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TARIFFPOLITII<I< 

Tariffrevisjonen 

M ELLOMOPPGJØRET 201 1 LO - NHO-OM RÅDET 
Representantskapet i LO vedtok retningslinjene for oppgjøret 22. februar 
(vedlegg 1 ) .  

I en  videreføring av hovedoppgjøret, ble følgende krav reist: 
- Fortsatt sikring av kjøpekraften 
- Lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg 

Etter forhandlingsstart mellom LO og NHO 21 .  mars, kom en til en 
forhandlingsløsning 31 .  mars. Representantskapet godkjente resultatet 
14. april. 

Det generelle lønnstillegget ble på kr 2,00 per time. I tillegg ble det fastlagt 
ytterligere kr 1 ,00 per time til overenskomster med gjennomsnittlig 
lønnsnivå under 90 pst av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lav- og 
likelønnstillegget omfattet halvparten av kvinnene i området, mens det 
gjaldt over en fjerdedel av alle. 

Satsene i Sluttvederlagsordningen ble økt betydelig, og en var enige 
om et toårig aktivitetsprogram for likestilling forankret i Hovedavtalens 
tilleggsavtale Il. Fokusering på arbeidsstyrkens kompetanse 
resulterte i en felles henvendelse fra partene til statsministeren og 
kunnskapsministeren. 

Årslønnsveksten for industriarbeidere fra 2010 til 201 1  kunne ut fra 
oppgjøret anslås til 3,7 pst. 

ANDRE OMRÅDER 
Mellom LO og HSH forelå forhandlingsløsning 4. april. På 
Landsoverenskomsten (HK) ble det avtalt kr 2,00 per time generelt og 
ytterligere kr 1 ,00 per time på de laveste satsene (trinn 1-5) .  Dette ga både 
lav- og likelønnsprofil. Landsoverenskomsten ( H K  detalj ) i LO - SAM FO 
oppgjøret kom ut parallelt med forhandlingsløsningen i HSH-området. 
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I staten forelå et forhandlingsresultat 29. april. Ansatte på lønnstrinnene 
til og med 34 fikk et kronetillegg på kr 7 000 per år. I lønnstrinnene fra 
35 til og med 52 ble det gitt et høyere kronetillegg, som også varierte for å 
treffe kvinnegrupper. Fra lønnstrinn 53  ble det gitt et lønnstillegg på 1 ,72 
pst. Det ble dessuten satt av 0 ,15  pst til lokale forhandlinger per l. oktober 
201 1 ,  med føringer med hensyn til likelønn. 

Den 30. april forelå forhandlingsresultat for kommunene (KS) ,  med 
et generelt tillegg på 1 ,72 pst eller minst kr 7 000 per år fra 1 .  mai til 
ansatte i stillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kapittel 4 i 
hovedtariffavtalen). Minstelønnssatsene ble økt, og garantien ved 20 års 
lønnsansiennitet regulert .. 0,25 pst til lokale forhandlinger per 1 .  januar 
201 1  var avsatt i hovedoppgjøret 2010. 

I Oslo kommune gikk oppgjøret til mekling, og meklingsresultatet av 24. 
mai innebar et lønnstillegg fra 1. mai på 3,35 pst eller minimum kr 12  
700. 

På A-nivå ble det mellom Spekter og LO Stat enighet om et generelt 
tillegg fra 1 .  april 201 1  på kr 3 900 per år og ytterligere et tillegg på kr 
1 950 per år til arbeidstakere med årslønn på kr 340 715  eller lavere. 
I forhandlingene i de enkelte virksomhetene (B-nivå),  ble det gitt 
varierende tillegg som er oppsummert å bidra med to prosentpoeng i 
årslønnsveksten i 201 1 .  

I forhandlingene for helseforetakene ble det enighet om et generelt 
tillegg fra l. juni på 2,4 pst eller minimum kr 8 000 per år, og tilsvarende 
heving av minstelønnssatsene. For HSH - H U K  området, fikk en i 
forhandlingsløsning 16. juni enighet om tillegg som i korresponderende 
områder. 

I forhandlingene på FA området (Finansnæringens Arbeidsgiverforening) 
har LO hatt en koordinerende rolle, og ført forhandlingene sammen med 
Postkom og H K. Det ble brudd i forhandlingene og oppgjøret gikk til 
mekling. I meklingen ble det enighet om et lønnstillegg på satsene opp 
til lønnstrinn 37 med et kronetillegg på kr 5400. Utover lønnstrinn 37 ble 
tillegget på 1 ,45 pst. Det skal i tillegg føres lokale forhandlinger. Det ble 
også tatt inn et nytt kapittel i sentralavtalen om kompetanseutvikling. 
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I MEF-området (Maskinentreprenørenes Forbund) førte LO 
forhandlingene på vegne av de fire forbund som er medeiere i 
overenskomsten for miljøvirksomheter. Det ble gitt generelt tillegg på 
kr 2 og i tillegg lavlønnstillegg til alle på kr 2. Det ble også enighet om at 
endringene i Sluttvederlagsordningene, Opplysnings- og utviklingsfondet, 
Likestilling, Trepartssamarbeidets betydning for kompetanse og 
verdiskaping, Lokale forhandlinger og Tariffpolitiske forutsetninger fra 
LO - NHO-protokollen skulle gjøres gjeldene. 

Når vi korrigerer lønnsutviklingen for prisstigning, får vi beregnet 
utviklingen i reallønn. Denne gir et bilde av kjøpekraft før skatt. I følge 
Statistisk sentralbyrå (SSB) ble prisveksten målt ved konsumprisindeksen 
2,5 pst fra 2009 til 2010, og 1 ,2  pst fra 2010 til 201 1 . De brede grupper av 
lønnstakere har igjen hatt god reallønnsvekst. 

Tabell 1 Årslønnsvekst 
Lønnsutvikling i prosent: 2010 
Industriarbeidere (NHO) 3 ,6 
Statsansatte 4,5 
Kommuneansatte 3,7 
* Kilde: Beregningsutvalgets marsrapport 

Tabell 2 Årslønnsvekst korrigert for prisstigning 
Reallønnsutvikling i prosent: 2010 
Industriarbeidere (NHO) 1 , 1 
Statsansatte 2,0 
Kommuneansatte 1 ,2 
Memo; prisvekst v/KPI 2,5 
'� Kilde: ut fra tabell 1 
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TARIFFPOLITI SK UTTALELS E - HOVEDLI NJER FOR MELLOM
OPPGJØRET 201 1  

1 .  FORHAN DLINGSGRUNNLAGET 

Dette ble formulert som følger i privat sektor: 
"Reguleringsbestemmelser for 2.avtaleår 
Før utløpet av 1 .  avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom LO og 
NHO eller det organ LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 
2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag 
av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene 
for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1 .  avtaleår.Endringene i 
tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs representantskap eller det 
organ LO bemyndiger og NHOs representantskap.Hvis partene ikke blir 
enige, kan den organisasjonen som har fremmet krav innen 14 fjorten 
dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler 
med 14 fjorten dagers varsel (dog ikke til utløp før 1 .  april 201 1) .  Det er 
omtrent tilsvarende formulering i andre områder, men med noen tillegg. 

For statlig sektor: 
"Den nominelle lønnsutvikling for tilsatte i det statlige tariffområdet skal 
vurderes i forhold til arbeidslivet for øvrig." 

Ogfor kommunal sektor: 
"Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av 
den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet 
og utsiktene for 2. avtaleår, samt lønnsutviklingen for arbeidere og 
funksjonærer i industrien i LO/NHO-området, øvrig offentlig ansatte og 
andre sammenlignbare tariffområder." 

2. HOVEDUTFORDRING 
Tariffoppgjørenes oppgave er å sikre arbeidstakerne andel av 
inntektsutviklingen og samtidig medvirke til en fornuftig styring 
av økonomien. Arbeid til alle er for LO det overordnete mål. Denne 
oppgaven fremstår som svært krevende ut fra den internasjonale 
utviklingen etter finanskrisen. Flere europeiske land reduserer 
sine utgifter, og det er også tilfeller av lønnsnedslag. Dette svekker 
etterspørselen, som i sin tur er grunnlag for norsk eksport. Vi har klart 
oss bedre enn de fleste andre land, bl.a. ved målrettet stimulering i 
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økonomien. Vi har imidlertid krevende år foran oss, før vi har opplevd et 
bredt oppsving internasjonalt. 

Selv med utsikter til sysselsettingsvekst igjen i 201 1  etter stagnasjon 
i 2010, vil arbeidsløsheten kunne øke fordi flere melder seg på 
arbeidsmarkedet. Det er stor usikkerhet knyttet til innvandret arbeidskraft, 
som fortsatt ikke fullt ut fanges opp i arbeidsmarkedsstatistikken. For 
lønnsdannelsen blir oppgaven å legge grunnlaget for full sysselsetting 
fremover, i et kvalitativt godt arbeidsliv basert på faste ansettelser. Det 
innebærer forsterket innsats mot useriøsiteten. 

3. INNTEKTSUTVIKLINGEN I 2010 
Prisstigningen fra 2009 til 2010 på 2,5 pst målt ved konsumprisindeksen 
(KPI) ,  ble noe høyere enn vi la til grunn ved oppgjørene. Sammen med 
en samlet lønnsvekst i overkant av det som ble forutsatt, ble det likevel en 
reallønnsvekst på en prosent eller mer for de brede avtaleområdene. 

4. UTS I KTENE FOR 2. AVTALEÅR 
Etter flere år med rekordhøy sysselsettingsvekst, ble det i løpet av 2008 
et omslag både internasjonalt og etter hvert også i Norge. Fra 2008 har 
vi for første gang siden 2003 direkte fall i antall jobber og vi vil i flere år 
fremover se en mye dårligere arbeidsmarkedsutvikling enn under de gode 
årene. I industrien har sysselsettingen falt med rundt 20 000, og i privat 
sektor ellers med ca 30 000. Veksten i offentlig tjenesteyting har bidratt 
til at sysselsettingsnedgangen totalt ble begrenset til 10-20 000 på disse to 
årene. 

Anslagene for den økonomiske veksten internasjonalt er kommet tilbake 
til 2-3 pst, men disse tallene er usikre og vil ikke kompensere for utslaget 
av finanskrisen. Utsiktene for å kunne gjenreise full sysselsetting er 
dårlige på kort sikt. Utfordringen blir å skape jobbvekst som er stor nok til 
å hindre at arbeidsledigheten blir enda høyere. 

Prisstigningsanslagene framover er blitt dempet som følge av lav aktivitet, 
og da mer i utlandet enn for Norges del. Hos oss skaper strømprisene en 
særlig usikkerhet om prisutviklingen for husholdningene. TBU amslår nå 
stigningen fra 2010 til 201 1 til ca 2 pst. 
Pris- og kostnadsutviklingen internasjonalt anslås å bli svært lav, med 
rundt 1 pst. prisvekst og kanskje bare 2-3 pst. vekst i lønnskostnadene. 
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5. PENSJO 
For å sikre LO s mål om et bedre og mer helhetlig pensjonssystem, må 
det samtidig med omleggingen av folketrygden etableres et bredere 
system av tjenestepensjoner i privat sektor som motvirker en økende 
ulikhet på pensjonsområdet. 

LO vil arbeide på bred front for å få til et bedre regelverk mer tilpasset 
ny folketrygd gjennom Banklovkommisjonen på basis av den offentlige 
utredningen Om brede pensjonsordninger. Målet et å komme fram til 
en samlet ytelse på minst 66 pst av tidligere lønn som dekker langt flere 
enn i dag, da mange er henvist til dagens minsteytelse etter OTP-loven. 
Ordningen(e) må være bred(e) , ha lave driftskostnader, tilfredsstille krav 
til kjønnsnøytralitet og kunne samordnes slik at arbeidstakere ikke taper 
på skifte av arbeidsgiver. LO kan også i forbindelse med mellomoppgjøret 
gjøre en mer konkretisert oppfølging av vedtaket fra 2010. 

6. KRAV TI L LØNN 
Et viktig prinsipp for LOs krav også i 2010 var at inntektsutviklingen 
måtte tilpasses utfordringene i konkurranseutsatt næringsliv og arbeidet 
for full sysselsetting. Frontfagsmodellen er imidlertid ikke til hinder for 
at det kan gis kompensasjon til grupper som systematisk over tid er blitt 
hengende etter i lønnsutviklingen. 

Til hovedoppgjøret var hovedkravene 
a) Sikring av kjøpekraften for alle 
b) En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser 
og garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper !avlønn 
c) Strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne 
i utsatte bransjer 
d) Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor innenfor 
sentralt avtalte rammer 
e) Treparts prosjekt for nedbygging av ufrivillig deltid 

Kjøpekraft 
Vi kan konstatere at kjøpekraften fra 2009 til 2010 enten ble opprettholdt 
eller økt for hovedgruppene av lønnstakere. 

Pro.fil 
Frontfagets innretning med større generelt tillegg per time på 
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overenskomster der det ikke er eller praktiseres lokal forhandlingsrett, 
innebar prioritering av lavtlønte. Denne profilen blei fulgt opp videre i 
trå.d med representantskapets vedtak. 

Lav- og likelønnspotten (kr 0,50 per time per ansatt 1. juli) 2010 til lokal 
fordeling, var en nyvinning i privat sektor. I offentlig sektor er det lengre 
erfaring med slike sentrale føringer. Bå.de i stats- og kommuneoppgjøret ble 
det i 2010 fastlagt at kvinner skulle ha større andel av den lokale lønnspotten 
enn deres årsverk tilsier. Også. de sentrale justeringsforhandlingene i staten 
hadde sterke likelønnsføringer. Lønnsstatistikken så. langt viser merlønnsvekst 
for kvinner her. I tillegg til generell likelønnsprofil på. tilleggene, kom ny 
regnemetode for tredelt turnus som særlig berører kvinner. 

Hotell- og restaurant, renhold og vekterbransjen er eksempler på. 
lavlønnsområ.der som ble tilgodesett med større generelle tillegg 
og betydelige satsendringer. Dette inkluderte utslag av løpende 
garantiordninger. Siden det her er mange kvinner, hadde tilleggene 
likelønnsprofil i tillegg til lavlønnsprofil. 

Oppgjørene i privat sektor ble ellers prega av løft i minstelønnssatser, og 
endringer for å. sikre bedre regulering av disse framover. Dette er også. 
viktig for å. forebygge useriøsitet og sosial dumping, fordi satsene bidrar 
til å. sette en minstestandard. 

Lav- og likelønnstiltakene burde i seg selv gi utslag i statistikken for 
graden av likelønn. 
Myndighetene har nå. tatt grep og stilt krav om reduksjon av bruk av deltid 
i helseforetakene. Det er videre bevilget midler for 201 1 som ledd i en 
generell treårig offensiv for mer heltid. Et trepartssamarbeid for å. utvikle 
virkemidler som bedre kan realisere deltidsansattes ønsker om lengre 
arbeidstid, betinger at også. arbeidsgiversiden bidrar aktivt. 

De mer strukturelle tiltak knyttet til useriøsitet er fulgt godt opp av 
myndighetene og vil over tid kunne bidra i riktig retning nå.r det gjelder 
å. sikre lønnsnivå.et i områ.der sårbare for lavlønnskonkurranse. I tillegg 
til at lavlønnsproblemet i stor grad samtidig er et likelønnsspørsmål 
er det klart at mange kvinnedominerte yrker gir lav uttelling for god 
kompetanse. Lønnsforskjellene mellom grupper med høyere utdanning i 
henholdsvis privat og offentlig sektor bør reduseres. 
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Oppsummert i forhold til kravenes hovedinnretning er det en 
hovedprioritet i en fortsatt usikker økonomisk situasjon, å sikre 
ivaretakelse av hensynet til lavtlønte og likelønn. 

Med utgangspunkt i en videreføring av de opprinnelige krav til 
hovedoppgjøret, reises følgende krav til mellomåret 201 1 :  
- Fortsatt sikring av kjøpekraften 
- Lav- og likelønnsprofil på sentralt og lokalt avtalte tillegg 

Andre grupper 
I arbeidet for en samfunnsmessig fornuftig lønnsdannelse er det 
avgjørende at alle grupper omfattes. I vanskeligere tider er det særlig 
viktig å unngå at enkeltgrupper kommer svært godt ut, mens andre bærer 
ekstra byrder som følge av et svekket arbeidsmarked 

Det er nå på nytt tendenser til at toppledersjiktet i virksomhetene igjen 
skal forsyne seg grådig av den økonomi alle ansatte bidrar til. Særlig 
finanssektoren bør etter en årrekke med høyere nivå og sterkere vekst enn 
andre styres bedre. Erfaringene internasjonalt og nasjonalt viser at denne 
sektoren ikke bare kan bidra til kriser, den bidrar også strukturelt til å 
vri fordelingen i gal retning: større gap mellom topp og bunn; større gap 
mellom kvinner og menn. 

7. KRAV TIL DEN ØKONOMISKE POLITIKKEN 
Vi står overfor krevende tider i internasjonal økonomi, som særlig 
er preget av finanskrisas ettervirkninger og krisetilstand for offentlig 
økonomi særlig i USA og mange EU-land. Eurosamarbeidet legger viktige 
begrensninger på enkeltlands muligheter til å rette opp ubalanser. På 
den annen side innebærer det et skjebnefellesskap som kan gi ekstra 
anstrengelser for å møte felles utfordringer. Det samlede utfallet av dette 
er usikkert og vil ha stor betydning for norske eksportnæringer, som igjen 
vil ha stor betydning for sysselsettingsbildet. 

I revidert nasjonalbudsjett 201 lmå regjeringen legge stor vekt på 
hvilke utslag budsjettkrisene ute i Europa gir. Vi må handle raskt om 
ledigheten begynner å stige. Den klare svekkelsen av arbeidsmarkedet 
de siste to årene har gjort det vanskeligere å integrere utsatte grupper. 
Nedtrappingen av tiltaksnivået i 201 1  har økt antallet registrerte helt 
ledige. Mange i utkanten av arbeidsmarkedet vil melde seg fremover. 
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Veien til nedgang i den målte ledigheten og full sysselsetting kan bli 
lang. Flere arbeidsmarkedstiltak og IA-avtalen må være de sentrale 
virkemidlene overfor den utfordringen. Den gradvise normalisering av 
renta må komme etter hvert og ikke på en måte som øker kronekurs og 
setter ytterligere industriarbeidsplassene i fare. 

Nøkkelen til bedre langsiktig integrering er utdanning og arbeidsstyrkens 
kompetanse. For å sette økt fokus på livslang læring må det utvikles 
nasjonale mål og en strategi for livslang læring innen utløpet av 2012.  

8. FORHANDLINGSFULLMAKT 
Sekretariatet/forhandlingsutvalgene gis fullmakt til å utforme de endelige 
kravene på basis av de ovennevnte retningslinjer. 

Allmenngjøring av tariffavtaler 

ALLMENNGJØRINGSLOVEN 
Allmenngjøringslovens bestemmelser om solidaransvar trådte i 
kraft 1 .  januar 2010. Solidaransvar innebærer at leverandører og 
underleverandører som setter ut arbeid eller leier inn arbeidstakere, er 
ansvarlig, også for forpliktelser nedover i en kontraktskjede, til å betale 
lønn og overtidsbetaling etter allmenngjøringsforskrifter, og opptjente 
feriepenger. Det betyr at arbeidstakere som ikke har fått utbetalt 
rettmessig lønn, har anledning til å rette krav til bedriftene oppover i 
kontraktskjeden, uten å måtte begrense seg til egen arbeidsgiver. 

