMESSIG VIRKSOMHET  

Regionkontoret har medvirket i flere møter og arrangementer innen egen 

organisasjon med fagforeninger, forbund og LOs lokalorganisasjoner. Det har 

vært aktiviteter som styremøter, årsmøter, representantskap, konferanser, samt 

fagforenings- og arbeidsplassbesøk.   

  

LOs lokalorganisasjoner i regionen er i stor grad aktive og gjennomfører 

årsmøter, aktivitetsplaner, samt følger opp vedtektene. Regionkontoret deltar på 

styremøter, aktiviteter og årsmøter så langt det lar seg gjøre.  

 

I januar ble det avholdt leder og nestledersamling for lokalorganisasjonene i 

Viken der regionrådsrepresentanter fra lokalorganisasjonene ble valgt med en 

fra hver av de gamle fylkene, med vara, for å sikre representasjon. Videre ble det 

på samlingen informert om videre aktiviteter og avklaringer for 2020. Mange av 

aktivitetene ble endret og en god del ble avlyst grunnet Covid-19.  I mars og april 

ble det gjennomført flere møter med ledere og nestledere i 

lokalorganisasjonene, senere omgjorde vi dette til et utvidet regionrådsmøte for 

å sikre god kommunikasjon ut og inn til relevante myndigheter fra forbund og 

lokalorganisasjoner. Totalt ble det gjennomført 8 utvidete regionrådsmøter samt 

3 møter med ledere og nestledere.  

 

I forbindelse med 1.mai ble det gjennomført egne møter med 

lokalorganisasjonene og med LO sentralt og LO i Oslo som også sto i spissen for 

å gjennomføre eget digitalt tog. Regionkontoret jobbet med flere 

lokalorganisasjoner for å levere digitale bidrag til sendingen, og ble medarrangør 

på verdens første drive in 1.mai der Jonas Gahr Støre og Are Tomasgaard fra LOs 

ledelse var blant appellantene. Vi medvirket også i utarbeidelsen og 

gjennomføringen av egen tv sending sammen med Arbeiderbevegelsens 

kulturutvalg og LOs lokalorganisasjoner i Østfold.    
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I forberedelsene til kongressen ble det gjennomført 2 temamøter for alle 

representantene i styrene til lokalorganisasjonene, samt flere møter med 

lokalorganisasjonene der forslag til kongressen var på agendaen.  

 

Styrekonferanser og samlinger for alle lokalorganisasjonene i Viken og Oslo ble 

ikke gjennomført som planlagt grunnet smittevernhensyn, det ble likevel 

gjennomført digitale møter på tvers av lokalorganisasjonen.  

 

Regionkontoret har hatt stort fokus på å synligjøre videreføringen av tillitsvalgtes 

år, siden mange av arrangementene ikke har kunne blitt gjennomført har det 

vært fokus på å fremheve tillitsvalgte på hjemmesider og sosiale medier, samt å 

bygge nettverk på tvers av forbundene.  

 

Synlig og nær går igjen i mange av aktivitetene til regionkontoret og igjennom 

dette har det vært viktig å holde på aktivitet, samarbeid og nettverk med 

tillitsvalgte i de tidligere distriktene. Det er opprettholdt og opprettet ulike foraer 

og møtesteder i regionen for å sikre dette best mulig. Dette har spesielt vært 

viktig innenfor det fagligpolitiske samarbeidet siden stortingsvalgkretsene 

opprettholdes sammen med at flere av de statlige organene og forbundene er 

organisert i de tidligere fylkene.   

 

LO koordinatorer et viktig virkemiddel for å begrense arbeidslivskriminalitet og 

fremme et seriøst arbeidsliv. I vår region er det mange store prosjekter der det 

er inngått avtaler om bruk av LO koordinatorer. Tett kontakt med myndighetene 

har også lagt til rette for fortsatt bruk av dette i fremtidige prosjekter. Arbeidet 

her gjøres i samråd med LOs forhandling og HMS avdeling. Pr 31.12.20 er det 

inngått avtaler med Bymiljøetaten i Oslo (Jens Eriksen), Follobanen (Arild Johan 

Haugland), UiO og regjeringskvartalet (Øyvind Helle), samt Avinor (Ole Guttorm 

Brenden). Det er dialog med flere prosjekter som starter opp i 2021. 