ALLMENNGJØRINGSVEDTAK 
Etter at nemnda i 2010 avviste videreføring av forskrift om 
allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land 
og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i 
Osloregionen (Elektrofag), gikk vi inn i 201 1 med følgende gjeldende 
allmenngjøringsvedtak: 

- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og 
gartnerinæringene 
- Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge 
( Fellesoverenskomsten for byggfag) 
- Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for 
skips- og verftsindustrien 
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17. mars 201 1 fremmet LO på vegne av Norsk Arbeidsmandsforbund 
og med støtte av NHO Service, når det gjaldt kravet om allmenngjøring 
av lønnssatsen, begjæring om delvis allmenngjøring av Overenskomst 
for Renholdsbedrifter. Begjæringen gjaldt allmenngjøring for hele 
landet. Tariffnemnda vedtok ved forskrift den 2 1 .06.1 1  å allmenngjøre 
Renholdsoverenskomsten, med ikrafttredelse fra 01.09.1 1 .  LO fikk 
gjennomslag for samtlige vilkår som ble fremmet i begjæringen, 
herunder normallønnssatsen i overenskomsten samt ulempetilleggene. 
Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som allerede er omfattet av 
tariffavtale. Det siste vil særlig kunne få betydning i forhold til Riksavtalen 
ved hotellrenhold. 

Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 

Ulike arbeidsgiverorganisasjoner og borgelige politikere har angrepet 
retten fagforening med innstillingsrett har etter AML § 10-12 (4) i dag. 
Angrepene har vært spesielt massive knyttet til helse- og omsorgssektoren. 
Arbeidsgivere og politikere ønsker å frata fagforeninger med 
innstillingsrett den godkjenningsordningen som i dag er hjemlet i AML. 

Forhandlings- og HMS-avdelingen har gitt ca. 615  godkjenninger for 
innarbeidingsordninger (rotasjonsordninger) inneværende år. Offentlig 
sektor kommer i tillegg. Godkjenningene gis i henhold til AML § 10-
12 (4) . Godkjenningene omfatter privat sektor innen bygg og anlegg 
og for pendlere. I tillegg godkjenner LO arbeidstidsordninger for FO i 
kommunal sektor. LO-Stat godkjenner på vegne av forbundene i statlig 
sektor, og Fagforbundet, ved kompetansesentrene, i kommunal sektor. 
Forhandlings- og HMS-avdelingen har avholdt møter med forbundene i 
privat sektor for å drøfte innhold i en fornyet forbundsavtale. Ny avtale ble 
godkjent av LO-sekretariatet i mars. 

Det er også avholdt møte med alle forbund både i privat og offentlig sektor 
om ulike sider ved bruk av innstillingsretten. Samarbeid om dette, på 
tvers av forbundsområdene, vil bli fulgt opp også til neste år. 

Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 

Etter endringene i arbeidsmiljøloven og sysselsettingsloven i 2000 åpnet 
for utvidet adgang til privat arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft fra 
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vikarbyråer, har strengere regulering og ordnede lønns og arbeidsvilkår 
i bemanningsbransjen vært er en prioritert sak i LOs arbeid mot sosial 
dumping og seriøsitet i arbeidslivet. 

LO og NHO ble enige om en midlertidig prinsippavtale for 
bemannings bransjen med virkning fra l. mai 2010 som skal gjelde fram 
til EUs vikarbyrådirektiv er implementert i norsk lov. 

I sitt høringssvar i desember 2010 til implementering av EUs • 

vikarbyrådirektiv (2008/104/EF) ba LO regjeringen iverksette nødvendige 
tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre 
ulovlig innleie. Fristen for implementering av vikarbyrådirektivet 
var 05.12.11. Ved årsskiftet var ikke innstillingen ferdigbehandlet fra 
regjeringens side, men 12.12.11 sendte regjeringen ut på høring forslag til 
tiltakspakke for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft 
etterleves. Frist for høringen var 30.01.12. 

Prinsippavtalen er gjort gjeldende ved 12 bemanningsforetak. Forbundene 
rapporterer om store problemer i forhold til å finne ut hvor medlemmene 
egentlig er ansatt og at bemanningsbyråene oppretter og nedlegger 
selskaper/avdelinger etter hvor de har oppdrag. Det er også problematisk 
at ansatte i bemannings byråer er på korte oppdrag, noe som medfører at 
fra de melder seg inn og til LO reiser krav om tariffavtale er mange ikke 
lenger ansatt i bemanningsbyrået eller i den avdeling vi krever avtale. 

Prosessen videre i forhold til prinsippavtale for bemannings bransjen 
avhenger av implementeringen av direktivet, av innhold i tiltakspakke og 
av resultatet av tariffoppgjøret 2012. 

Inntektsregulering for pensjonistene 

LO deltok på vanlig måte i drøftingene om årets trygdeoppgjør sammen 
med Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, UNIO, 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund og Akademikerne. Myndighetene 
var representert ved Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet. 

Organisasjonene fremmet følgende krav: 
l .  Etterregulering av grunnbeløpet. Organisasjonene krevde oppjustering 

18 



av årsnivået for grunnbeløpet med 0,5 pst for 2010, på grunn av etterslep i 
forhold til lønnsveksten. 
2. Regulering av grunnbeløpet etter etterregulering med 3,9 pst. 

Etter møtene ble partene enige om at følgende legges til grunn for reguleringen 
av grunnbeløpet og pemJoner i folketrygden fra 1. mai 201 1 :  

- at forventet lønnsvekst i inneværende år er 3,9 pst. 
- at faktisk lønnsvekst for 2010 foreløpig er beregnet til 3,75 pst, dvs et 
avvik på 0,5 prosentpoeng i forhold til �orårets anslag på 3,25 pst. 

Når det er et avvik fra �oråret, skal det først tas hensyn til avviket og 
deretter til den forventede prosentvise lønnsøkningen i inneværende år. 
Den samlede årlige lønnsøkningen blir dermed 4,42 pst. Nytt grunnbeløp 
fra 1. mai 2011 er fastsatt til 79 216 kr, noe som innebærer en økning på 
4,73 pst (fra 1. mai 2010 til 1. mai 2011). Alderspensjon under utbetaling 
skal reguleres med lønnsøkningen og deretter fratrekkes 0,75 pst, dvs at 
alderpensjonister får økt pensjonen med 3,94 pst fra 1. mai 2011. 

Utviklingen i minste pensjonsnivå. 1 Prosentvis endring fra året før 

2010 2011 

Minste Vekst i Realvekst i Vekst i Realvekst 
pensjon i utbetalt pensjon utbetalt i pensjon 
2011, kr pensjon pensjon 

Enslig 155 517 5,4 2,9 4,6 3,4 

Ektepar 287 717 5,5 3,0 4,6 3,4 

'l Veksten i utbetalt pensjon fra 2010 til 2011 gjelder dem som var 
minstepensjonister/mottok minste pensjonsnivå gjennom hele denne 
perioden 
Kilde: TB U 

I forhandlingene deltok Trine Lise Sundnes og Øystein Nilsen fra LO. 
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Avtalefestet pensjon (AFP) 

Tor-Arne Solbakken og Eystein Gjelsvik har representert LO i AFP
ordningens styre. 

Trine Lise Sundnes har vært vara for Solbakken og Ellen Homeland har 
vært vara for Gjelsvik. LOs vararepresentanter har møterett i styret. 

Sluttvederlagsordningen 

AFP-ordningens styre er også styre for Sluttvederlagsordningen. 
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LOV- OG A VTALEVERI< 

Diskusjonen rundt vikarbyrådirektivet har på mange måter vært den 
viktigste lovgivningspolitiske saken i 2011. Regjeringen framla i desember 
2011 en tiltakspakke i forbindelse med mulig implementering av 
direktivet som skal behandles i 2012. 

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fikk nye regler for å sikre raskere 
oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers 
sykdom. Lovendringene er en direkte oppfølging av revidert JA-avtale. 

Arbeidstvistloven er under revisjon og lovvedtak ventes i 2012. LO 
har deltatt aktivt i lovarbeidet, herunder avgitt skriftlig innlegg til 
stortingskomiteen og deltatt under den muntlige høring i komiteen. 

Hovedavtalene 

Det er gjennomført hovedavtaleforhandlinger mellom LO og ASYL 
(Arbeidersamvirkenes Landsforening) for perioden 2011- 2015. Med 
noen tilpasninger ble de samme endringene gjort her som gjaldt for 
LO - NHO området. Hovedavtalen mellom LO og FA (Finansnæringens 
Arbeidsgiverforening) som utløp i 2011 skal forhandles i januar 2012. 
Arbeidsrett 

ARBEIDSRETTENS DOM AV 24. MARS 2011 
Ca. 50 ansatte i Vestvågøy kommune reserverte seg i januar 1977 mot å 
være med i kommunens pensjonsordning. Arbeidsrettens flertall (dissens 
5-2) kom til at reservasjonsordningen var tariffstridig. Ettersom de 
ansatte hadde reservert seg, var de ikke innmeldt i kommunens kollektive 
pensjonsordning. Arbeidsrettens flertall kom til at den manglende 
innmeldingen førte til at de ansatte kunne rette pensjonskravet direkte 
mot kommunen. 

ARBEI DSRETTENS DOM 13. OKTOBER 2011 
Saken gjaldt spørsmålet om en varslet sympatiaksjon var i strid med 
Hovedavtalens § 3-6 nr. 4, som sier at LOs rett til å erklære sympatistreik 
ved bedrifter tilsluttet NHO til støtte for krav overfor uorganiserte 
bedrifter, er avhengig av at kravene ikke går videre enn NHOs tariffavtaler 
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for tilsvarende bedrifter. Det var varslet sympatiaksjon i en vaskeribedrift, 
Berentsen Tekstil AS, som vasket arbeidsklærne til Sentrum Røntgen 
AS.  NHO mente kravet om tariffavtale i Sentrum Røntgeninstitutt, hvor 
det som forslag var fremlagt en tariffavtale som er typisk for offentlige 
bedrifter, gikk videre enn NHOs tariffavtaler for tilsvarende bedrifter 
som Sentrum Røntgeninstitutt. Arbeidsrettens flertall (dissens 5-2) kom 
til at den tariffavtale NHO mente kunne være passende for Sentrum 
Røntgeninstitutt, pleie- og omsorgsoverenskomsten, ikke var en 
tariffavtale for tilsvarende bedrift. 

ARBEIDS RETTENS DOMMER 3 1 .  OKTOBER 201 1 
Det ble avsagt to dommer samme dag med samme saksforhold, den 
ene dommen gjaldt en virksomhet knyttet til Spekter, mens den andre 
gjaldt en virksomhet knyttet til NHO. Spørsmålet var om arbeidsgiver 
er forpliktet til å utlevere lønnsopplysning om uorganiserte til de 
tillitsvalgte i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. LO påberopte 
seg ufravikelighetsnormene, slik de er utviklet i rettspraksis, bl.a. i 
ARD-1958-171  og i ARD-2008-16. I begge dommene er det slått fast at 
ufravikelighetsprinsippet innebærer en plikt for tariffmotparten både 
til å praktisere overenskomsten overfor uorganiserte, og å synliggjøre 
at overenskomsten blir praktisert overfor uorganiserte. Til tross for 
dette utgangspunktet kom Arbeidsretten i begge saker til at man ikke 
ut fra ufravikelighetsprinsippet kunne utlede en plikt til å synliggjøre 
at overenskomsten blir praktisert overfor uorganiserte ved å utlevere 
lønnsopplysninger om de uorganiserte til de lokale tillitsvalgte i 
forbindelse med de lokale lønnsoppgjørene. 

ARBEIDS RETTEN S  DOM 24. NOVEMBER 201 1  
Tvisten gjaldt en bestemmelse i overenskomst mellom Norsk Rederi
forbund og LO/I E  om ventetidsbetaling når det ikke arbeides. I A RD-
2002-437, kom Arbeidsretten til at det ikke forelå rett til ventetidsbetaling 
dersom fartøyet lå ved kai ved verksted og arbeidstakeren var innlosjert 
på land og fritiden under verkstedsoppholdet kunne avvikles på land. I 
ARD-2009-8 kom Arbeidsretten til at overenskomsten var slik å forstå 
at arbeidstaker som får sitt opphold forlenget p.g.a. uregelmessighet 
ved mannskapsbytte, og som er innlosjert om bord, skal ha betaling 
for ventetid uavhengig av om arbeidstaker p.g.a. verkstedsopphold kan 
avvikle fritid på land. LO/I E  mente at det på bakgrunn av dommen i 
ARD-2009-8 var grunnlag for å prøve det samme faktum som i ARD-
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2002-437 på ny. Arbeidsretten konkluderer med at "Det kan fremstå 
som en tilfeldig og lite rimelig løsning at arbeidstakers rett til ventelønn 
ved verkstedsopphold avhenger av om vedkommende er innlosjert på 
innretningen eller på land. Etter Arbeidsrettens syn kan imidlertid 
rimelighetsbetraktninger alene ikke gi grunnlag for en annen forståelse 
av bestemmelsen". Skillet mellom innlosjering om bord, som gir rett til 
ventetid, og innlosjering på land, som ikke gir rett til ventetid, ble derfor 
opprettholdt selv om det for arbeidstakerne ikke er noen praktisk forskjell. 

ARBEIDSRETIENS DOM AV 14. DESEMBER 201 1  
Saken gjaldt spørsmål om det forelå særskilt grunnlag for overføring 
av tariffavtale ved fusjon mellom mor- og datterselskap i konsern, med 
(anført) islett av tariffillojalitet. Søksmålet førte ikke frem. Dommen ble 
avsagt under dissens 5-2" I kjølvannet av dommen og ARD 2008:1 3  er det 
lite igjen av aksjelovenes kontinuitetsprinsipp i tariffretten. 

Den faste tvistenemnd 

Den faste nemnd traff ingen avgjørelser i 201 1 .  

Sivil rett 

Høyesterett 

HØYESTERETIS DOM AV 6. DESEMBER 201 1 
Sunnmørsposten opprettet pr 1 . 1 . 1986 en ytelsesbasert pensjonsordning 
for sine ansatte. I regelverket for ordningen ble det bestemt at tjenestetid 
fra ansettelsen var pensjonsgivende, også om slik tjenestetid lå forut for 
opprettelsen av (og opptak i) ordningen 1 . 1 . 1986. 

Det mest prinsipielt interessante med dommen er at Høyesterett tolker 
lovens overgangsregler slik at kravet om obligatorisk lineær opptjening 
kun gjelder fremtidig tjenestetid (dvs tiden fra og med 1 . 1 .2003) . 

HØYESTERETIS DOM 22. DESEMBER 201 1 
Saken gjaldt overføring av SAS Cateringtjeneste fra LSG Sky Chefs 
Norge til Gate Gourmet, etter at Gate Gourmet hadde vunnet 
anbudskonkurransen. I forbindelse med overføringen ble det inngått 
avtale med Luftfartens funksjonærforening om at deres medlemmer 
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skulle ha fortrinnsrett i Gate Gourmet. Som motytelse skulle 
LFF ikke støtte medlemmenes eventuelle krav om at regelen om 
virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse. 

Høyesterett kom til at det ikke fant sted en virksomhetsoverdragelse fra 
LSG til Gate Gourmet etter aml. § 16- 1 .  H øyesterett avgjorde dette etter 
en klassisk identitetsvurdering, hvor den la vekt på at det dreier seg om 
en utstyrsintensiv virksomhet og at det ikke var overført betydelig aktiva. 
Virksomheten hadde derfor ikke bevart sin identitet. 

Det andre spørsmålet var om avtalen mellom Gate Gourmet og 
LFF var diskriminerende for dem som ikke var medlemmer av LFF 
og om innhenting av opplysninger om fagforeningsmedlemskap i 
forbindelse med ansettelsen var i strid med aml. § 1 3-4. Høyesterett fant 
at avtalen var diskriminerende og at innhenting av opplysninger om 
fagforeningsmedlemskap var i strid med § 1 3-4. Dette gjaldt både det å 
stille spørsmål om fagforeningstilknytning under ansettelsesintervjuene 
og at LFF utleverte liste over sine medlemmer til Gate Gourmet. 

Lagmannsrett 

AG DER LAGMANN S RETIS DOM AV 03.03.201 1 (påanket til 
Høyesterett, som avviste å behandle anken). Saken gjelder uriktig påstand 
om at arbeidstaker har sagt opp sin egen stilling/reelt sett oppsigelse fra 
arbeidsgiver. 

En kontormedarbeider i Skien jobbet i et lite maskin-firma. De ansatte 
klaget over dårlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, og kontormedarbeideren 
sendte sms til bedriften om at hun måtte til lege og få sykmelding fordi 
hun ikke orket å jobbe under de arbeidsforholdene som var i bedriften. 
Dette tolket arbeidsgiver som en oppsigelse fra arbeidstakers side. Det var 
lagmannsretten ikke enig i, derimot fant lagmannsretten at arbeidsgiver 
i realiteten hadde sagt opp arbeidstaker blant annet. ved å be henne om å 
finne seg noe annet å gjøre. 

Det forelå en "realoppsigelse" uten at denne var formalisert med et 
formelt oppsigelsesbrev. Oppsigelsen var usaklig og arbeidstakeren 
ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og ikke- økonomisk skade og 
saksomkostninger for alle tre instanser. 
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AGDER LAGMANNSRETTS DOM AV 5. MAI 201 1 - OPPSIGELSE  AV 
PROFESJONELLE FOTBALLSPI LLERE 
Lagmannsretten konkluderte at oppsigelsen av to fotballspillere ved 
Notodden Fotballklubb (NFK) var usaklig. Lagmannsretten mente at 
oppsigelser i kontraktstiden bare kan anses saklige hvis arbeidsgiveren 
har vurdert andre relevante handlingsalternativer. Det må dessuten kreves 
at de vurderinger som er foretatt er dokumenterbare i ettertid, hvis ikke 
blir oppsigelsesvernet for idrettsutøvere svakt. Retten mente at NFK ikke 
hadde ført tilstrekkelig bevis for at slike vurderinger var foretatt. 

NFK anket dommen til Høyesterett hvor den vil bli behandlet 24. og 25. 
januar 2012. Høyesterett har uttalt at en av grunnene til at saken er tillatt 
fremmet er at Høyesterett ønsker belyst spørsmålet om proffkontrakter 
innenfor idretten står i en særstilling med hensyn til adgangen til 
oppsigelse. 

Tingrett 

OSLO TING RETIS DOM AV 26. MARS 201 1  
Oslo tingrett kom til a t  varslet sympatistreik o g  varsel om boikott ved 
Bekken & Strøm AS til støtte for Handel og Kontor og Fellesforbundets 
streiker v/Bekken & Strøm AS, ikke var i strid med boikottloven. 

Tingretten tok utgangspunkt i at boikott (herunder betinget 
sympatistreik) , med det formål å fremtvinge tariffavtale, er lovlig og 
at det bare er misbruk som skal rammes. Tingretten la vekt på at de 
tariffavtalene Handel og Kontor og Fellesforbundet krevde og som var 
grunnlag for streiken, er alminnelig landsdekkende avtaler og at Bekken 
& Strøm ikke har noen begrunnelse for ikke å ville inngå tariffavtale, 
bortsett fra bedriften mener den står fritt til å la være. 

Tingretten la til grunn at konsekvensene for Bekken & Strøm ville bli 
store og at de ville inntre raskt. Tingretten konkluderte med at dette 
er skadevirkninger som Bekken & Strøm må finne seg i. Avgjørelsen 
er viktig fordi den slår fast at bruk av alminnelig arbeidskampmidler 
normalt ikke rammes av boikottloven, selv om boikotten vil ramme 
bedriften hardt. Dommen ble ikke anket. 
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HOVEDORGANIS AS JO NE NES 
FELLESTILTAI< (HF) 

HFs virksomhet er forankret i bestemmelsene i Hovedavtalen LO/NHO 
om samarbeid (HA del B) og Tilleggsavtale I (avtale om bedriftsutvikling), 
I l  (rammeavtale om likestilling i arbeidslivet) og m (avtale om opplæring 
i arbeidsmiljø i virksomhetene), og har som hovedmålsetting å bedre 
samarbeidsforholdene i bedriftene samt legge grunnlaget for utvikling og 
bedre lønnsomhet. 

Sekretariatet 
Sekretariatet består av rådgiver Else-Britt Hauge i LOs næringspolitiske 
avdeling og seniorrådgiver Ingrid Steen Malt i avdeling arbeidsliv i NHO. 
Sekretariatet møtes jevnlig og har i 201 1 gjennomført i alt 10 møter. 

Styret 
Styremedlemmer fra LO har vært Ellen Stensrud og Kristian 
Tangen. Forbundene har vært representert ved Anders Skattkjær fra 
Fellesforbundet og Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund. 
Varamedlemmer har vært Inger Furmyr (til 1 .  mai 201 1 )  og Anne 
Berit Aker Hansen ( fra 1 .  mai 201 1 )  fra Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Hans Felix fra EL & IT forbundet. I 
tillegg møter avdelingsleder Grethe Fossli fra næringspolitisk avdeling 
og sekretariatsleder Else-Britt Hauge fast i styremøtene. Styreleder har i 
201 1 har vært Ellen Stensrud fra LO, og styrets nestleder har vært Rolf A. 
Nergaard fra NHO. 

Styret har i 201 1 gjennomført 5 styremøter. I oktober 201 1 ble det 
arrangert en studietur for styret til Tsjekkia. Styret besøkte der de 
norskeide bedriftene UMOE Schat Harding og Vitana som begge ligger 
rett utenfor Praha. Det ble også arrangert et møte med representanter fra 
den tsjekkiske arbeidstakerorganisasjonen Czech-Moravian Confederation 
of Trade Unions og den tsjekkiske arbeidsgiverorganisasjonen 
Confederation of Industry of the CR. I tillegg fikk styret møte ambassadør 
Jens Eikaas som orienterte om den politiske situasjonen samt om arbeids
og næringsliv generelt i Tsjekkia. 
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Økonomi 
Grunnet et lavt aktivitetsnivå i 2009 og 2010, og dermed oppspart 
egenkapital, ble det for 201 1  søkt om noe mindre aktivitetsmidler 
sammenlignet med de siste årene. H F  skal ikke akkumulere egenkapital 
og fikk derfor bevilget i alt kr. 4.000.000,- til aktivitetsmidler fra 
Opplysnings- og Utviklingsfondet for 201 1 .  Aktivitetsmidlene går i 
all hovedsak til bedriftene i form av støtte til utviklingsprosjekter og 
samarbeids-konferanser, mens noe blir brukt til informasjonsaktiviteter 
og en mindre andel brukes til administrasjon. 

Prosjektstøtte 
Styret har i 201 1  bevilget støtte til LO Buskerud og HO Buskerud 
til et fireårig utviklingsprosjekt for reiselivsbedrifter i Buskerud 
og Vestfold, !sola Fabrikker Eidanger AS til prosjektet "Kompetent 
produksjonsorganisasjon", Sotra Contracting AS - SOCON til 
forbedringsprosjekt, Helnessund Bøteri AS og Helnessund AS, Båt- og 
sveiseservice til utviklingsprosjekt, Mediebedriftenes Landsforening og 
Norsk Transportarbeiderforbund til forprosjekt (kartleggingskonferanse) 
for distribusjonsbedriftene i mediebransjen. Styret har også bevilget 
støtte til en litteraturstudie innen området kjønnsdelt arbeidsmarked/ 
kjønnsbetingede utdanningsvalg. 

I tillegg har sekretariatet bevilget støtte til samarbeidskonferanse i 
Rengjøring og Vedlikeholds avdeling på Kongsberg, og til NHO Grafisk 
og Fellesforbundet til et forprosjekt innen grafisk industri. Sekretariatet 
deltar ellers aktivt i prosjektenes styringsgrupper og ved behov i samlinger 
for øvrig. 

Miniseminar om HF 
Sekretariatet arrangerte miniseminar om H F  i Molde 2 1 .  juni 201 1 .  
Ledere og  tillitsvalgte fra 17  bedrifter i Molde-regionen ble invitert. 

LO og NHOs felleskonferanse 
H F  er teknisk arrangør for konferansen som er forankret i Hovedavtalens 
kap. XVI I I .  Konferansen ble arrangert på Radisson Blu i Nydalen/Oslo i 
desember. Tema var 
" Konkurransekraft - medarbeiderskap - innovasjonsevne". Ca 70 ledere 
fra hovedorganisasjonene og forbundene/landsforeningene deltok. 
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H Fs ARBEI DSGRUPPE SYKEFRAVÆR 
Sykefraværssamarbeidet mellom LO og N HO har pågått siden 1991 
gjennom med en egen arbeidsgruppe ved siden av HF (tidligere 
Sykefraværsprosjektet). I 201 1 har arbeidet vært fokusert på arbeidet med 
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Ingen nye prosjekt 
er igangsatt i 201 1 .  

I arbeidsgruppen møter fra N H O  Liv Ragnhild Teig, Ingrid S .  Malt, Ann
Torill Benonisen og Siri Møllerud og fra LO møter Trine Lise Sundnes, 
Turid Klette, Tor Idar Halvorsen/Gry Gundersen. 
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FELLESTILTAI<ENE 10 -VIRI<E 
Fellestiltakene LO-VI RKE virksomhet er forankret i bestemmelsene i 
Hovedavtalen mellom VI RKE og LO om samarbeid og tilleggsavtale 
I, og har som mål og bedre samarbeidsforholdene i bedriftene samt 
legge grunnlaget for utvikling og bedre lønnsomhet i tariffbundne 
virksomheter. 

H S H  byttet i september 201 1 navn til Hovedorganisasjonen VI RKE, 
fellestiltakene byttet derfor navn kort tid i etterkant til Fellestiltakene LO
VI RKE. Det er ikke foretatt andre endringer i fellestiltakenes struktur eller 
arbeidsmåte som følge av navnendringen. 
Sekretariatet består av rådgiver Jan Petter Gundersen i LOs 
næringspolitiske avdeling (til 1. desember 201 1 )  og bedriftsrådgiver Lars 
Hogne Kaldestad i VI RKE. Sekretariatet møtes jevnlig og minst to ganger 
per uke. 

Jan Petter Gundersen avsluttet sitt arbeid i fellestiltakene per 1 .  desember 
for å tiltre som distriktssekretær i Buskerud fylke, fram til 3 1 .  desember 
har stillingen hans i fellestiltakene vært ubesatt. 
Styret består av representanter fra LO/forbundene og VI RKE. Styreleder 
har i 201 1 vært Trine Lise Sundnes fra LO, og styrets nestleder har vært 
Pål Skarsbak fra VI RKE, som overtok etter at Kim Nordlie gikk over 
i andre oppgaver hos VI RKE. Styret har i 201 1  kun gjennomført ett 
styremøte. 

Fellestiltakets økonomi består av tilbakeføring av ca 6 mill kroner per år 
fra AU-fondet. 

Prosjekter og samarbeidssamlinger 
I 201 1  har Fellesttiltakene delfinansiert prosjekter som HMS og prosjekt 
rundt "uønsket deltid". Prosjektene har vært drevet LO/H K  og VI RKE 
med bistand fra AFI og Fafo. Hovedtyngden av Fellestiltakenes satsing er 
på samarbeidskonferanser hvor bedrifter/ virksomheter på lokalt plan blir 
skolert i avtaleverk og sa--.marbeidsmøter gjennom åpne prosesser. I 201 1  
har Fellestiltakene startet konferanser for ASKO, ICA, Jernia, Plantasjen 
og Astrup. 
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Det er drevet et omfattende arbeid i Plantasjen hvor partsamarbeid, 
dialog, samhandling og rolleforståelse er noe av det som har vært berørt. I 
året som er gått er det kjørt 6 regionale samlinger i "Plantasjensystemet". 

Det har også vært et forsøk på å bruke fellestiltakene som "verktøy" inn 
i konkret omstillingsprosess ved ICA logistikk, dette er det gitt gode 
tilbakemeldinger på og det er en viktig arena for fellestiltakene på sikt. 

Fellestiltakene har også gjennomført samarbeidskonferanse for både 
VI RKE - H K  og VI RKE - NTF. 
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FELLESTILTAI<ENE S AMFO - LO 
Fellestiltakene LO - SAMFO (Fellestiltakene) er partenes felles 
samarbeidsorgan og har i oppgave å bistå de lokale partene (ledere 
og tillitsvalgte i SAMFOs medlemsbedrifter) med opplærings- og 
utviklingstiltak til beste for bedrift og ansatte. Hovedformålet er å bistå 
til økt trygghet, samarbeid, trivsel og flyt i prosesser i og for den enkelte 
virksomhet og ansatte. 

Fellestiltakenes aktivitet er hjemlet i Hovedavtalen LO - SAM FO 2010 -
201 3  kapittel 17. 

Fellestiltakene fastsetter selv sin forretningsorden og ledes vekselvis av 
SAM FO og LO for ett år ad gangen. Det velges en nestleder fra den av 
organisasjonene som ikke har ledervervet. 

I 201 1 hadde Fellestiltakene fire styremøter.Fellestiltakene har holdt/ 
støttet 1 3  samarbeidskonferanser med til sammen 7 1 1  deltakere. 
Rolleavklaringer og felles forståelse av spilleregler etter lov- og avtaleverket 
har vært utgangspunktet for konferansene. Deretter har de lokale partene 
hatt ønske om å ha fokus på intern kommunikasjon og bedriftskultur. 

Styret har i 201 1 hatt følgende sammensetning: 
Fra SAMFO: Torgeir Kroken (leder), Vuokko Hassel og Ame-Viggo Hjelm. 
Fra LO: Trine Lise Sundnes (nestleder) , Pål Nordby og Margit Glomm. 

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av SAM FO og sekretariatsleder for 
Fellestiltakene er Per A. Sandhaug. 

Fellestiltakene er finansiert gjennom Opplysnings- og utviklingsfondet. 
Etter protokoll angående OU- fondet LO - SAMFO den 23. august 
2007, kan opptil 40 pst av innkommende beløp gå til aktiviteter 
og administrative kostnader for Fellestiltakene. Totalbudsjettet for 
Fellestiltakene i 201 1 var kr 3 042 390. 
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DEMOI<RATI 

Bedriftsdemokrati og konsernfaglig samarbeid 

LO har på flere områder arbeidet for å videreutvikle og styrke 
bedriftsdemokratiske ordninger etter hovedavtalene og lov. 

Konsernutvalg og konserntillitsvalgt 
LO har gjennom informasjon og konkret bistand arbeidet for å bedre 
og utbre ordningene med konsernutvalg og konserntillitsvalgt, blant 
annet vært rådgivere ved etablering av ordninger med konsernutvalg og 
konserntillitsvalgt. 

Representasjon i konsern og konsernliknende foretaksgrupper 
LO har søkt å spre informasjon om og bistå i forbindelse med å etablere 
felles representasjon i styrende organer i konserner og konsernliknende 
foretaksgrupper. 

Kurs 
LO har bistått forbund med å innlede på kurs om juss og styrearbeid 
for enkeltselskaper og konsern. De fleste kursene har vært for 
styremedlemmer og tillitsvalgte i aksjeselskaper og helseforetak. I tillegg 
har LO bidratt med innledninger om ESU/EWC, OECDs retningslinjer 
for flernasjonale selskaper/ansvarlig næringsliv og utfordringer ved 
omstilling. 

Bedriftsdemokratinemnda 
LO har to medlemmer i Bedriftsdemokratinemnda og ett i 
arbeidsutvalget, samt ett medlem i Landbrukets bedriftsdemokratinemnd. 

Omstillinger 
LO har vært rådgivere i flere større fusjoner, oppkjøp og omstillinger 
i privat og offentlig sektor, både når det gjelder bedriftsdemokratiske 
ordninger etter aksjelovene, konsernfaglig organisering og mer generelle 
utfordringer knyttet til lov og avtaleverk, samt konkret gjennomføring. 

LOs konsernkonferanse 
LO har avholdt to konsernkonferanser der LO, forbund og tillitsvalgte 
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har drøftet og utviklet ulike konsernspørsmål og konsernfaglige 
strategier. Hovedtemaene har vært den økonomiske krisas utfordringer 
for arbeidslivet og hvordan tillitsvalgte mv kunne ta initiativ og grep, 
og hvordan styremedlemmer og tillitsvalgte kan bidra til at selskaper 
etablerer ordninger for samfunnsansvar. I tillegg har konferansene hatt 
en innledning om den faglige og politiske situasjonen fra politisk ledelse, 
statsråd i Arbeidsdepartementet har innledet om Stortingsmeldingen om 
arbeidslivet, redegjørelse for utfordringene i EU samt gjennomgang av 
aktuelle konsernrelaterte saker som er på dagsorden i Norge. 

LO har en observatør i det uformelle nettverket av konserntillitsvalgte og 
gjennom det hatt kontakt med og bistått konserntillitsvalgte med ulike 
spørsmål. 

Kongressvedtak om bedriftsdemokrati 
På bakgrunn av kongressens vedtak om forbedring og styrking av 
bedriftsdemokratiet utarbeidet LO i nært samarbeid med forbundene en 
plan for hvordan de ulike områdene kan forbedres og styrkes. Etter en 
høringsrund i forbundene oversendte LO i 2007 en rekke krav om endringer 
i aksjelovene og andre lover, blant annet obligatorisk representasjon i 
alle foretakstypers styrende organer. Blant annet på denne bakgrunn 
ble det nedsatt et partsammensatt utvalg for å utrede medvirkning og 
medbestemmelse der LO var representert. Utvalget kom med en NOU 
2010:1 .  Forslagene fra LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene er i liten 
grad fulgt opp i Stortingsmeldingen om arbeidslivet. 

Europa - OECD - TUAC 
LO har en representant i DEFS arbeidsgruppe om medbestemmelse 
og demokrati og i TUACs arbeidsgruppe om OECDs retningslinjer for 
flernasjonale selskapers handel og investeringer/ansvarlig næringsliv. 

Det nasjonale kontaktpunktet som skal gjøre OECDs retningslinjer 
kjent og behandle eventuelle klager over brudd på retningslinjene er 
omorganisert og uavhengig av Utenriksdepartementet. Ett medlem av det 
nye kontaktpunktet er oppnevnt av U D  etter forslag fra LO. 

E U  direktiver 
LO har deltatt i en rekke høringer om implementeringen av direktiver og 
forordninger som inneholder regler om medbestemmelse. 
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ARBEIDSMARI<ED, NÆRINGS

OG SYS SELSETTINGSPOLITII<I< 
Norsk økonomi i år 2011 

Selv om vi i 201 1 igjen fikk vekst i sysselsettingen, ble ikke reduksjonen 
i arbeidsløshet av samme størrelsesorden. Flere meldte seg på 
arbeidsmarkedet, uten å bli inkludert. I nternasjonalt står Norge seg 
likevel bra, med en arbeidsløshetsrate i overkant av 3 pst. 

Reallønnsutviklingen har også vært god, og gått sammen med god 
lønnsomhet både i industrien og den øvrige fastlandsøkonomien. 

Etter moderat økonomisk oppsving, er prognosene igjen blitt nedjustert 
mot slutten av 201 1 .  Dette er knyttet til dårligere utsikter internasjonalt, 
med innstrammingspolitikk og en økende usikkerhet om den videre 
utvikling. 

Tabell: NOEN I N D I KATORER FOR NORSK ØKONOM I 

2010 201 1 
Registrert arbeidsløse 74 600 69 400 
På tiltak 16 100 15  600 
Brutto arbeidsløse 90 700 85 000 
Nye jobber (netto) 0 35 000 
Økonomisk vekst 1 ,9 2,6 
Lønnsvekst1l 3,6 4,4 
Prisstigning 2,5 1 ,2 
Reallønnsvekst 1 , 1  3 ,2 
Rentenivå 
- Bankene 2l 4,6 pst 4,8 
- Lånekassen 2,9 pst 3,2 pst 

(flytende) (flytende) 
- Husbanken 2,5 pst 2,75 pst 

(flytende) (flytende) 
Utenriksøkonomi 12,4 14,3 
(overskudd i pst av BNP) 
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1 )  Industriarbeider 
2) Bankenes utlånsrente inkl. provisjoner, husholdninger 

Arbeidsmarkedet 

Den begynnende bedringen i arbeidsmarkedet fra andre halvår 2010 
fortsatte gjennom 201 1 .  Antallet sysselsatte økte betydelig . Som følge av 
sterk befolkningsvekst var det imidlertid først i siste halvår det var en viss 
bedring i andelen av befolkningen som var sysselsatt. Arbeidsledigheten 
gikk litt ned gjennom 201 1 .  Andelen sysselsatte på heltid og lang deltid 
tok seg noe opp. Antallet deltidssysselsatte som ønsker lenger arbeidstid 
(undersysselsatte) holdt seg om lag uendret fra året før (70 000) . Om lag � 
av de undersysselsatte var kvinner. 

Det er mye som tyder på at arbeidsinnvandringen i 201 1 var minst like 
høy som i 2010. I kombinasjon med svak etterspørsel etter arbeidskraft 
har det skapt utfordringer i forhold til sosial dumping og useriøsitet. 
Stor innvandring sammen med tilbaketrekking fra arbeidsstyrken fra 
tradisjonelt utsatte grupper innebærer videre at det er mye å ta igjen 
før andelen av befolkningen som er sysselsatt er tilbake på nivået før 
finanskrisen. I 201 1  var 69, 1  prosent. av befolkningen i alderen 1 5-74 år 
sysselsatt som er 'l.4 og 3 prosentenheter lavere enn i hhv 2010 og 2008. 

* Helt ledige + ordinære tiltaksdeltakere. Kilde: NAV 

Helt ledige o• bruttoledighet*. Sesongjustert 
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SYSSELSETTINGEN 
Fra 2010 til 201 1 økte antallet sysselsatte med om lag 3 5  000 ifølge 
nasjonalregnskapstall. Sysselsettingen økte eller var stabil i de fleste 
næringer . Veksten var sterkest innen bygg- og anleggsvirksomhet, 
forretningsmessig tjenesteyting (der bla. utleie fra vikarbyråer inngår) 
og helse- og sosialtjenester. I ndustrisysselsettingen falt samlet med Yz 
prosent. , først og fremst som følge av nedgang i ikke-oljerelaterte bransjer. 