 

LOs serviceprosjekt på Gardermoen 

I forlengelsen av servicesektor-prosjektet ble det gjennomført en lang rekke 

møter med mål om å følge opp vedtaket i sekretariatet om en særskilt satsing 

videre på Oslo lufthavn. Grunnet de enorme omveltningene på Oslo lufthavn 

etter pandemiens utbrudd ble det forsinkelser og endringer i planene. Det ble 

inngått en midlertidig kontrakt med Oslo Airport Hotell som ligger rett ved 

Flyporten og ID-kontoret. Samtidig åpnet også NAV etter ønske fra oss et eget 

kontor ved siden av oss for å kunne tilby veiledning til tillitsvalgte, virksomheter 

og direkte til de som var oppsagt eller permittert.  Grunnet smittevernhensyn er 

mye av aktiviteten digitalt, men det er gjennomført flere frokostmøter med 
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tillitsvalgte, flere arbeidsplassbesøk med politikere, myndigheter og media for å 

synligjøre situasjonen på Oslo Lufthavn.   

 

LOs serviceprosjekt i Østfold  

Det er etablert et eget serviceprosjekt med de aktuelle forbundene i Østfold ut 

mot tre kjøpesenter. Styringsgruppen har avholdt 5 møter og følgende saker har 

blitt behandlet: 

- LOs serviceprosjekt – informasjon  

- Ansetteste av prosjektmedarbeider 

- Økonomisk ramme og fordeling 

- Kjøpesenter – prioriterte 3 i Østfold 

- Karlegging av kjøpsenterne– statusrapport 

- Framdrift og konkrete planer for 2021 

- Rapport fra LOs serviceprosjekt 2020 og mål for 2021  

Styringsgruppen består av Stig Hansen (Fellesforbundet), Stein Tore Andersen 

(Fellesforbundet), Grethe Berntsen (Handel og kontor), Lars Moholdt (Norsk 

Arbeidsmandsforbund) og Anne Otterbekk (Fagforbundet).  

Harald Lund har vært engasjert som prosjektmedarbeider fram til 31.12.02. Han 

har kartlagt organisasjonsgraden på Tista kjøpesenter i Halden, Torvbyen i 

Fredrikstad og Storbyen i Sarpsborg. Oppsøkende virksomhet har i deler av 

perioden blitt begrenset i forhold til Covid-19. 

 

Arbeiderteater om Yngve Hågensen 

LO Viken Oslo deltar i produksjonsgruppen for å realisere et eget teater om 

Yngve Hågensen «fra barnehjemmet til LO toppen». Det har vært seks møter i 

produksjonsgruppa som har jobbet med å skaffe prosjektet finansiering, 

rekruttere skuespillere, avtale spillesteder med mer. Siden mars har Corona-

situasjonen satt sitt preg på planleggingen, men produksjonsgruppen har jobbet 

med ulike strategier for å møte eventuelle endringer i smitte-

situasjonen. Forestillingen er planlagt satt opp i 2021 med åtte forestillinger 

forskjellige steder i Viken.  Manus er skrevet av Jens Olav Simensen og musikk er 

av Svein Gundersen. Hovedrollen spilles av Dennis Storhøi. Arbeiderbevegelsens 

organisasjoner har bidratt med betydelige midler for å finansiere forestillingen.  

I forbindelse med utviklingen av teateret så har LO Viken Oslo også tatt initiativ 

og fått laget en egen bok om Yngve Hågensen. Boken på 50 sider er skrevet av 

Jens O. Simensen og er sendt som gave til fagforeninger, forbund, 

lokalorganisasjoner og samarbeidspartnere.  

 

FAGLIGPOLITISK SAMARBEID  
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Det er etablert en egen samarbeidskomite med samarbeidsutvalget til 

Arbeiderpartiet i Viken, i tillegg til de tre samarbeidskomiteene i Akershus, 

Buskerud og Østfold.  