Axiall sysselsatte personer. Prosent endring fra ett år tidlii:;ere. 201 1 
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Kilde: Statistisk sentralbyrå, Nasjonalregnskapet 

Sterk befolkningsvekst bidro til at andelen av befolkningen som var 
sysselsatt gikk noe ned også i 201 1 .  Nedgangen kom i sin helhet blant 
menn. I siste halvår var det imidlertid en svak økning. Økningen var 
størst blant seniorene (55-66 år) , men også blant ungdom ( 15-24 år) tok 
sysselsettingsandelen seg noe opp. Sistnevnte aldersgruppe ble hardest 
rammet av sysselsettingsnedgangen i 2009. 

ARBEI DSLEDIG H ETEN 
I 201 1 var det registrert 69 400 helt arbeidsledige, tilsvarende 2,7 
prosent. av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 0,2 prosentenheter 
fra 2010 (tilsvarende 5 200 personer) . Antallet deltakere på ordinære 
arbeidsmarkedstiltak utgjorde 1 5  600, som er 500 færre enn i 2010. 

Yrkesfordelt var ledigheten i prosent av arbeidsstyrken høyest innen 
bygg og anlegg, reiseliv og transport og industriarbeid. Ledigheten gikk 
mest ned innen bygg- og anlegg , ingeniør- og ikt-fag , og industri. Mens 
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nedgangen innen industrien flatet ut gjennom andre halvår, tiltok den 
i bygg og anlegg. På årsbasis gikk ledigheten litt opp innen yrker som 
er vanlig i offentlig sektor, som undervisning og helse, pleie og omsorg. 
Disse inngikk imidlertid blant yrkesgruppene med lavest ledighetsnivå 
(med unntak av barne- og ungdomsarbeid). 

Helt ledige etmr yrkesbaJ<;nutll. Prose1tl av arlleidsstyrke1t. 201 1  
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Kilde: NAV 

Arbeidsledigheten var i 201 1 høyest i aldersgruppen 20-24 år og 25-
29 år (hhv. 4,5 prosent. og 4,3 prosent), og lavest for de fra 50 år og 
oppover (1 ,7  prosent) . Det var noe sterkere nedgang i ledigheten fra 2010 
i aldersgruppen 20-24 år og 60 år og over sammenliknet med øvrige 
aldersgrupper. 

Helt ledige i prose1tl av arlleidsstyrkell etmr alder. 201 1  
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ARB E I D S INNVANDRING 
Arbeidsinnvandringen har hatt mye å si for arbeidsmarkedsutviklingen 
de senere årene. Det er imidlertid usikkert hvor mye pga. svak 
statistikkdekning. Det som foreligger av statistikk tyder imidlertid 
på at arbeidsinnvandringen i 201 1  var minst like høy som i 2010. 
I de tre første kvartalene i 201 1  utgjorde nettoinnvandringen slik 
den måles i S S Bs befolkningsstatistikk 37 000 personer, som er 
4000 flere enn i samme periode 2010. Økningen var særlig sterk fra 
typiske arbeidsinnvandringsland som Polen og de baltiske landene. 
Korttidsinnvandring kommer i tillegg. 

Omfanget av arbeidsutleie henger nært sammen med utviklingen i 
arbeidsinnvandring. Om lag 1/5 av de utleide, slik de framgår i S S Bs 
statistikker, har de siste årene hatt bakgrunn fra EU-Øst, og nærmere 
halvparten fra det samlede EØS-området. Bare en del av arbeidsutleien 
blir fanget opp i SSBs statistikker. Mye av problemene med sosial 
dumping og useriøsitet er knyttet til arbeidsutleie. 

For å få bedre grunnlag for blant annet arbeidsmarkedspolitikken 
og arbeidet mot sosial dumping, har LO med jevne mellomrom tatt 
initiativ overfor myndighetene for å bedre statistikkdekningen for 
arbeidsinnvandring. 

Næringspolitikk 

LOs næringspolitiske engasjement er forankret i LOs handlingsprogram, 
LOs næringspolitiske tiltaksplan, samt LOs næringspolitiske tiltaksplan 
for tjenesteytende sektor. I tillegg har LO et utstrakt samarbeide med 
forbundene i enkeltsaker eller i egne bransjeutvalg med representanter 
fra forbundene. NHO og N HOs foreninger er også samarbeidspartnere i 
enkelte saker, det samme gjelder i noen grad Virke. 

LO har behandlet en rekke høringssaker i 201 1 ,  både i form av NO Uer og 
forslag til lovtekster. I tillegg har vi hatt god dialog med regjeringens i de 
saker vi har tatt opp, det samme gjelder Stortinget, hvor vi også har deltatt 
i en rekke åpne høringer. 

Bergverk og industri 
Norsk industri har merket problemene i internasjonal økonomi. For 
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enkelte bedrifter, som REC og Norske Skog Follum har det resultert i 
permitteringer og oppsigelser, og LO har bistått flere bedrifter som har 
hatt problemer det siste året, både i konkret omstillingsarbeid og i politisk 
påvirkningsarbeid. Arbeidet med mineralnæringens vilkår har stått høyt 
på agendaen, blant annet med et seminar i samarbeid Norsk Industri, 
Norsk Bergindustri og Norsk Arbeidsmandsforbund. Regjeringen har 
varslet en egen mineralstrategi, som skal gå gjennom næringens vilkår. 
Denne vil prege LOs arbeid også i 2012. 

LO har også engasjert seg i åpning av ny gruve i Lunkefjell på Svalbard. 

Olje og gass 
Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten/ 
Vesterålen kom i mars .. Det ble ikke konsekvensutredning, men 
kunnskapsinnhenting i Nordland VI ,  V I I  og Troms I l .  

Flere områder ble åpnet for letevirksomhet og det ble varslet 
igangsetting av konsekvensutredning av Barentshavet sydøst. Og ved 
Jan Mayen. Forvaltningsplanen ble etterfulgt av petroleumsmeldingen 
" En næring for fremtiden" rett før sommeren. LO hadde i tråd med 
handlingsprogrammet arbeidet for konsekvensutredning. men var tilfreds 
med helheten i meldingene. 

Gjennom samarbeidsorganisasjonen KON KRAFT er det avviklet 
et rådsmøte i Tromsø som har fokusert på den kommende 
petroleumsaktiviteten i Nord og behovet for utdanning og 
lærlingebedrifter i nord, for å styrke den nordnorske kompetansebasen, 
slik at arbeidskraften blir rekruttert lokalt. LO lederen er medlem av 
KonKrafts råd. 

OED ba i petroleumsmeldingen KonKraft om å jobbe med en rekke 
spørsmål reist i rapporten "økt utvinning". KonKraft nedsatt våren 201 1 
tre arbeidsgrupper for å besvare forespørselen. Deltakere i arbeidsgruppen 
er hentet fra hele næringen. Gruppe 1 behandler Brønn og reservoar 
og ledes av Øystein Bøe i Statoil. Gruppe 2 har arbeidet med utvikling 
av standardkontrakter og ledes av Erik Haugane. Gruppen foreslår en 
permanent struktur som skal utvikle kontraktene og avtale mellom 
organisasjonene i KonKraft er utarbeidet. Gruppe tre arbeider med Strategi 
og kostnadsreduksjoner og ledes av Margareth Øvrum i Statoil. 
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Luftfart 
Luftfarten i Norge i 201 1  viser fortsatt stor vekst og har ikke latt seg 
påvirke av økonomiske kriser rundt oss så langt. Selv med den sterke 
økningen i trafikktallene er økonomien i flyselskapene under press på 
grunn av lave gjennomsnittspriser. 

LO har i 201 1 vært aktive i arbeidet med et strategidokument om norsk 
luftfart. 

Flyrutene i FOT-systemet som til nå har vært betjent av Widerøe 
flyveselskap, er igjen sendt ut på anbud, men departementet har i sin 
anbudsutlysning ikke tatt med krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. 
Dette legger forholdene til rette for sosial dumping i norsk luftfart mener 
LO, og det er sendt brev til Samferdselsdepartementet om saken. 

Reiseliv 
LOs satsningsområder er å bidra til trygge og gode helårs arbeidsplasser, 
god kvalitet i næringen, økt lønnsomhet og produktivitet, kompetanse 
og økt rekruttering og bidra til et bærekraftig reiseliv. Arbeidet gjøres 
i hovedsak gjennom Strategisk råd for reiselivet og dets arbeidsutvalg 
(N H D) .  Hvor årets hovedarbeid har vært revideringen av Regjeringens 
nasjonale reiselivsstrategi, som er ventet lansert i januar 201 2. 

LOs innspill til revideringen har blant annet vært å etterspørre en reell 
debatt om hvilke vekstområder som skal satses på i framtiden. 
- Er det riktig å øke tilstrømmen av turistene til enhver tid og/eller i alle 
områder? 
- Bør det fokuseres mer på sysselsetting og lokal bærekraft? 
- Hvordan krav må man stille til næringen? 

LO har foreslått å etablere nasjonale reiselivssenter/kompetansesenter 
bestående av relevante forsknings- og utdanningsmiljøer, bedrifter 
og organisasjoner med eventuelle spesialiserte områder som ivaretar 
omdømme, innovasjon, omstilling, profilering og så videre. Dette for å 
sikre bedriftene et samordnet tjeneste- og servicetilbud og tilrettelegge for 
samarbeidsarenaer tilpasset deres ulike behov uavhengig av bedriftenes 
geografiske lokalisering. 
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LO har tidligere fremmet forslag om etablering av "Utviklingssenter for 
reiselivet "nettopp med tanke på å øke antall helårs arbeidsplasser, øke 
samarbeid med alle berørte parter, satse på utvikling og nyskaping til 
reiselivsnæringens felles beste. N H D  har etablert en referansegruppe og 
de har gitt økonomisk støtte til fire prøveprosjekt i kommunene Trysil, 
Vågan, Hemsedal og Lillehammer. En videreføring av dette arbeidet har 
vært viktig for LO, inn i revideringen av en ny reiselivsstrategi. 

Reiselivskonferanse 
LO var for første gang medarrangør for " Reiselivskonferansen 201 1 "  i 
samarbeid med blant annet Color Line, N HO, Virke Innovasjon Norge 
og VG. Her innledet LOs leder Roar Flåthen om viktigheten av helårs 
arbeidsplasser og turisme. Sentrale tillitsvalgte fra våre reiselivsbedrifter 
var representert på konferansen. 

Maritim sektor 
Etter finanskrisen har situasjonen bedret seg for verft, utstyrsleverandører 
og rederier. Den maritime næringen er etter hvert stadig mer preget av 
den petroleumsrelaterte delen. 

Aktiviteten på norsk og utenlandske sokler har bidratt til dette. For 
eksempel var hvert �erde skip på brasiliansk sokkel norsk kontrollert. 
Ved verftene er det store forskjeller fra verft til verft med hensyn til 
ordrereserve. Flere har ikke fått nye ordre siden 2009. En del av verftene 
har ordrereserver helt inn i 201 3 .  

LO har sammen med Rederiforbundet tatt opp behovet for en 
nærskipsfarts strategi i Marut. Hittil har veitransporten økt, på bekostning 
av sjø og bane. LO har pekt på at det bør foretas en grundig gjennomgang 
av de faktorene som har styrket veitransporten, stikk i strid med de 
politiske målsetningene. 

Fra sommeren 201 1 ble hele bransjen stadig mer bekymret for 
konsekvensene for Eksportfinans, som følge av kapitaldekningsdirektivet. 
Eksportfinans utlånsvirksomhet har en meget stor betydning for 
situasjonen til de maritime bedriftene. Direktivet reduserte muligheten 
for finansiering av større prosjekter fra 7 milliarder til i overkant av 
en milliard. Det har vært avgjørende for næringen at Regjeringen fant 
løsning på saken. LO tok dette opp i samarbeidskomiteen og i brevs 
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form. LO var meget aktive knyttet til å få på plass en løsning. Saken 
endte med at regjeringen etablerer en statlig ordning som skal håndtere 
utlånsvirksomheten av de såkalte CIRR-lånene og markedsrentelånene. 
EØS/EU 

LO har og vil fortsatt arbeide for at den sosiale dimensjonen i det indre 
marked styrkes. Dette gjøres gjennom å påvirke norske myndigheter, 
gjennom arbeid i EFTAs konsultative komite og gjennom den europeiske 
faglige samorganisasjonen (DEFS) .  

Fiskeri og landbruk 
Sjømatnæringa er en av Norges mest internasjonale næringer, 
eksporttallene for 201 1 viser at norsk sjømat er konkurransedyktig også i 
krevende tider, som det var i deler av 201 1 .  Den norske sjømateksporten 
var i 201 1 på 53 milliarder kroner, drøyt 1 pst lavere enn i rekordåret 2010. 
201 1 har vært historisk med eksport av villfanget fisk til en eksportverdi 
på 2 1 ,9 milliarder kroner - aldri før er det blitt eksportert mer sjømat fra 
den tradisjonelle fiskerinæringa i Norge. Havbruksnæringa eksporterte 
for 3 1  milliarder kroner, som er en tilbakegang på 2,3 milliarder 
sammenliknet med 2010. 

Fiskeindustrien viser evne til å ta i bruk ny teknologi, automatisere 
og effektivisere. Likevel er lønnsomheten lav, noe som har vært et av 
temaene i LOs engasjement i 201 1 .  Det siste året har arbeidsplassene 
i fiskeindustrien blitt redusert eller opplevd lange perioder med 
permitteringer. Dette på grunn av manglende råstoff, finansiering og 
marked under finanskrise. Havbruksnæringen har stort potensialet 
for vekst men på grunn av problemer med saker rundt rømming og 
sykdommer har det vært debatt om næringa, noe som også har engasjert 
LO og forbundene. 

Fiskeri- og kystdepartementets etablerte en referansegruppe sammensatt 
av folk fra næringa og folke med erfaring fra andre bransjer, for å 
diskutere samarbeid for arbeid i sjømatnæringen. Både LO og N N N  var 
representert i denne referansegruppa, som både tok opp utfordringen og 
mulighetene i fiskeri- og havbruksnæringa. Dette skal blant annet danne 
grunnlaget for noe av innholdet i Regjeringens kommende melding til 
Stortinget om næringa. 
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Fiskeri- og Kystdepartementet oppnevnte tidlig i 201 1  et utvalget som 
skulle modemisere råfiskloven. Arbeidet i gruppa ble avsluttet høsten 
201 1 ,  og saken ble sendt på høring i slutten av året. 

Når det gjelder den øvrige næringsmiddelindustrien har to saker vært 
sentrale, arbeidet med NOU 201 1 :4 Mat, makt og avmakt, samt innspill 
til Regjeringens melding til Stortinget, om mat og landbrukspolitikk, 
Meld. st. 9 Velkommen til bords, den kom rett før årsskiftet. LO har 
lykkes med å få inn en rekke innspill i meldingen, takket være god dialog 
med departementet både i form av skiftelige innspill og deltakelse i 
dialogmøter. 

Forsvarspolitikk 
Næringspolitisk avdeling fikk i 201 1 ansvar for oppfølging av norsk 
forsvarspolitikk, begrenset til aktiviteter innenlands. Seint høsten 201 1 
kom Forsvarssjefens Fagmilitære Råd på høring, arbeidet med denne 
startet høsten/vinteren 201 1 og vil fortsette for fullt i 2012. 
Lokalisering av base for de kommende nye kampflyene F-35 var ute på 
høring i 2010 og igjen i 201 1 ,  avdelingen hadde også ansvaret for denne 
høringen. 

Gjenkjøp og kampfly 
LO deltar i F-35 industriforum, etablert av Forsvarsdepartementet, som 
diskuterer de næringsrelaterte spørsmålsstillingene i tilknytning til 
kampflyprosjektet. I tillegg har LO hatt løpende kontakt med flere av 
tillitsvalget og ledelsen i bedriften innenfor forsvarsindustrien. 

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) 

N S R  består av representanter fra større bedrifter, hovedorganisasjoner, 
blant andre LO, Justisdepartementet, økokrim, PST, skatteetaten, 
sikkerhetsorganisasjoner med flere. N S R  gjennomgår og diskuterer 
trender hva gjelder økonomisk kriminalitet, korrupsjon, datakriminalitet 
og I D-tyveri med mer rettet mot næringslivet og det offentlige. I regi av 
N S R  blir det gjennomført årlig kriminalitets- og mørketallsundersøkelser 
rettet mot ledere og sikkerhetsansvarlige i privat og offentlig sektor. N S R  
gjennomfører årlig en stor sikkerhetskonferanse. 
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Bistand ved omstilling 

LO har bistått forbund, styrerepresentanter og tillitsvalgte på. alle nivå.er 
med utgangspunkt i gjeldende lov- og avtaleverk. Omfanget av hjelpen 
har variert fra sak til sak. Det har vært gitt rå.d i selve omstillingsprosessen 
og rå.d basert på. økonomiske analyser av selskapets finansielle situasjon 
og fremtidsutsikter. Bistanden er gjennomført i møter sammen med 
tillitsvalgte, via brev eller e-post og telefon. LO har også. deltatt som 
rådgiver i omstillingsprosjekt og i møter etter omstillingslovens regler. 

Antall bistandssaker første halvå.r var noe redusert grunnet ubesatt stilling 
frem til mars, og innkjøring av ny ansatt frem mot sommeren. I andre 
halvå.r økte saksmengden betraktelig både ved økt kjennskap til den aktive 
tjenesten og ved at eksportbedrifter har få.tt forverrede vilkå.r. Eksempler 
på hvor LO har bidratt ved omstillinger er Telenor, Nortura, Bring/Posten 
og Norske Skog. Sistnevnte var en av de mest arbeidskrevende prosessene 
for LO i 201 1 ,  i forbindelse med Norske Skogs nedleggelse av en 
papirfabrikk på. Follum. På. grunn av den vanskelige verdensøkonomien vi 
allerede nå ser, forventer vi at presset på. tjenesten vil øke ytterligere neste 
år, da særlig i andre halvå.r 2012. 

For å. styrke LOs arbeid med omstilling er temamøter for de som arbeider 
med omstilling i forbundene startet opp igjen. Det legges opp til et 
seminarer hvert halvå.r, med mulighet for ekstra seminar for spesielt 
aktuelt tema. Tema for seminar i høst har vært taushetsplikt. 

NAV-reformen 

Etter møte i Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 17. 
september 2007 ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe med følgende 
mandat: 

Gruppa skal overvå.ke gjennomføringen av NAV-reformen lokalt, 
herunder etablering og drift av lokale NAV-kontor. Utfordringer knyttet 
til organisering, gjennomføring og drift av NAV drøftes i gruppa, med 
spesielt fokus på. forhold som angå.r de ansatte og deres arbeidssituasjon. 

Utgangspunktet for arbeidet er de tre målene med NAV-reformen: 
- Få. flere i arbeid og aktivitet og færre på. stønad. 
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- Gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes 
behov. 
- Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. 

Gruppa skal søke å komme fram til felles konklusjoner på 
problemstillinger som tas opp, og finne hensiktsmessige måter å få dette 
gjennomført på. Gruppa kan selv hente inn eksperter/nøkkelpersoner til 
sine møter. 

Gruppa har per i dagfølgende sammensetning: 
Tor Arne Solbakken, LO, leder; Mimmi Kvisvik, FO; Gerd Eva Volden, 
Fagforbundet; Anita K. Solhaug, NTL; Lise Olsen, LO Stat; Jarle Berge, 
NTL NAV; Liv Sannes, LO; Øystein Nilsen, LO, sekretær. 

Fra Arbeiderpartiet: 
Gina Lund, statssekretær; Anette Trettebergstuen, Stortinget; Kari 
Henriksen, Stortinget; Kristine N. Kallset, partikontoret. 

Gruppa hadde fem møter i 201 1 .  Her tok man opp til diskusjon blant 
annet. NAV etter budsjettforslaget for 2012 og budsjett for 201 3 ,  og 
arrangement av NAV-konferanse i gruppas regi. 

Sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet 

GENERELT 
Sju år etter utvidelsen av EØS-området østover er det mye som tyder på at 
tilstrømmingen av arbeidstakere og underentreprenører fra Øst-Europa 
er et varig innslag i norsk arbeidsliv. Det økte tilbudet av arbeidskraft 
som er villig til å jobbe for lavere lønn og dårligere vilkår enn det som er 
vanlig i Norge gir åpenbare problemer i et arbeidsmarked der kun litt over 
halvparten av arbeidstakerne i privat sektor er omfattet av tariffavtaler. 
Denne utviklingen utfordrer den norske arbeidslivsmodellen og dermed 
det viktigste element som den norske velferdsstaten bygger på. 

Fafo lanserte i desember 201 1 en evaluering av tiltakene mot sosial 
dumping - på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Rapportens 
overordnede konklusjon er at tiltakene har hatt en positiv virkning. 
Dette gjelder primært innen de allmenngjorte områdene, hvor både 
reguleringer og kontrolltiltak er kraftig skjerpet, men i langt mindre grad i 
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bransjer som også har betydelig arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet, 
men som ikke er dekket av allmenngjøringsforskrifter. Dette innebærer 
en betydelig risiko for lavlønnskonkurranse og lønnsdumping innen slike 
områder. 

UTLEI E  AV ARB E I D SKRAFT 
Utfordringer knyttet til utleie av arbeidskraft har fått økt oppmerksomhet 
i 201 1 .  Denne bransjen har økt kraftig de siste årene, og er en utfordring 
for norsk arbeidslivsmodell med stillingsvern og krav om faste ansettelser, 
så vel som arbeidet mot sosial dumping. EUs vikarbyrådirektiv har 
bidratt til en intensivering i debatten om virkemidler mot økt utleie 
av arbeidskraft. Dette medførte at regjeringen i desember lanserte en 
tiltakspakke for å sikre at regler vedrørende inn- og utleie av arbeidskraft 
etterleves. 

SAMARBEID MOT SVART Ø KONOMI 
LO deltar i Samarbeid mot svart økonomi. Andre deltagende 
organisasjoner er NHO, YS,  UNIO og KS. Forumet ledes av 
skattedirektøren og Finansdepartementet har observatørstatus. Det er LOs 
ungdomssekretærer som representerer LO i de regionale fora. 

Næringsrettede virkemidler 

De næringsrettede virkemidlene ivaretas i hovedsak av Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge, Siva og Investinor. LO har et nært og løpende 
samarbeid med disse og har representasjon i deres styrer med unntak av 
S IVA. 

Til tross for god eksportutvikling gjennom de tre første kvartalene 
av 201 1 ,  har virkningen av den 1 .  og 2. finanskrisa påvirket deler av 
næringslivet negativt. LO har arbeidet for at de økonomiske overføringene 
fra staten skal bli best mulig og at virkemidlene får en innretning som 
ivaretar næringslivets utviklingsbehov i hele landet. LOs gode samarbeid 
med virkemiddelaktørene og N H D  har gitt resultater. Det har også i 
år blitt gjennomført møter med N H D  og Stortingets Næringskomite. 
Evalueringen fra 2010 av S IVA og Innovasjon Norge har blitt fulgt opp 
av LO i egne dialogfora og i styret for IN . Iverksettelsen av det delte 
eierskapet av I N  mellom N H D  og fylkeskommunene er igangsatt og nye 
styrer til I Ns 1 5  distriktskontorer er blitt valgt. LO er representert i 12 av 

. 
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disse styrene samt i I Ns hovedstyret med LO-leder Roar Flåthen. 

Forskningsrådet har i tillegg og sammen med fylkeskommunene 
igangsatt 7 regionale forskningsfond som skal understøtte regionalinitiert 
forskning. 

Regional utvikling 

LO har også i 201 1 fulgt opp egne innspill til regjeringens 
forvaltningsreform og regionalmelding fra 2009. Kontakten med KRD 
og KS skjer løpende. Fafo har etter oppdrag fra LO og Fagforbundet 
gjennomført en kartlegging av kommunene som samfunnsutviklere 
med vekt på nærings- og sysselsettingsplaner. Den løpende dialogen med 
LOs distriktssekretærer om regional utvikling og kontaktene inn mot 
fylkeskommunene, er opprettholdt. 
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MILJØ OG BÆREI<RAFTIG 
UTVII<LING 

Klima, miljø og bærekraftig utvikling 

Klimasaken preget miljøarbeidet i LO i 201 1 .  Presentasjoner av LOs 
klima- og miljøarbeid har vært holdt for forskjellige forbund, for 
næringslivskontakter, politikere, miljø- og naturvernorganisasjoner og på 
AOFs miljøkurs. LOs ledelse har deltatt aktivt i klimadebatten i media. 

LO har deltatt aktivt i klima- og miljøarbeidet i europeisk og internasjonal 
fagbevegelse, særlig gjennom DEFS og I F S' arbeidsgrupper på klima, 
miljø og bærekraftig utvikling, og gjennom innspill og forslag til DEFS'  
kongress. 

Det er behandlet og svart på høringer blant annet om miljøgifter, tilpasning 
til et klima i endring, E U-direktiver som mineralavfallsdirektivet, og 
innspill til stortingsmeldinger og i høringer i Stortingets energi- og 
miljøkomite. 

LO har gitt innspill til regjeringens miljøpolitikk gjennom møter 
med miljøvernministeren, den norske forhandlingsdelegasjonen til 
klimatoppmøtet, deltakelse i kontaktmøter, referansegrupper og utvalg. 
Det har vært møter i Arbeidslivets Klimaråd, og LO har deltatt på 
Klimaforums fire møter i 201 1 .  

LO er representert i styrene i Stiftelsen Miljøfyrtårn og Stiftelsen 
miljømerking ( Svanen). Samarbeid og møter med forskjellig naturvern
og miljøorganisasjoner, som Natur og Ungdom, WWF, Zero, Bellona, 
Grønn Hverdag og Norsk Elbilforening har fortsatt i 201 1 .  LO støttet 
klimakampanjen Earth Hour også i 201 1 .  

I 201 1 startet forskningsprosjektet C ICEP,  " Strategiske utfordringer i 
internasjonal klima og energipolitikk" under ledelse av Cicero Senter 
for Klimaforskning, som et nytt FME-Samfunn; Forskningssenter for 
Miljøvennlig Energi - Samfunn. LO deltar i prosjektet som en av flere 
brukerpartnere. Forskningsprosjektet skal gå over flere år. 
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De internasjonal klimaforhandlingene i 201 1 ,  COP17 var i 201 1 i Durban 
i Sør-Afrika. 

Rundt tre hundre personer representerte internasjonal fagbevegelse 
under klimatoppmøtet. Fagbevegelsen gjennomførte også en stor 
demonstrasjonsmarsj med flere tusen deltakere arrangert av Sørafrikansk 
fagbevegelse for 1 million klimajobber i Sør-Afrika. Det ble arrangert en 
egen World ofWork Pavilion med seminarer, møter og workshops som 
gikk over 10 dager. LO arrangerte et seminar der i samarbeid med det 
norske utenriksdepartementet, om det norske klima- og energi-initiativet 
Energi+. LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes innledet på seminaret. 

LO hadde en representant i den norske forhandlingsdelegasjonen, 
og var i tillegg tilstede med tre representanter. Resultatene fra 
klimaforhandlingene ble nok en gang skuffende, men likevel bedre enn 
forventet. Det grønne klimafondet kom på plass, det ble vedtatt å forlenge 
Kyotoprotokollen, og viktigst; det ble enighet om å forhandle frem en 
bindende internasjonal klimaavtale innen 201 5,  og som skal gjelde for alle 
innen 2020. LO deltok også på klimaforhandlingenes forberedende møter 
i Bonn, Tyskland sammen med internasjonal fagbevegelse. 
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ARBEIDSMILJØ 

Intensjonsavtalen o m  e t  mer inkluderende arbeidsliv 

Partene i arbeidslivet ved LO, YS,  UNJO,  Akademikerne, NHO, H S H ,  
K S ,  NAVO og staten ved A I D  o g  FAD har videreført arbeidet med IA
avtalen i 201 1 .  Som overordnede nasjonale mål. er partene enige om 
at JA-samarbeidet skal bidra til å forebygge sykefravær, øke fokuset 
på jobbnærværet og hindre "utstøting" fra arbeidslivet, og å øke 
rekrutteringen til arbeidslivet av personer som ikke har et arbeidsforhold. 
Partene er enige om at det i det videre JA-samarbeidet skal settes større 
fokus på det forebyggende og systematiske H M S-arbeidet. 

JA-avtalen garanterer at endringer i sykelønnsordningen ikke kan foretas 
med mindre alle partene er enige i dette. 

Sekretariat for avtalen er i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, med 
en Oppfølgingsgruppe bestående av medlemmer fra partene i avtalen, 
som fungerer som "styre" for avtalen i avtaleperioden. Arbeidet er ledet av 
statssekretær Jan-Erik Støstad. 

LOs medlem i Oppfølgingsgruppen er Trine Lise Sundnes, med Turid 
Klette som varamedlem. J tillegg er det forskjellige arbeidsgrupper for 
enkelte områder. 

Det ble fra 01 .07. 1 1  lovendringer i folketrygd- og arbeidsmiljøloven 
vedrørende gradert sykmelding, legene og partenes forpliktelser. 
Videre er innført sanksjoner overfor de som ikke følger reglene ved 
sykmeldinger. 

Partene har utviklet et web-basert interaktivt opplæringsverktøy som 
kan gjennomføres enkeltvis eller i gruppe. Dette ligger på nett: www. 

inkluderende.no.Etter presentasjonen i september har tilbakemeldingene 
vært positive og inntrykket er at verktøyet har blitt benyttet av mange. 

JA-avtalen og arbeidet i LO 
LOs interne JA-arbeidsgruppe ledes av Trine Lise Sundnes, med Turid 
Klette, Gry Gundersen ( permisjon til 01 .05 . 1 1 )  og Tor Idar Halvorsen fra 
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Forhandlings- og HMS- avdelingen og Øystein Nilsen og Liv Sannes fra 
Samfunnspolitisk avdeling og Anders Hom fra INRA. 

IA-avtalen fokuserer på samarbeid mellom tariffpartene. Tariffpartene 
jobber aktivt med å bedre måloppnåelsene i JA-avtalens tre delmål. 

Det har vært rapportmøter med forbundene fem ganger i 201 1 ,  der 
forbundene har møteplikt og rapporterer om sine aktiviteter. Forbundene 
har egne JA-ansvarlige som er pådrivere i forbundenes arbeide ut mot 
foreninger og tillitsvalgte. Møtene er rådgivende drøftingsmøter for JA
arbeidet i LO. 

Distriktskontorene er alle engasjerte i JA-arbeidet i sitt fylke. Det er i 201 1  
opprettet JA-råd i hvert fylke, hvor LO er representert. Også i 201 1 er det 
gjennomført mange konferanser, lokale kurs og informasjonsmøter. 

Fagbladene er oppfordret til å ta inn artikler om IA-arbeidet, og spesielt 
omtale fagforeninger og virksomheter som har gode ideer for hvordan 
lykkes i IA-arbeidet. 

Stortingsmelding nr 29 (2010 - 201 1 )  Felles ansvar for et 
godt og anstendig arbeidsliv 

Stortingsmelding nr. 29 om et felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv 
- arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet, er den første meldingen om 
norsk arbeidsliv som både omfatter land og offshore. Den omfatter en 
rekke ulike temaområder og tiltak, hvorav LO er fornøyd med omtale og 
tiltak knyttet til noen temaer, men savner oppfølging av andre temaer, for 
eksempel oppfølging av medbestemmelsesutvalget. Regjeringen lanserte 
stortingsmeldingen i forbindelse med starten på valgkampen i august 201 1 .  
Flere avdelinger i LO samt forbundene har gitt innspill til  meldingen. LO 
følger opp den videre behandling av meldingen i Stortinget med deltakelse i 
den åpne høringen samt i eget brev til Arbeidsdepartementet. 

Regelverksutvikling 

LO behandlet følgende høring: Kommisjonsforordning om arbeidsulykker 
(EU) Nr. 349/20 1 1 .  
Arbeidsdepartementet har vedtatt ny forskriftsstruktur knyttet til 
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arbeidsmiljøloven med ikrafttredelsesdato 1 . 1 .201 3 .  Regelverksforum 
i regi av Arbeidstilsynet, hvor LO deltar med tre representanter, skal 
utarbeide og gjennomføre opplæring for virksomhetene knyttet til den 
nye strukturen i 2012. 

Psykososialt arbeidsmiljø 

LO har bidratt til å følge opp nye metoder, som faktaundersøkelse og 
arbeidsmiljømegling, for å forebygge og håndtere saken om mobbing og 
trakassering. LO har utarbeidet informasjonsbrosjyre for tillitsvalgte om 
mobbing og trakassering på arbeidsplassen. LO har deltatt i et samarbeid 
med Arbeidsforskningsinstituttet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt for 
å formidle de norske erfaringene med metodeutvikling i forhold til 
mobbing og trakassering til fem andre europeiske land. Dette er et 
langsiktig arbeid som videreføres i 2012. 

Personvern 

LO har fulgt opp tidligere forslag om offentlig utreding knyttet til 
personvern/kontroll og overvåking i arbeidslivet. Det er blant annet 
avholdt møter med de aktuelle departementer både på faglig og politisk 
nivå. LO har avgitt innspill i en kartlegging av omfang og praksis om 
tema i regi av Arbeidsdepartementet. LO, sammen med de øvrige partene 
i arbeidslivet, deltar i en referansegruppe, oppnevnt av departementet, for 
å drøfte resultater og oppfølging av kartleggingen. 

De to Fafo-rapportene fra 2009 og 2010 som omhandler kontroll og 
overvåkning i arbeidslivet tar blant annet for seg bruk av ulike elektroniske 
kontroll- og overvåkingssystemer, og muligheter for å bruke disse på 
andre måter enn forutsatt, men går ikke i dybden når det gjelder bruk og 
konsekvenser av de ulike systemene. 

Dette følges opp i et nytt forskningsprosjekt om "Flåtestyring og kontroll 
med ansatte utenfor fast arbeidssted". Dette er et to-årig samarbeids
prosjekt mellom Senter for Rettsinformatikk (SERI)  og Fafo. Seri har 
prosjektledelsen. Det er nedsatt ei styringsgruppe bestående av LO, 
El&It, Fagforbundet, NTF, NAF, SERI og Fafo. Prosjektet finansieres av 
Forskningsfondet og forbundene i Styringsgruppa. Prosjektet sluttføres 
våren 201 3 .  
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Kjemisk-fysisk arbeidsmiljø 

Omtrent like mange arbeidstakere er utsatt for kjemisk-fysiske 
arbeidsmiljøforhold som tidligere, men muligens i noe mindre grad enn 
før. Støy utgjør fortsatt et betydelig problem i arbeidslivet, også innen 
offshore virksomhet. 

Det skjer mye på det internasjonale plan i kjemikaliearbeidet både faglig 
og politisk som har eller får betydning for forholdene og regelverket i 
Norge. EUs arbeid er viktigst, særlig siden EU også inkorporerer det 
internasjonale kjemikaliearbeidet i sitt arbeid med regelverksutforming. 

Innføringen av EUs kjemikaliepolitikk, REACH,  og regelverket knyttet til 
dette er av svært stor betydning for norske forhold da det i det alt vesentlige 
blir gjort til del av EØS-avtalen. LO følger opp dette, og EUs øvrige arbeid, så 
langt ressursene rekker, direkte og gjennom arbeid i Den europeiske faglige 
samorganisasjon (DEFS). Både EU og norske myndigheter har nå begynt 
arbeidet med innføringen av det globale harmoniserte systemet (GHS)  for 
klassifisering og merking av kjemikaler som er utarbeidet i regi av FN. 

LO deltar og bistår, den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) 
i kjemikaliearbeidet og i arbeidet knyttet til nanoteknologi. Det 
internasjonale arbeidet har særlig vært knyttet til å videreføre og omsette i 
praksis den internasjonale strategien for å håndtere kjemikalier (SAICM) 
som ble forhandlet frem i Dubai i 2006. 

Det meste av LOs oppfølgingsarbeid i forhold til det som skjer 
internasjonalt på kjemikalieområdet er knyttet til EUs regelverk, særlig 
REACH,  og det arbeid som gjøres i EUs vitenskapelige komite for 
normer og grenseverdier, SCOEL. Også på det fysiske området innen 
arbeidsmiljøfeltet, har EU vedtatt endringer slik som i forhold til 
vibrasjoner og optisk stråling som har blitt til en del av EØS-avtalen, og 
som derfor blir en del av det norske arbeidsmiljøregelverket. 

Nano-teknologi og nano-produkter har blitt svært aktualisert som tema i 
løpet av året. LO deltar i et trepartsprosjekt, Nanoprosjekt, sammen med 
blant annet Arbeidstilsynet for å kartlegge forekomsten av nanoprodukter 
og -teknologi i norsk arbeidsliv. Men LO har også fokus på å fange opp 
mulige helseskadelige virkninger av nanoprodukter og nanoteknologi, 

53 



blant annet gjennom deltakelse i referansegruppen til den norske 
ekspertgruppen som utreder dette. 

Elektromagnetiske felt (elektromagnetisk stråling, EMF) og 
arbeidsmiljøkonsekvenser er et område som det har vært økende 
fokus på i løpet av året. Det er bekymring for de arbeidsmiljømessige 
konsekvensene av ulike typer felt, særlig de som er knyttet til installasjoner 
for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, særlig sendere. LO 
er aktiv deltager i en referansegruppe for å synliggjøre de spesielle 
problemstillinger knyttet til EMF og arbeidslivet. 

Det er i 201 1 videreført flere utredninger om kjemisk arbeidsmiljø fra 
myndighetene og underliggende etater hvor LO deltar direkte eller i 
referansegrupper. Et av de mer omfattende prosjektene har som mål å 
legge forholdene til rette for å samle inn måledata fra kjemisk påvirkning i 
arbeidslivet i en nasjonal database (EXPO) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAM!).  LO er også representert i Fagrådet ved Produktregisteret 
(PR) .  PR samler inn opplysninger om helsefarlige kjemikalier, og det er 
gjennom P R  at Arbeidstilsynet og andre myndigheter kan få opplysninger 
om forekomst og sammensetningen av helsefarlige kjemikalier. 
Arbeidstilsynet har sendt på høring forslag til revisjon av administrative 
normer for forurensning i arbeidsatrnosfære, og LO har lagt ned et 
merkbart arbeid i den forbindelse. 