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Viken består av følgende 

representanter: Fra LO; Kristine Bjella Stavn (nestleder), Eirik Næss og Stig 

Hansen. Fra Arbeiderpartiet; Stein Erik Lauvås (leder), Anniken Huitfeldt og 

Martin Kolberg. LOs ungdomsutvalg og AUF er invitert til å tiltre komiteen. I 

tillegg møter fylkessekretærene i Arbeiderparti og LOs regionleder og nestledere 

som bytter på å være sekretær for samarbeidskomiteen. Leder og nestleder for 

samarbeidskomiteen alterneres mellom AP og LO ett år av gangen.  

Samarbeidskomiteen har hatt tre møter der følgende saker er behandlet: 

Retningslinjer for samarbeidskomiteen, konstituering, Viken-modellen, Covid-19 

og krisepakker, situasjonen med lærlingeinntaket, forslag til partiprogrammet, 

oppfølging av lokale samarbeidskomiteer og Statsbudsjett.    

 

Regionleder og regionnestlederne tiltrer også samarbeidsutvalget til 

Arbeiderpartiet i Viken. 

 

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Akershus 

Det er arrangert fem møter i samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 

i Akershus som har behandlet følgende saker: 

- Konstituering av komiteen for 2020  

- Programdebatten 

- Nominasjonsprosessen 

- Etablering og innspill til Viken-modellen 

- Skoleringskonferanser 

- Arbeidsplassbesøk  

- Vilkår ved tildeling av sjenkebevilgning 

- Status – Koronasituasjon 

- Fagopplæring under covid-19 

- LO kongressen 

- Innspill til krisepakke – kortsiktig og langsiktige tiltak 

- Regionkonferanser og råd 

- Programarbeidet foran Arbeiderpartiets landsmøte 2021 

- Den fagligpolitiske situasjon.  

 

Samarbeidskomiteen LO/AP i Akershus består av leder; Eirik Wangen Næss fra 

Norsk Arbeidsmandsforbund, medlemmer: Ivar Romunstad fra Fagforbundet, 

Fawsi Adem fra Handel og Kontor, Merethe Solberg fra Fellesforbundet, samt 

Åsmund Aukrust, Ragnhild Bergheim, Jenny Evjen, Øystein Slette fra Akershus 

Arbeiderparti.   
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I tillegg møter Partisekretær Elisabeth Fanghol og Regionnestleder Torbjørn 

Ness, samt Ole Guttorm Brenden som fagligpolitisk representant. Komiteen tar 

også inn andre i møtene ved behov eller ønske.  

 

I tillegg til møtene har det blitt arrangert 2 innspills konferanser digitalt samt en 

skoleringskonferanse i oktober med 50 påmeldte.  Regionnestleder har tiltrådt 

styret i Akershus Arbeiderparti og har medvirket i flere fagligpolitiske 

arrangementer som arbeidsplassbesøk, innledninger eller kontaktmøter mellom 

tillitsvalgte og politikere.  

 

I Oslo ble tillitsvalgt i Oslo Fengsel Farukh Qureshi frikjøpt i 60% stilling i oktober-

desember for å synligjøre fagligpolitiske saker i Oslo samt for å synligjøre 

viktigheten av faglige kandidater partiene.  

 

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Østfold  

Det er arrangert to møter i samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i 

Østfold som har behandlet følgende saker:   

- Konstituering av komiteen for 2020  

- Programdebatten 

- Nominasjonsprosessen 

- Status – Koronasituasjon 

- Innspill til krisepakke – kortsiktig og langsiktige tiltak 

- Partiets industripolitikk, innspill fra arbeidsgruppe     

- Grensehandel/avgiftspolitikk, innspill fra HK 

- Nominasjon til stortingsvalget 2021 – høring på listeforslaget 

-  Programarbeidet foran Arbeiderpartiets landsmøte 2021 

-  Den fagligpolitiske situasjon.  