LO bistår så langt som råd er, forbundene i forbindelse med enkeltsaker om 
arbeidstakere som er utsatt for fysisk-kjemisk påvirkning, og i forbindelse med 
prosjekter og utredninger. Av de mer omfattende prosjekter og utredninger 
som det er arbeidet med i 201 1,  skal nevnes: Kvikksølvpåvirkning av ansatte i 
tannhelsetjeneste, melstøv i bakeribransjen, kreft i silisiumkarbidindustrien, 
kreft i offshorenæringen, kreft i forbindelse med skiftarbeid og uregelmessig 
arbeidstid, obstruktiv lungesykdom (emfysem, KOLS med mer.) i 
smelteverksindustrien (Yrkes-OLS), kjemisk arbeidsmiljø i frisørnæringen, 
kaldt arbeid, varmt arbeid (sveising og lignende), kjemisk arbeidsmiljø 
offshore, og støyprosjektet offshore. Det siste prosjektet er svært omfattende og 
ressurskrevende og vil pågå i flere år. 

Regjeringen har i løpet av året ferdigstilt sin Forvaltningsstrategi 
på radonområdet. LO fortsetter arbeidet i den forbindelse for at 
arbeidsmiljøområdet skal følges opp på en god måte. 
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Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin 

GODKJENNINGSORDNING 
Den nye godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenesten har fungert 
siden januar 2010. Per 5. desember 201 1 har godkjenningsenheten 
i Arbeidstilsynet mottatt 346 søknader. Referansegruppen knyttet til 
godkjenningsenheten, der partene i arbeidslivet er representert, har hatt 
to møter, ett i januar og ett i desember. LO har ønsket å ha noe hyppigere 
møter, for å kunne følge tettere med på, og delta i prinsipielle diskusjoner 
knyttet til problemstillinger som oppstår etter hvert som ordningen har 
fungert en tid. 

INFORMASJON 
Forhandlings- og HMS-avdelingen har utarbeidet en brosjyre 
"Arbeidsmiljø nr 3 /201 1 om Bedriftshelsetjeneste". Målgruppen for 
brosjyren er verneombud og tillitsvalgte. 

ARBEIDSMEDISIN 
LO har fulgt opp samarbeidet med NHO og Norsk forening for 
arbeidsmedisin for å følge utviklingen til de arbeidsmedisinske avdelinger 
og den tilsvarende aktiviteten ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAM !) 
samt undervisning innen arbeidsmedisin i medisinerstudiet. 

Europeiske rammeavtaler om arbeidsmiljø 

Som et ledd i iverksetting av den europeiske avtalen om vold og 
trakassering, har arbeidstakerorganisasjonene fått i oppdrag av 
Regelverksforum (Arbeidstilsynet) om å fremme forslag om hvordan 
avtalen kan knyttes sterkere til HM S-regelverket. Dette arbeidet tas sikte 
på å ferdigstilles i 2012. 

LO har deltatt i forhandlinger på europeisk plan om rammeavtale om 
inkluderende arbeidsmarked. Avtalen er oversatt til norsk og godkjent av 
hovedorganisasjonene på begge sider. 

Arbeidstilsynet 

LO har to medlemmer i Arbeidstilsynets råd. Rådet har hatt tre møter 
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og ett telefonmøte i 201 1 .  Rådet har i stor grad konsentrert arbeidet om 
Strategisk plan for 201 3-2016, oppfølging av Stortingsmelding 29, Felles 
ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv, og om tilsyn for å avdekke 
sosial dumping og grove brudd på arbeidsmiljøloven. 

LO har spesielt vært opptatt av å presentere forbundenes erfaringer 
og forslag til prioriteringer i ny strategisk plan. Tematisk dreier de 
seg i stor grad om tilsynspraksis som partene i de ulike bransjene og 
regionene finner nyttige. Registrering av, og statistikk om, arbeidsskader 
og arbeidsdødsfall er et prioritert område. Avdekking og oppfølging av 
arbeidsmiljøkriminalitet et annet. Det gjenstår å se i hvor stor grad disse 
blir synlige i den nye planen. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt 

Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskningsinstituttet 
innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. LO har hatt en representant 
i instituttets fagråd. STAM I har i 201 1 vært i dialog med 
Arbeidsdepartementet for å oppnevne et nytt fagråd med en noe annen 
sammensetning enn det tidligere rådet har hatt. Det har derfor ikke vært 
noen møter i fagrådet i 201 1 . Det nye fagrådet forventes å bli oppnevnt på 
nyåret i 2012 .  

Nasjonal Overvåkning av Arbeidsmiljø og -helse (NOA) er en avdeling 
under STAM I som har som oppgave å samle inn og formidle 
faktakunnskap om arbeidsmiljø og -helse. De utgir rapporter og 
faktabøker. I 201 1 ble det lansert et nytt webbasert verktøy for å 
gjøre kunnskapen ytterligere tilgjengelig og anvendbar. LO deltok i 
referansegruppe for dette arbeidet. I tillegg ble verktøyet presentert på 
LOs hjemmesider og i eget seminar for forbundene. 

Standardisering 

EU har vedtatt ny strategi for standardisering. Standardiseringsarbeid skal 
etter dette også gjelde innenfor tjeneste- og servicesektoren, både privat og 
offentlig. DEFS er opptatt av at fagbevegelsen på alle nivåer i Europa skal 
være på banen for å sikre at standarder innenfor de nye områdene ikke 
svekker arbeidstakerrettigheter og/eller undergraver partssamarbeidet. 
Felles informasjons- og kontaktnettverk er viktig i den sammenheng. 
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DEFS ønsker derfor en oversikt over aktuelle kontaktpersoner i 
fagforbundene i forhold til de ulike tjenesteområdene. 

AKAN, Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og 
avhengighetsproblematikk 

AKAN er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten. Innsatsen 
rettes mot hele Norges arbeidsliv. AKAN er ikke en medlemsorganisasjon 
og er tilgjengelig for alle. AKANs formål er å forebygge 
rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, gjøre ledere og ansatte i stand til 
tidlig å gripe fatt i risikofylt rusmiddelbruk, samt å bidra til at ansatte med 
rusmiddelproblemer får et tilbud om hjelp. Spilleavhengighet er definert 
som en del av AKANs arbeidsfelt. AKANs spesielle styrke og muligheter i 
det forebyggende arbeidet ligger i partssamarbeidet. 

Arbeidet ledes av styre sammensatt av representanter for de to 
hovedorganisasjonene og fra staten ved Helsedirektoratet. LO og NHO 
veksler på leder og nestledervervet i styret. 

Direktøren leder AKANs sekretariat med 1 5  ansatte. Leder og nestleder i 
styret, statens representant og direktør utgjør arbeidsutvalget. 

AKAN-sekretariatets virksomhet finansieres gjennom bevilgninger fra 
LO, NHO og over statsbudsjettet og ved kursavgifter for de som deltar på 
AKANs kurs. 

Arbeidsmiljøopplæring 

LO/NHO (HF) har løpende fulgt opp de likelydende inngåtte 
avtalene med de tre kursarrangørene (AOF, Arbeidsmiljøsenteret og 
Industriskolen) .LO har samarbeidet med AOF om utvikling av kurs 
for tillitsvalgte og verneombud i forhold til kontroll og overvåking i 
arbeidslivet. Dette gjelder både nettbasert kurs og som eget tema i 
arbeidsmiljøopplæringen. 

Store anlegg 

LO har i 201 1  vært engasjert på følgende prosjekter: TCM, Mongstad 
(Technology centre Mongstad) , KOP, Kollsnes (Kollsnes oppgradering 
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prosjekt) KEP 2010, Kårstø, samt T2 Prosjektet på Gardermoen fra 
september 201 1 . 

I forbindelse med bygging av nytt Østfoldsykehus har det vært avholdt 
flere møter med prosjektledelsen. Det er i disse møtene gjort avtale om at 
det skal være en LO-koordinator tilknyttet prosjektet, så snart aktiviteten 
på byggeplassen er stor nok. 

T2 prosjektet på Gardermoen er et omfattende byggeprosjekt, og vil 
pågå til 2017. Det er laget en avtale mellom LO og prosjektet om at når 
aktiviteten øker, vil det bli engasjert to koordinatorer. På Mongstad går 
TCM prosjektet mot ferdigstillelse våren 2012, men LO vil bli videre 
engasjert i et nytt oppgraderingsprosjekt, DCR (Delayed Coker Revamp) . 
Avgjørelsen om denne oppgraderingen ble formelt tatt sommeren 201 1 ,  
o g  oppbemanning vil skje våren 2012. 

I de ulike prosjekt har det vært mye fokus på arbeidstidsordninger. 
Bruk av utenlandsk arbeidskraft har vært stor, da spesielt på Mongstad, 
og det har medført at det er brukt mye tid på ansettelses kontrakter og 
lønns- og arbeidsvilkår. Det har også i mange tilfeller vært vanskelig å 
få tilfredsstillende dokumentasjon, noe som har sammenheng med at 
allmenngjøring på petroleumsanleggene ble opphevet like før nyttår 2010. 
De selskap som var omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag var noe 
enklere å få dokumentasjon fra, da denne er allmenngjort for hele landet. 

På alle prosjektene er det opprettet LO-utvalg og HMS-utvalg. 
Velferd er også ivaretatt. Det har vært god kontakt med de involverte 
forbundsområdene. 

LOs anleggssekretær har hatt oppfølging av prosjektene, og fulgt opp 
nye prosjekt som er under planlegging. Det har også vært avholdt mange 
møter i LO-regi med forbund, fagforeninger, byggherrer og myndigheter, 
i tillegg til flere konferanser, som har relasjon til anleggssekretærens 
oppgaver. 

Arbeidstid 

Presset mot normalarbeidsdagen blir stadig sterkere og problemstillinger 
rundt utvidede åpningstider, stadig utvidelser av områder for skift-/ 
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turnusordninger, rotasjonsordninger og ønsker om arbeidstid ut over 
normalarbeidsdagen, øker i omfang både i offentlig og privat sektor. I 
tillegg til arbeidet med innarbeidingsordninger har LO et stort og bredt 
engasjement på arbeidstidsområdet. Overordnet for alt dette arbeidet står 
HMS-perspektivet, liksetillingsperspektivet, målsettingen om at alle skal 
kunne stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder og arbeidstidens betydning 
for samfunnsutviklingen. 

Rett til hele stillinger 
Som oppfølging av LOs Handlingsprogram 2009-2013 ,  vedtok 
sekretariatet i mars 201 1  hvordan LO skal realisere en lovfesting av rett til 
heltid. Forslaget innebærer endringer i Likestillingsloven: § 1-A Plikt til 
å arbeide for likestilling ved at arbeid for å forhindre ufrivillig deltid må 
inngå i virksomhetenes aktivitetsplikt og redegjørelsesplikt. 

Arbeidsmiljøloven: § 10-3 Arbeidsplan ved at arbeidsplaner må 
utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne slik at det tilrettelegges for 
mest mulig heltid, § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte ved at utøvelse 
av fortrinnsretten ikke må være betinget av at det ikke vil innebære 
"vesentlige ulemper for virksomheten" og § 14-9 Midlertidig ansettelser 
ved at det kan reguleres at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes i 
heltidsstilling tilsvarende AML § 14-9 (1 ) .  

Dette er temaer som også tas opp i Meld.St 29 (2010-2011 )  Felles ansvar 
for et godt og anstendig arbeidsliv og som regjeringen vil følge opp i 
dialog med partene. 

Det er bevilget 25 millioner kroner over statsbudsjettet for 201 1 ,  med 
signaler om tilsvarende sum for 2012 og 2013 ,  til prøveprosjekter 
som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke 
muligheten for de som ønsker økt stillingsandel/full stilling. LO har 
sittet i en rådgivende gruppe for tildeling av disse midlene. Av 164 
søknader som kom inn, ble det bevilget penger til 32 prosjekter som nå 
er igangsatt. Prosjektene fordeler seg i hovedsak på disse områdene: 
arbeidstidsordninger, grunnbemanning, helgearbeid, fleksibilitet i forhold 
til arbeidsoppgaver og arbeidssted samt formell og uformell kompetanse. 
Fafo skal evaluere denne satsningen mot ufrivillig deltid. 
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Brosjyre 
Forhandlings- og H M S-avdelingen utarbeidet i 201 1 en brosjyre " 
Arbeidsmiljø nr 1/20 1 1  Arbeidstid og helse " som er rettet mot 
verneombud og tillitsvalgte. 

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonens (DEFS) arbeidstidspris 
DEFS utdeler hvert år en arbeidstidspris til en virksomhet der partene i 
aktivt samarbeid har utviklet ny måte å organisere arbeidstid på, og fått 
gode arbeidsmiljøresultater som følge av det. Medlemsorganisasjonene 
kan nominere kandidater, og LOs kandidat, Tine Midt-Norge, Heimdal ble 
i 201 1  tildelt prisen. Begrunnelsen for tildelingen er et arbeidstidsprosjekt 
som blant annet omfatter redusert arbeidstid. 

Forskning 
LO og forbundene har hatt mange forskningsprosjekter innen 
arbeidstidsområdet, og siden 2009 har disse vært samlet i 
paraplyprosjektet " Arbeidstid - Press mot normalarbeidsdagen". 

Følgende forskningsprosjekter er igangsatt/fullført innen 
arbeidstidsområdet, finansiert av LOs forsknings- og utredningsmidler 
(FU-midler) i 201 1 :  
- Heltid en rett - deltid en mulighet? Strategier for større stillinger innen 
privat tjenesteyting. 
- Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte 
- Arbeidstidsdilemmaer. Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på 
arbeidstidsområdet. 
- Uønsket deltid. Gir kunnskap om omfanget av ufrivillig deltid og om de 
økonomiske konsekvensene av dette 
- Innarbeidingsordninger/utvidet arbeidstid - kunnskap om Sverige, 
Danmark og Finland 
- Normalarbeidsdagen. Analyse av normalarbeidsdagen som historisk, 
sosialt og regulativt fenomen. Tar for seg endringer i arbeidstidsordninger 
og utfordringer knyttet til regulering av normalarbeidsdagen. 
- Innarbeidingsordninger i et familieperspektiv. Analyserer blant 
annet hvordan avvikende arbeidstidsordninger og tidsrytmer påvirker 
familielivet. 

Alle prosjekter i regi av Fafo. I tillegg er LO med å delfinansierer I RI S
prosjektet "Skiftarbeid og helse i den norske oljeindustrien''. 
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LII<ESTILLINGSPOLITII<I< 
Likestilling i arbeidslivet 

LO har i perioden jobbet mye opp mot myndighetene i forbindelse med 
problematikken rundt heltid/deltid. Dette i henhold til kongressvedtak 
fra 2009. LO holder nå på med en stor undersøkelse "Press mot 
normalarbeidsdagen" og her vil deltid være en sentral del i undersøkelsen. 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) inviterte partene i arbeidslivet 
til et dialogmøte rundt utarbeidelsen av en ny handlingsplan for 
likestilling mellom kjønnene. Her leverte LO et notat med faglige innspill 
som LO vil det skulle settes fokus på. 

Tariffoppgjøret i 201 1 hadde et bra fokus på likelønn, med gode resultater 
for enkelte områder. 

LO har i samarbeid med NHO sendt en henvendelse til BLD om 
kontantstøtten, der partene er enige om at denne er et stort hinder for 
likestilling i arbeidslivet. 
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FORSI<NING OG UTDANNING 
Forskning 

LO har også i 201 1 hatt et nært samarbeid med Norges forskningsråd 
og Kunnskapsdepartementet. Mye av innsatsen har vært konsentrert 
rundt innretningen og omfanget av den næringsrettede brukerstyrte 
forskningen og utarbeiding av Forskningsrådets nye strategi 
for forskningsdrevet innovasjon, opprettelsen av de regionale 
forskningsfondene og deres styresammensetting. 

Det har vært løpende kontakt i forskningspolitisk sammenheng med 
blant annet NHO, Norsk Industri, ABELIA, TEKNA Forskerforbundet 
og Universitets- og Høgskolerådet. Dessuten deltakelse på sjefsmøtene 
til Forskningsinstituttene i regi av ABELIA. Det har i tillegg vært god 
dialog med S I NTEF og NTN Us ledelse om de forskningsøkonomiske 
forutsetningene for den teknisk industrielle forskningen i Norge. LO 
har deltatt på flere ulike forskningspolitiske møter og konferanser og 
gjennomført egne møter i LOs forskningspolitiske forum og en åpen 
forskningspolitisk konferanse. Det har blitt gjennomført møter med 
Forskningsrådet og med politisk ledelse i KD, N H D  og KRD. 

Forskningspolitisk arbeid i LO 

LO-sekretariatet oppnevnte i 2010 et forskningspolitisk ad-hoc utvalg 
som med utgangspunkt i Handlingsprogrammet skulle oppdatere 
"LOs forskningspolitikk". Utvalget har hatt representasjon fra flere 
forbund og ble ledet av LO-nestleder Tor-Ame Solbakken. Det nye 
forskningsdokumentet ble ferdigstilt i 201 1 . Det fikk navnet " LOs 
forsknings- og utviklingspolitikk 201 1-201 3". 

Forskningsaktivitet i LOs regi 

Det ble avsatt om lag 12 mill. kroner til nye utrednings- og 
forskningsprosjekter i 201 1 ,  til blant annet 
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Nordisk modell 
Arbeidstid/press mot normalarbeidsdagen 
Fagbevegelsens E U-observatorium 



Lovfestet minstelønn 
Uønsket deltid 
Innarbeidingsordninger /utvidet arbeidstid 
Tillitsvalgtes situasjon 
Organisasjonsutredning 
Prosjekter i regi av senter for internasjonal klimapolitikk 
Overveltning av C02 pris i innenlandske kraftpriser -
kompensasjonsordninger 
Anstendig arbeidsliv 
Eldrebølge og sysselsetting 
Arbeidslivs barometer 
Fafos rådsprogram 
Fattigdom - kunnskapsstatus 
Kommunen som samfunnsutvikler - lokale nærings- og 
sysselsettingsstrategier 
Helseprosjekt i Nasjonalballetten i tilknytning til JA-arbeid 
Uravstemning 
Personvern/kontroll og overvåkning 

I tillegg pågikk flere prosjekter som ble startet opp i 2010 eller tidligere. 
Resultater og analyser er dokumentert i egne rapporter og inngår som 
grunnlag for LOs løpende politiske og organisatoriske arbeid. 

Flere prosjekter vil strekke seg inn i 2012 og i noen tilfeller videreføres 
eller utvides. 

Innovasjon 

Hovedinnsatsen på det innovasjonspolitiske området har vært innspill 
til ulike miljøer om medarbeiderdrevet innovasjon - MDI .  Gjennom LOs 
innspill til regjeringen ble M D I  omtalt i innovasjonsmeldingen fra 2008. 
Etter oppdrag fra N H D  ble en egen håndbok om M D I  utarbeidet av 
forskningsinstituttene I RIS  og NTNU Samfunnsforskning, i samarbeid 
med LO og N H O. 

Samtaler med N H D  og virkemiddelaktørene om et mulig nasjonalt 
M DI-prosjekt og om et nordisk M D I  prosjekt med LO-DK, LO-S og SAK 
er videreført. Det har vært kontakt med ti norske forskningsinstitutter 
om M D I .  Det er også blitt etablert et eget europeiske nettverk blant 
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forskere om M D I  som har gjennomført seminarer der LO har 
medvirket. 

Det har også blitt gjennomført egne informasjonsmøter med LO-forbund 
om medarbeiderdrevet innovasjon. Og det har vært gitt flere innlegg på 
ulike seminarer og konferanser i inn og utland om M DI .  

L O  deltar i N H Ds referansegruppe for C IP  - E Us rammeprogram for 
konkurranseevne og innovasjon. E Us nye innovasjonspolitikk "Innovation 
Union", har vært et sentralt arbeidsområde. Gjennom CEN - Det 
europeiske standardiseringsbyrå, er LO involvert i utviklingen av en ny 
standard for "Innovasjonsledelse". Arbeidet følges opp av en egen gruppe 
i Standard Norge, der Anthony Kallevig er LOs representant. Han er også 
med i en internasjonal arbeidsgruppe som skal levere skriftlige innspill. 
Kontakten med Nordic lnnovation Center er viktig for drøftinng av den 
nordiske modellen og MDI .  

Mange har henvendt seg til LO om MDI ,  deriblant australsk LO, Cornell 
Universitetet i New York sammen med helseforetaket Kaiser Permanente. 

LO har også formidlet sine innovasjonspolitiske syn overfor 
virkemiddelapparatet og ulike organisasjoner, nasjonalt og regionalt, 
med sterk vekt på den erfaringsbaserte innovasjonen som skjer på 
arbeidsplassene. 

LOs utdanningsfond 

Stipend fra LOs Utdanningsfond ble i 201 1 utlyst for 20. gang, og interessen 
er fortsatt meget stor. Det ble i 201 1  innvilget totalt 2.41 1 stipend, fordelt 
slik tabellen viser. Til sammen er det delt ut kr 24.199.500,-, noe som gir et 
gjennomsnitt på kr 10.000,- pr stipendiat. Maksimale stipend for studieåret 
201 1/2012 var kr 17.000,- for helårsutdanning og kr 8.500 for kortere kurs. Når 
det gjelder kurs innen EDB/IKT er satsen på kr 4.500,-. Stipend for støtte til 
AOFs lese- og skriveopplæring med datatekniske hjelpemidler er på kr 10.500,-. 

Nedenstående statistikker gjelder regnskapsåret 201 1 . 

De som har søkt om stipend til helårsutdanning etter fristen (15 .mai) har 
fått stipend som for til kortere utdanninger. 
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TOTALT INNVILG ET 201 1 M E D  SAMM EN LIGNENDE TALL FOR 2010 

Type Antall Antall Beløp 1 1  Beløp 10 %11  %10  
utdanning 1 1  10  

Helårs- 5 1 1  365 8.657.900 6.185 .000 35,78 30,94 
utdanning 

Kortere 1 .900 1 .757 1 5 .541 .600 1 3 .804.000 64,22 69,06 
utdanning 

TOTALT 2.41 1 2 .122 24. 199.500 19.989.000 100 100 

Praksis- 391 281 3.232.400 2.271 .600 13 ,36 1 1 ,36 
kandidat 

Yrkesmessig 549 400 4.996.200 3.257.800 20,65 16,30 
videre-
utdanning 

Videre- 70 85 673 .200 739.200 2,78 3 ,70 
gående skole 

Fagskole 470 479 5 .422.600 5 .078.100 22,41 25,40 

Høgskole/ 622 583 7.596.500 6.677.000 3 1 ,39 33,40 
Universitet 

Les og skriv 87 74 901 .500 698.900 3,72 3,50 
med data 

Annet 222 220 1 .377. 100 1 .266.400 5,69 6,34 
utdanning 

TOTALT 2. 41 1 2 .122 24. 199.500 19.989.000 100 1 00 
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STI PENDMOTIAKERNE FORDELT EITER KJØNN 

Helårsutdanning Antall 1 1  Antall 1 0  % 1 1 % 10 

Kvinner 82 62 16,05 16,99 

Menn 429 303 83,95 83,01 

5 1 1  365 1 00 100 

Korete utdanning 

Kvinner 418 398 22,00 22,65 

Menn 1 .482 1 .359 78,00 77,35 

1 .900 1 .757 100 100 

FORBUNDSFORDELING 

201 1 2010 

For- Antall Beløp For- Antall Beløp For-
bund stipend innvilget bundes stipend innvilget bun-

inn- andel innvilget dets 
vilget i %  andel 

i %  

NAF 1 5 5  1 .458.000 6,02 201 1 .755 .700 8,78 

E L & IT 467 5.381 .600 22,24 436 4.527. 100 22,65 

FF 1 . 168 1 1 .457.900 47,35 935 8.813 .500 44,09 
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HK 55 446.200 1 ,84 16  159.500 0,80 

I E  333 3 .457.700 14,29 248 2.370.400 1 1 ,86 

NNN 80 716.700 2,97 1 12 907.100 4,54 

NSF 1 1  1 19.000 0,49 7 58.500 0,29 

NTF 77 612.700 2,53 109 916.800 4,59 

FLT 61 5 19.700 2 , 15  53  452.600 2 ,26 

Fagfor- 2 17.000 0,07 2 17.000 0,09 
bundet 

NTL 2 1 3.000 0,05 3 10.800 0,05 

TOTALT 2.41 1 24. 199.500 100 2 . 122 19.989.000 100 

Antall innvilgede stipend her økt sammenliknet med 2010 både innen 
helårsutdanning og kortere utdanning. 

For å hjelpe flest mulig av de som blir ledige har Sekretariatet senket 
kravet til LO-medlemskap fra tre til ett år for søkere som søker om stipend 
som praksiskandidat etter § 3 ,5  i opplæringsloven eller allmennfaglig 
utdannelse som fører fra til studiekompetanse. Endringen ble gjort 
gjeldende fra 1. juli 2009 i to år framover og senere forlenget ett år til 
fram til 1. juli 2012. 

TILDELINGS UTVALG 
Tildelingsutvalget har i 201 1  bestått av: Tor-Arne Solbakken, LO leder, 
Monica Moum LO, Jens Petter Hagen/Jan Ørnevik FF, Ragnar Gregersen 
E L  & IT, Grete Andreassen/Svein Erik Simonsen NNN, Torbjørn 
Reigstad NTF, Nina Henriksen FLT, Oddbjørn Nilsen NAF, Solfrid 
Home Moe I E, Benedikte Sterner LO (vara) , Jostein Antonsen H K  (vara). 
I tillegg møter Øystein Gudbrands LO Stat og Ellen Mohaugen fra AOF 
som observatør. Sekretariatet: Jadwiga Zarzycka LO. 
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Tildelingsutvalget har månedlige møter hvor innkomne søknader 
behandles. LOs fondsstyre er ankeorgan for tildelingsutvalget. 

Utdanningspolitisk arbeid 

LO har behandlet de vesentligste høringene vedrørende forslag 
til endringer i utdanningssystemet og deltatt i ulike dialog- og 
oppfølgingsmøter i Kunnskapsdepartementet og i Utdanningsdirektoratet. 

LOs UTDANNINGSPOLITI S KE ARBEIDSGRUPPE 
Utdanningspolitisk arbeidsgruppe møtes 3-6 ganger årlig for uformell 
drøfting av utdanningspolitiske spørsmål. Gruppa tar for seg utdannings
og kompetansepolitiske temaer i et livslangt læringsperspektiv. LOs 
årlige utdanningskonferanse anses som en del av gruppas virksomhet. 
Arbeidsgruppa ledes av den utdanningspolitiske ansvarlige i LOs valgte 
ledelse, nestleder Tor-Arne Solbakken. 

Det har vært avholdt tre møter, erfaringsseminar 15 .  februar med 
LOs representanter i faglige råd og i yrkesopplæringsnemndene og 
seminar 5. - 6. mai på Sørmarka. Temaer har blant annet vært partenes 
rolle og innflytelse i fag- og yrkesopplæringen, innføring av et norsk 
kvalifikasjonsrammeverk, livslang karriereveiledning, saker innen 
fagskolen, og den kommende stortingsmeldingen om utdanning for 
velferdsyrkene. 

LOs UTDANNINGSKONFERANSE 
LO avholdt den årlige utdanningskonferansen på Sørmarka kurs- og 
konferansesenter. 29.-30. september 201 1 .  Konferansen samlet over l lO 
deltakere fra LOs forbund og LOs distriktskontorer, AOF og eksterne 
samarbeidspartene innen utdannings- og kompetansepolitikk. Blant 
innlederne var kunnskapsminister Kristin Halvorsen og nærings- og 
handelsminister Trond Giske. 

NASJONAL OPPLÆRINGSKONFERANSE 20l l - MØTE M ED LOs OG 
N HOs MEDLEMM E R  I YRKESOPPLÆRINGSNEMNDENE 
Møtet ble avholdt under Nasjonal Opplæringskonferanse 201 1  i Tromsø 
16. august. Møtet diskuterte partenes innflytelse med utgangspunkt i 
prosessen i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og byggenæringens 
bransjeinitiativ, samt orientering om arbeidet med ny samfunnskontrakt. 
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Grunnskole og videregående opplæring 

LO og forbundene er representert i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring 
(SRY) og i de faglige rådene under Utdanningsdirektoratet. Av sentrale 
saker nevnes økt gjennomføring i videregående opplæring, arbeid med 
utvikling av kvalitetsvurderingssystem i fag- og yrkesopplæringen, 
alternativ organisering av videregående opplæring innen helse- og 
sosialfag og utarbeiding av nye retningslinjer for samarbeidet mellom 
S RY, de faglige rådene og Utdanningsdirektoratet. LO har blant annet fått 
gjennomslag for utprøving av et praksisnært Vg3 over inntil to år for de 
som ikke oppnår læreplass. 

Utdanningsdirektoratet har publisert tall for utviklingen i norsk 
grunnskole og i videregående opplæring: 
- Drøyt halvparten av elevene i 1 .-4. trinn deltar i leksehjelp. Skoler med 
leksehjelp tilbyr i gjennomsnitt 8,2 timer totalt for disse trinnene. 
- 62,5 prosent av elevene ved 1 .-4. trinn går på SFO. I fjor var andelen på 
60,9 prosent. 
- 1 500 flere søkere har fått godkjent lærekontrakt per september 
sammenlignet med samme tid i fjor. Mens 30,6 prosent av søkerne hadde 
godkjent lærekontrakt i 201 1  var det 25,2 prosent som hadde godkjent 
lærekontrakt blant søkerne i 2010. 
- 10 325 voksne grunnskoleopplæring, 1 78 færre enn i forrige skoleår. 
- Det er flere voksne som får ordinær grunnskoleopplæring, men færre 
voksne som får spesialundervisning på grunnskolens område. Antallet 
minoritetsspråklige har økt, særlig blant dem som mottar ordinær 
grunnskoleopplæring for voksne. 

Per 1 .  september var det totalt 22 060 søkere til læreplass. Det er 1 
320 flere søkere til læreplass enn i september i fjor. Disse søkerne blir 
behandlet av formidlingen i fylkene. Blant de 22 060 søkerne er 14 391 
formidlet til læreplass, 684 er avvist som søkere og 391 av søkerne har fått 
tilbud om Vg3 i skole. 

LO innledet om frafall og LOs utdanningspolitikk 28.mars på frokostmøte 
ved LOs distriktskontor i Steinkjær med Benedikte Sterner. 

WORLD SKILLS NORWAY 
WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne 
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statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. LO og 
en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og 
fylkeskommuner er representert i organisasjonen. WorldSkills Norway 
har ansvar for det norske Yrkeslandslaget som hvert annet år deltar i de 
internasjonale konkurransene WorldSkills Competition (Yrkes-VM) og 
EuroSkills (Yrkes-EM).  I tillegg arrangerer WorldSkills Norway selv Yrkes
NM hvert annet år i samarbeid med en fylkeskommune. 

I 201 1  ble det arrangert Yrkes-VM 5. - 9. oktober i London med 950 
deltakere fra 51 land. Norge stilte med 21 deltakere der kokk Øyvind Bøe 
Dalelv vant gullmedalje. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og til 
elektriker Bernt Erlend Fridell. Ytterligere sju fikk diplomer for eksepsjonelt 
godt fagarbeid "Medallion for Excellence" .  Det ble avholdt styremøter 20. 
januar, 24. april, 22. august og 9. november, samt årsmøte 24. april, I styret 
sitter Tor-Arne Solbakken, leder, og Benedikte Sterner fra LO. 

FAG SKOLENE 
Kunnskapsdepartementet har nedsatt et nytt nasjonal fagskoleråd. Rådet 
har 14 medlemmer der partene i arbeidslivet er representert sammen 
med sektoren. Fra LO møter LO-sekretær Kristian Tangen, Jonny 
Simmenes, FLT, og Benedikte Sterner, LO som representanter i rådet. 
N H O  har ledervervet i 201 1 .  Av saker som har vært til behandling kan 
nevnes utarbeiding av statistikk for fagskolen, arbeid med etablering av ny 
studentorganisasjon, bidrag til KDs arbeid med læringsutbyttebeskrivelser 
for fagskolekvalifikasjonene til nasjonal kvalifikasjonsrammeverk og 
opptakskrav til fagskoleutdanninger. 

LO deltok under NOKUTs konferanse for fagskolene 19. - 20. oktober i 
Ålesund med LO-sekretær Kristian Tangen og Benedikte Sterner, LO. 

Etter- og videreutdanning og livslang læring 

KOM PETANS E H EVING FOR TI LLITSVALGTE 
Flertallet i KUF-komiteen på Stortinget vedtok bevilgning til 
kompetanseheving av tillitsvalgte over statsbudsjettet i 201 1 .  LOs 
opplæringsmodell for kompetansetillitsvalgte inngår i tre av fire 
pågående prosjekter i Nordland, Østfold og Nord- og Sør-Trøndelag i 
samarbeid med AOF, partene i arbeidslivet lokalt og partnerskapene for 
karriereveiledning i fylkene. 
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DIALOG DOKUMENT M E LLOM LO OG VIRKE OM LIVSLANG 
LÆRING OG KOM P ETANSEPOLITI KK 
LO og Virke vektlegger i sitt innspill behovet for en samordnet strategi 
for livslang læring med et enhetlig system for å dokumentere og verdsette 
realkompetanse. Målet er å få etablert et effektivt trepartssamarbeid 
om kompetansepolitikken. Det pekes på behov for en nasjonal 
kompetansepolitikk som favner bredere og som tar utgangspunkt i 
arbeids- og næringslivets behov. En slik politikk må utformes i tett dialog 
mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. 

PROG RAM FOR BAS I SKOM P ETANSE I ARBEI DS LIVET (BKA) 
Virksomheter kan få tilskudd til å gi de ansatte opplæring i 
grunnleggende ferdigheter gjennom Program for basiskompetanse i 
arbeidslivet. Fagforeninger og avdelingstillitsvalgte kan også sende inn 
søknad om tilskudd til opplæring. Vox lyste ut 83 millioner kroner til 
opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Det er 
tilrettelagt en egen nettside for tillitsvalgte med informasjon om hvordan 
søke programmet på nettsiden til VOX. 

I nternasjonalt utdanningsarbeid 

EUs UTDANNINGS PROGRAMM E R  
Benedikte Sterner representerer L O  i Leonardo-komiteen som 
administreres av S I U  (Senter for internasjonalisering av høyere 
utdanning). Den nasjonale komiteen avholder to møter per år, der 
pilot-, mobilitets- og partnerskapsprosjekter gjennomgås og oversendes 
E U  med anbefalinger. LO har følgende representanter i EUs øvrige 
utdanningsprogrammer: 

- Life Long Learning Committee, EU,  Benedikte Sterner, LO. 
- Erasmus-programmet, Berit Asker, NTL. 
- Grundtvig-programmet, Trygve Natvig, Fagforbundet. 
- Comenius-programmet, Kristine Hansen, Fagforbundet. 

Samarbeid med eksterne instanser og organisasjoner 

ARBEIDERPARTIET PÅ STORTINGET 
LO deltok i KUF komiteens skolekonferanse på Stortinget 22. mars ved 
Benedikte Sterner. 
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Det ble avholdt seminar 26. april og kontaktmøte 14. juni mellom LO og 
Arbeiderpartiets kirke-, utdannings- og forskningsfraksjon på Stortinget 
20. januar. Fra LO deltok Tor-Arne Solbakken, Liv Sannes og Benedikte 
Sterner. 

Det ble avholdt kontaktmøte mellom LO og Arbeiderpartiets fraksjon i 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen 
på Stortinget 1 1 .  november. Fra LO deltok Tor-Arne Solbakken, Liv Sannes 
og Benedikte Sterner. 

KUNNSKAPS DEPARTEM ENTET 
Kontaktmøte med Tora Aasland fant sted 28. februar med Tor-Arne 
Solbakken, Nina Tangnæs Grønvold, Benedikte Sterner og Thomas 
Sandvik, NTL. 

NHO 
Det ble avholdt kontaktmøter mellom LO og N H O  1 .  november 
om spørsmål knyttet til fagopplæring, fagskolen og andre 
utdanningsspørsmål. I møtet deltok Kristian Tangen og Benedikte 
Sterner. Videre er det gjennomført seminar for Kunnskapsdepartementet 
og Utdanningsdirektoratet om partenes arbeid med utdanning og 
kompetansepolitikk 1 1 .  november. Tor-Arne Solbakken og Benedikte 
Sterner deltok. 

VI RKE 
Det har vært avholdt kontaktmøter mellom LO og VI RKE knyttet til 
dialogdokumentet om utdannings- og kompetansepolitikk. I møtene 
deltok Tor-Arne Solbakken, Hege Nielsen Ahlquist og Benedikte Sterner. 

vox 
Det ble avholdt kontaktmøte mellom VOX og partene i arbeidslivet 
15 .  mars og 21 .  september om læring for voksne og andre 
utdanningsspørsmål. I møtet deltok Benedikte Sterner. 

ELEVORGANI SASJONEN (EO) 
Det ble avholdt kontaktmøte mellom LO og EO om spørsmål knyttet til 
fag- og yrkesopplæring I møtet deltok Tor-Arne Solbakken og Benedikte 
Sterner. 
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Sørmarka AS 

Sørmarka AS har i 201 1 fungert som et moderne kurs og 
konferansehotell. Sørmarka opererer i et market preget av sterk 
konkurranse og ny etableringer. Det har vært en økt konsentrasjon av 
møtearrangementer i de store byene og ved de største flyplassene. Med 
fokus på kvalitet og god service har Sørmarka som mål å øke andel gjester 
fra arbeiderbevegelsen. 

Ved årsskiftet hadde Sørmarka 40 fast ansatte og en lærling. 

Styret 
Styret per 3 1 . 12  201 1  består av Tor-Ame Solbakken LO (leder), Mette 
Nord Fagforbundet (nestleder) , Peggy H .  Følsvik H K, Kari Kjerkol LO 
Stat, Kjell Mjaatvedt NNN,  Hans Christian Gabrielsen Fellesforbundet, 
Jonny Simmenes FLT. Respektive vararepresentanter: Ellen Stensrud 
LO, Inger Haug Fagforbundet, Lise Olsen LO Stat, Torbjørn Reigstad 
NTAF, Annett Klem M FO, Johnny Myrvold NAF, Ole Kristian 
Paulsen lE.  Ansatterepresentanter: Rolf Gunnar Finsrud, Jarle ærby. 
Vararepresentanter i rekkefølge: Elisabeth Vaardal, Vivian Mikalsen, Laila 
Endresen, Anton Arild Raanæs. 