 

Følgende representanter er oppnevnt i samarbeidskomiteen LO/AP; Stein Erik 

Lauvås, AP Stortingsrepresentant, Siri Martinsen, Fredrikstad AP, Svein Roald 

Hansen, AP Stortingsrepresentant, Stig Hansen, Fellesforbundet, Grethe 

Berntsen, Handel og Kontor, Christian Skyum, Arbeidernes opplysningsforbund, 

Maria Imrik, Arbeidernes ungdomsfylking, Anne Otterbekk, Fagforbundet, Ulf 

Lervik og Tone Karina Ingesen, LO, Inger Christin Torp, fylkessekretær Østfold 

Arbeiderparti. 

I tillegg har det blitt arrangert en felleskonferanse fagligpolitisk konferanse for 

lokale samarbeidskomiteer med 24 deltagere.    

Regionlederen og organisasjonsmedarbeideren har tiltrådt styret i Østfold 

Arbeiderparti og har medvirket i 9 fagligpolitiske arrangement.  

 

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Buskerud:   
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Utvalget har jobbet med å etablere tettere fagligpolitisk samarbeid lokalt med 

kommunene da vi har sett at det er ett behov etter regionaliseringen. Dette er 

gjort gjennom det formaliserte fagligpolitiske samarbeidet. Det viser seg å være 

en nyttig og god samarbeids form hvor felles tanker, muligheter og utfordringer 

tas opp for både informasjon og videre prosess. I 2020 har vi gjennomført et 

godt antall møter med lokale tillitsvalgte i store deler av vårt område. 

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet i Buskerud har bestått av: 

Jan Petter Gundersen fra LO, Tone Hratz fra Handel og Kontor, Jan Denne fra 

Fagforbundet, Terje Karlsen fra Fellesforbundet og Lars Moholdt fra Norsk 

Arbeidsmandsforbund, samt  

Martin Kolberg, Masud Gharakhani, Lise Christoffersen og Roger Ryberg fra 

Arbeiderpartiet.  

 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 

LO Viken Oslo har medvirker i en rekke råd, utvalg og komiteer for å fremme LOs 

handlingsprogram for arbeid til alle og ett godt arbeidsliv. Her påvirker vi spesielt 

innen næringsutvikling og sysselsetting, samt kompetanseutvikling og seriøsitet i 

arbeidslivet. Vi er representert i følgende råd og utvalg:  

• Kontaktutvalget for Viken - trepartssamarbeidet med NHO og Fylkesråd 

• Beredskapsteamet for Viken  

• Fagskolen Viken- Styret 

• Fagskolen Oslo 

• Hjemmevernets distriktsråd 01 og 02 

• Yrkesopplæringsnemnda Viken 

• RSA – Råd for samarbeid med Høgskolen i Østfold  

• Strategisk samarbeidsforum for kunnskapshovedstaden Oslo 

• Partnerskap næring/ Viken FK 

• Samarbeidsrådet mot svart økonomi Viken Oslo 

• Kompetanseforum Østfold  

• Partnerskap for næringsutvikling i Østfold 

• Kompetanseforum Oslo 

• Partnerskap areal og næring/ regionalt 

• Ungt Entreprenørskap Viken 

• Ungt Entreprenørskap Oslo 

• Aksjonsgruppa for TV aksjonen i Viken og Oslo 

• Samarbeidsutvalg for utdanning, kompetanse og livslang læring  

• Jernbaneforum Øst - arbeidsutvalget 

 

FAGLIGPOLITISK VIRKSOMHET 

Regionkontoret har deltatt på en rekke møter og arrangementer for 

næringsutvikling og sysselsetting i Viken og Oslo. Vi har et utstrakt fagligpolitisk 
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engasjement i både Viken og Oslo med ett godt samarbeid med politikkere, 

administrasjoner, kommuner, etater, samfunnspåvirkere og organisasjoner. Vi 

får tilbakemelding om at de oppfatter LO som tydelige og profesjonelle i et stort 

felt av alt det som skjer i samfunnet. 

 

Porteføljen strekker seg fra kompetanse og næring til samferdsel, helse og 

by/land utfordringer.  

 

LO Viken Oslo er en region som har i seg riksgrense, hovedflyplass og Norges 

største reiselivsdestinasjoner – og ikke minst Norges hovedstad Oslo. Her er det 

et mylder av formelle og ikke formelle arenaer som det er viktig at LO er med på 

for å fremme våre saker og vår politikk. I året som er gått er det brukt mye tid og 

arbeid på å bygge nettverk i en region hvor det ikke finnes etablerte nettverk fra 

før. 

 

Vi har fått på plass et godt trepartssamarbeid med fylkeskommunene og flere 

kommuner i vår region. Her har vi medvirket til mange tiltak for å holde folk i 

arbeid og hindret smittespredning.  

 

Da Viken Fylkeskommune ble etablert 1. januar fikk vi raskt etablert ett eget 

kontaktutvalg med Fylkesråd, NHO og LO. Kontaktutvalget har jobbet med flere 

saker både i forhold næringsutvikling og for å hindre smittespredning i 

forbindelse med Covid-19. Vikenpakka med 15 tiltak for arbeids- og næringslivet i 

Viken, samt felles tverrpolitisk utspill om krisetiltak er eksempler på tiltak det er 

jobbet med.  

 

I tillegg er det etablert trepartssamarbeid med flere kommuner der LOs 

lokalorganisasjoner er koblet på sammen med bl.a. Ordfører, næringsforening 

og NHO. 

 

Vi har deltatt på flere høringer, samt vært på høringer i de første møtene til alle 

komiteene i Viken Fylkeskommune. Vi har også medvirket til utarbeidelsen av 

Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv og Viken-kontrakten for flere 

lærlingplasser.  

 

I samarbeid med oss så etablerte Viken Fylkeskommune ett eget 

Beredskapsteam i forbindelse med koronapandemien som har hatt jevnlige 

møter. Her har vi vært representert sammen med NAV, Innovasjon Norge, KS, 

Virke, NHO og Fylkesrådet.     
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Samarbeid med Oslo har vært godt og vi har medvirket i flere ekstraordinære 

møter med Byrådslederen og byråd for næring i forhold til korona-situasjonen.   

 

Som en stor samfunnsaktør og påvirker deltar LO i en rekke viktige møter på 

samarbeids og nettverkssiden. Det har vært: Samhandlingsmøter med 

sykehusbygg vedr. LO koordinator, møter om regional planstrategi, samt flere 

møter og konferanser om bærekraft og grønne næringer som vi også har 

innledet og medvirket på.  

Videre har vi gitt flere innspill og fremføringer rundt utviklingen i arbeids- og 

næringslivet, både med fylkeskommunene, kommuner, statlige etater og andre 

samarbeidspartnere.  

 

Pandemien har skapt mange utfordringer for arbeidslivet og samfunnet ellers.  Vi 

har medvirket på mange møter om utfordringer i arbeidslivet i hele vår region 

vedrørende Covid-19 og krisepakker, samt vært på mye oppsøkende virksomhet. 

Her har blant annet stortingspolitikere, fagforeninger, partnerskap, kommuner 

og næringsliv deltatt. Møtene har hatt søkelys på forhold til nedbemanning, 

permitteringer/oppsigelser, samt rammebetingelser. Spesielt kan vi nevne; 

møter med parter og bedrifter i Kongsbergmiljøet, Norske Skog Saugbrugs i 

Halden, ELKO på Åmot og Hellefoss Paper AS som i har hatt forskjellige krevende 

utfordringer.  

 

Sammen med LO i Drammen og Drammen næringsforening arrangerte vi i 

september Bærekrafts-konferansen på Drammen Teater. Det var over 100 

deltagere som deltok både fysisk og digital.  

 

Regionkontoret har medvirket i flere møter i konferansestyret for 

Østfoldkonferansen som har blitt utsatt i forbindelse med koronasituasjonen.  

 

Det har vært samarbeid med NAV og partene i IA-rådene for å arrangere IA/HMS 

konferanser flere steder i Viken. Disse konferansene har blitt utsatt flere ganger i 

forhold til Covid-19 og er nå utsatt til høsten 2021.  

 

 

 

 