Det er avholdt fem styremøter og et ekstraordinært styremøte i 201 1 .  
Hovedsaker og oppgaver i styret dette året har vært den økonomiske 
situasjonen for Sørmarka AS. Dessuten er styret orientert om arbeidet i 
bedriften med videreutvikling av anlegget, tilbud, tjenester, arbeidsmiljø 
og arbeidskultur. 

Belegg og kapasitetsutnyttelse 
I 201 1 ble kapasitetsutnyttelsen (133 rom) beregnet for 46 driftsuker 
22627 døgn eller 5 1 ,6 pst. Dette er en tilbakegang på 229 døgn eller 
1 pst sammenlignet med 2010.Den store årlige hotellundersøkelsen 
gjennomarbeides hvert år av administrasjonen. Rapporten brukes 
til å analysere egen virksomhet ved å gjøre sammenligninger med 
tall, vurderinger og konklusjoner i rapporten.Disse funn, analyser og 
tilhørende kommentarer er lagt fram og behandlet av styret. 

Drift av eiendommen 
De største prosjekter i 201 1  har vært tetting av brannkrav, ombygging av 
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ventilasjonsanlegg i konferanse bygg, modernisering av fyringsanlegg 
og planlegging av oppussing av hotell rommene i 2012. Prosjektene har 
bidratt til å redusere driftskostnader samt øke luftkvalitet i konferansebygg. 
Total renovering av hotell rommene planlegges gjennomført sommer 2012 
og vil bidra til å heve standard på hele konferanse senter. 

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS - AFR 

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS eies 100 prosent av 
Landsorganisasjonen i Norge, og driver folkehøgskole og barnehage. 

I 201 1 har styret bestått av følgende ni medlemmer: 
Styreleder Nina Tangnæs Grønvold, LO. Vara: Ståle Dokken, LO. Nestleder 
Øivind T. Hansen, LO. Vara: Hege Nilsen Ahlquist, LO. Styremedlem 
Eva Christine Grønseth, LO/APF. Vara: Tore Ryssdalsnes, LO/Stiftelsen 
Fri Fagbevegelse LO Media. Styremedlem Anne Marie Pettersen, 
LO/Fellesforbundet. Vara: Karin M. Mathisen, LO/Fagforbundet 
Hedmark Styremedlem Hege Samuelsen Søberg, LOs distriktskontor 
i Hedmark. Vara: Eirine Saaler Nabben, LO/ H K  Region indre Østland. 
Styremedlem Finn Arild Simensen, LO/AOF Innlandet. Vara: Iver 
Erling Støen, LOs distriktskontor i Oppland. Styremedlem Stine Maria 
Andresen, ansattrepresentant S L. Styremedlem Kari Monsbakken, 
ansattrepresentant Fagforbundet. Vara for de ansatte: Lene Espelund og 
Mona Hammer Olsen. Styremedlem Stine Lunde, elevrepresentant. 

Etter generalforsamling 20.juni har styret denne sammensetning: 
Kristian Tangen, LO, styreleder (2 år) , Hege Samuelsen Søberg, LOs 
DK i Hedmark, nestleder (1 år) , Tore Ryssdalsnes, LO Media (2 år) , Eva 
Christine Stenbro, APF ( 1  år) , Hege Nilsen Ahlquist, LO (1 år) , Karin M .  
Mathisen, Fagforbundet Hedmark ( 2  år) , Torgrim Kristoffersen, ansattes 
representant (Skolenes Landsforbund) . Vara: 1 )  Ase Marie Solberg 2) 
Mona Hammer Olsen, Stine Maria Andresen, ansattes representant 
(Skolenes Landsforbund), Vara: Som over Cecilie Iselin Stenberg 
(elevenes representant) . 
Varamedlemmer for de eiervalgte styremedlemmene: 
1 .  varamedlem Iver Erling Støen, LOs DK i Oppland ( 1  år) , 2. varamedlem 
Eirine Saaler Nabben, H K  Region Indre Østland (2 år) , 3. varamedlem 
Terje Kalheim, LO ( 1  år) . 
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Det ble i 201 1  avholdt tre styremøter, samt et styreseminar. Det ble avholdt 
ordinær generalforsamling for AFR AS den 20. juni 201 1 ,  i Folkets Hus i 
Oslo. 

Driftsresultat og.finansielle forhold 
Omsetningen i selskapet var i 201 1 på kr 16. 1 55 .73 1 .  Selskapets 
likviditetsbeholdning pr 3 1 . 12.2011 var kr 832.436 AFR AS mottok 
ikke eiertilskudd i 201 1 ,  og har betalt renter på lånet til LO. Selskapets 
finansielle stilling var tilfredsstillende ved årsskiftet. 

Elevene og skoletilbudet 
I skoleåret 201 1 /2012 har AFR 95 elever, inkludert 4 stipendiatelever, 
hvorav 64 prosent jenter. 1 1  av elevene går på Media 2. Elevene fordeler 
seg på FN-Akademiet, Medieakademiet ( journalistikk, fotojournalistikk, 
fotografi og grafisk design) og Media 2 (påbyggingsår i mediefagene) . 

For skoleåret 201 1/2012 mottok 45 prosent av elevene økonomisk støtte/ 
stipend fra et LO-forbund. Hovedkriteriet for tildeling av slik støtte er at 
en eller begge foreldrene er LO-medlemmer. 

Framtidsutsikter 
I 201 1 startet oppgardering av skolen med fokus på energisparing. Antall 
søkere til skolen er stabilt bra. Økonomien har hatt en positiv utvikling. 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek 

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) ble opprettet i 1908 av 
LO og Arbeiderpartiet i fellesskap. Arbark er arbeiderbevegelsens eldste 
eksisterende kulturinstitusjon og den eldste privatarkivinstitusjonen 
i Norge. Arbarks viktigste oppgave er å bevare arbeiderbevegelsens 
mangfoldige kulturarv og formidle den videre til nye generasjoner. 

Som i tidligere år har gruppen av brukere vært sammensatt: 
Arbeiderbevegelsens veteraner og entusiaster, studenter og forskere, 
journalister, redaktører og politikere. 

LO har en representant i Arbarks styre og en i representantskapet. 
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Som viktigste resultater for Arbarks virksomhet i 201 1  vil vi nevne følgende: 
Arkiver: I 201 1 har Arbarks samling av papirarkiver vokst til 6.000 
hyllemeter. Samlingen består av arkiver etter LO, fagforbundene, 
klubber og foreninger, partiene og andre organisasjoner på den politiske 
venstresiden og en rekke enkeltpersoner. Arkivene er flittig brukt, blant 
annet i biografier og andre historiske framstillinger. Informasjon om de 
enkelte arkivene kan søkes opp via Arkivportalen på Internett. 

Biblioteksamlingen: Arbark har landets største og viktigste 
spesialbibliotek for litteratur om arbeiderbevegelsen. Det dreier seg 
om omtrent 1 30.000 titler - ved siden av nasjonale og internasjonale 
publikasjoner eier biblioteket beretninger, protokoller, fagblader, 
pamfletter og brosjyrer; doktorgrads-, hoved- og masteroppgaver; 
arbeideraviser på mikrofilm og Arbeiderbladets klipparkiv ( 1947-85).  Med 
unntak av arbeideravisene på mikrofilm og Arbeiderbladets klipparkiv, er 
samlingen søkbar via Internett. 

Fotografier og plakater: Arbark hadde i 201 1 en samling på 1 , 5  millioner 
fotografier/ negativer/plakater. Det meste av materialet kommer fra 
Arbeiderbladet. Omtrent 40.000 fotografier og plakater er digitalisert og 
beskrevet og brukes jevnt i bøker og presse. 

Fagforenings- og partifaner: Arbark har landets største samling av 
fagforenings- og partifaner - omtrent 450. I tillegg til disse har Arbark 
digitale fotografier av arbeiderfaner som oppbevares i museer og andre 
institusjoner rundt omkring i landet. Totalt hadde Arbark i 201 1 en 
database med om lag 2.000 faner, som er tilgjengelig for publikum via 
Internett. 

Terroraksjonen 22. juli 201 1 :  Arbark deltok i innsamlingsarbeidet etter 
terroraksjonen. 

Formidling og forskning: Arbarks personale har også i 201 1  drevet et 
omfattende formidlingsarbeid, med blant annet utgivelse av årbok og 
bøker, skriving av artikler, arrangement av historielunsjer, i samarbeid 
med LO, foredrag på fagbevegelsens seminarer og kurs og veiledning til 
brukerne. Arbarks årbok Arbeiderhistorie var i 201 1 viet til de politiske 
ungdomsorganisasjonene på venstresiden. (Emnet ble bestemt før 
terroraksjonen 22. juli 2012.) I samarbeid med AOF Norge arrangerte 
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Arbark et seminar om arbeiderhistorie på Røros. Seminaret samlet 
40 deltakere. Sammen med andre arkivinstitusjoner i Oslo arrangerte 
Arbark Arkivenes dag i Litteraturhuset, med omtrent tohundre 
deltakere. Til slutt kan nevnes at Arbark i 201 1  har påbegynt et ambisiøst 
digitaliseringsprosjekt for arbeiderfilmer. 
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ORGANIS ASJONS ARBEID 
Medlemsutvikling 

Medlemsutviklingen i LO forbundene er god. Det totale medlemstallet 
i 201 1 ble 880 769, som er det høyeste noen gang. Det er en god 
kjønnsfordeling, med en liten overvekt av kvinner i medlemsmassen. 
Det har vært en positiv medlemsvekst blant unge arbeidstakere og 
studentmedlemmer. Tross en gledelig medlemsvekst, har LOs andel av 
organisasjonsgraden vært svakt avtakende de siste årene.Vi har nå ca 
622 000 yrkesaktive medlemmer. Den store mobiliteten i arbeidsmarkedet 
bidrar til at gjennomstrømningen av medlemmer i forbundene er høy. 

Rekruttering og rekrutteringsprosjekter 

LO bistår forbundene og lokalorganisasjonene med tverrfaglige 
rekrutteringsprosjekter og spesifikke forbundsprosjekter. I tillegg har 
LO ansvar for fordeling/plassering av henvendelser om medlemskap 
(ca. 8500 inkludert sommerpatruljen) og koordinering av student- og 
elevmedlemskapet og arbeid med rekruttering av nye forbund til LO. 

Noen eksempler fra 201 1: 
LO har sammen med NFF satt i gang flere tiltak for å bedre forbundets 
rekruttering. Tiltakene omfatter utvidet og forbedret informasjon og 
kommunikasjon med medlemmer og tillitsvalgte, i tillegg til kontakt og 
oppfølging av utmeldte medlemmer. Det har gitt resultater. 

N I SO har fokusert på et verveprosjekt som har strukket seg over noen 
år, med økonomisk støtte fra LO. Prosjektet har bidratt til flere nye 
medlemmer i håndball, fotball og ishockey, spesielt da i lavere divisjoner. 
N ISO er nå klare for å utvide sine omfangsbestemmelser og rekruttere 
innen individuelle idretter, som kombinert, skiskyting med mer. 

M FO har fått innvilget penger til en verve- og synlighetskampanje, "Tør 
du stå alene", med spesiell fokus på ungdom og studentmedlemmer. 
Fokuset har vært utadrettet virksomhet og tilstedeværelse på festivaler 
og høyskoler /universitet. Forbundet har nå for første gang over 7000 
medlemmer. 
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NTL har tatt initiativet til et LO-utvalg innenfor folkehøgskoleområdet 
bestående av NTL, Fagforbundet, FO, S L, M FO. Prosjektet har iltt innvilget 
økonomisk støtte fra LO. Målet med prosjektet er todelt. Organisatorisk 
ved å øke LO-forbundenes medlemsmasse i folkehøgskoleområdet. Politisk 
ved at LO må il påvirkning og en rolle overfor bevilgende myndigheter, 
besluttende organer og samarbeidsaktører i spørsmål om folkehøgskolenes 
økonomiske, faglige og administrative rammer. 

LO i Fredrikstad fikk midler til siste fase av det 3-årige prosjektet 
"Rødgrønt Fredrikstad 201 1" .  Her har fokuset vært både organisasjons
bygging og fagligpolitisk satsing. Prosjektet ble avsluttet i forbindelse 
med valget 201 1 og ga et formidabelt resultat fagligpolitisk men også 
organisatorisk. 

LO i Larvik og Lardal har fått midler til et 3-årig prosjekt som har fokus på 
organisasjonsutvikling og fagligpolitisk arbeid bygd etter samme modell 
som i Fredrikstad. LO i Moss ble gitt midler til et utviklingsprosjekt for 
økt medlemsoppslutning med fokus på nærmiljø og kollektivtrafikk. 

LO i Ålesund har fått midler til et prosjekt med fokus på rekruttering 
samt organisasjonsbygging. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med 
I N RA. 

I 201 1  fikk LO et nytt forbund: Norsk Manuellterapeutforening. Alle 
medlemmene har høyere utdanning og nesten alle er selvstendig 
næringsdrivende. 

Rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning 

Utvalget for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning 
består av 1 1  forbund samt LO Stat som har observatørstatus. Det ble i 
2010 utarbeidet en handlingsplan bestående av seks satsingsområder: 
1 .  Rekruttering av studenter 2. Imagebygging og profilering 3. 
Faglig fellesskap 4. Utdanning skal lønne seg 5. Synliggjøring av 
medlemsfordelene 6. Konferanser/kurs. 

Handlingsplanen er utarbeidet for hele kongressperioden men revideres 
og evalueres årlig. Revidert plan ble lagt fram for Sekretariatet i 4. april 
201 1 .  Utvalget har avholdt fire møter i tillegg til et seminar i 201 1 .  

79 



Yrkesidentitet og yrkesfellesskap er stadig viktigere ved valg av 
organisasjon og LO Finans er etablert for å få et sterkere fotfeste i 
finanssektoren. Forbundene ble i 201 1 invitert til et pilotprosjekt i 
forbindelse med etablering av LO Ingeniør. Følgende forbund ønsket 
deltakelse: Fagforbundet, NTL, IndustriEnergi, F LT, El & It Forbundet, 
H K  og Norsk Jernbaneforbund. Det er i 201 1 avholdt fem møter i tillegg 
til et arbeids-/idemyldringsseminar med inviterte ressurspersoner fra 
forbundene. 

Tiltak for å begrense medlemslekkasje 

LO har fortsatt en stor medlemsbevegelse, med tap av medlemmer 
som følge av skifte av arbeidssted. Totalt mistet LO og forbundene over 
41 000 medlemmer av rene "tekniske" årsaker, det vil si man faller 
ut av trekklister, blir ikke fulgt opp ved bortfall av kontingent og så 
videre. I 201 1 er det gjennomført møter med forbundene for å legge 
grunnlag for nye tiltak/prosjekter for å begrense lekkasje i forbundene 
og samtidig få avklart på hvilken måte det er ønskelig at LO bidrar i 
dette arbeidet. Tiltakene er innarbeidet i strategisk plan og en ytterligere 
drøfting forberedes for kongressen. Å begrense lekkasje er like viktig for 
medlemsvekst som verving. 

Prøveprosjekt i Telemark, Vestfold og Hedmark 

LO-sekretariatet vedtok 19. april 2010 modell for gjennomføring av 
prøveprosjekt i tre fylker. Prøveprosjektene innebærer valg av styre på 
LOs fylkeskonferanser. Ordningen innebærer en representasjon med 
basis i forbundenes medlemsgrunnlag, noe som gir forbundene en 
sterkere posisjon enn tidligere. Arbeidet med prøveprosjektene ble 
formelt igangsatt høsten 2010 og vil vare til og med 3 1 .  desember 2012. 
Prøveprosjektene gjennomføres i Hedmark, Vestfold og Telemark. Alle 
tre fylkene har valgt nye styrer i tråd med vedtatt modell. 

Organisasjonsavdelingen har deltatt i fylkeskonferanser og gjennomført 
tre evaluerings- og erfaringsmøter med LOs distriktssekretærer og 
styrelederne i de involverte fylkene. Fafo er engasjert for å gjennomføre en 
ekstern evaluering av ordningen i 2012. 
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Midt-Norgeprosjektet 

Midt-Norgeprosjektet er et samarbeid mellom LO, LO Stat og orsk 
Folkehjelp. Prosjektets hovedmål er å øke sysselsettingen av etniske 
minoriteter, øke andelen medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn og 
øke andelen tillitsvalgte med etnisk minoritetsbakgrunn. Gjennom dette 
prosjektet har LO, LO Stat og Norsk Folkehjelp satt fokus på mangfold 
og holdninger på arbeidsplassen og i fagbevegelsen. Tiltakene har vært 
rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte og lokalsamfunnet. Det har lagt 
vekt på å markedsføre LO overfor den aktuelle målgruppen blant annet 
i jobbsøkerkurs og via arrangementet Fargerike Molde. Det har blitt 
arrangert Kvinner Kan kurs for å styrke og synliggjøre kvinner med 
etnisk minoritetsbakgrunn, i samfunnsspørsmål og som tillitsvalgt. Midt
Norgeprosjektet avsluttes i 201 2 . .  

Koordineringsutvalget for verving og medlemsservice 

Utvalgets funksjon er å koordinere rekrutteringsarbeidet i LO og 
forbundene, diskutere strategier, utveksle ideer og legge til rette for 
erfaringsutveksling basert på LOs organisasjonsprogram 2009 - 201 3.  Så 
godt som alle forbund er representert og utvalget hadde seks møter i 201 1  
i tillegg til en konferanse i august. 

Melafestivalen 

Mela festivalen er en internasjonal familiefestival som avholdes hvert år 
på Rådhusplassen i Oslo. Den er basert på kunstneriske og kulturelle 
tradisjoner og inneholder et stort mangfold på mange områder. Festivalen 
201 1 skulle avholdes 28.- 3 1 .  juli. På grunn av sikkerhetstiltak etter 22. 
juli, ble Melafestivalen avlyst, og erstattet med en dags markering med 
gratis konsert. LO profilerte seg som bidragsyter i annonser og plakater. 

Oppfølging av kurs i flerkulturell ledelse for tillitsvalgte 

I desember 2010 avholdt LO et to dagers kurs i flerkulturell ledelse for 
tillitsvalgte. Kurset var ment å gi inspirasjon, kunnskapsutveksling 
og ideer. Målgruppen var de lokale tillitsvalgte på arbeidsplassene og 
målet var å gi dem økt kompetanse i hvordan skape gode flerkulturelle 
arbeidsmiljøer og økt bevissthet på egne holdninger. Deltakerne fra dette 
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kurset, som representerte forbundene PostKom, Fagforbundet, FLT, H K, 
I E, NNN og NAF ble invitert til oppfølgingsdag i mars 201 1 .  

Deltakerne har tatt initiativ til å gjennomføre ulike tiltak på sine 
respektive arbeidsplasser etter endt kurs. Som for eksempel "stillerom", 
valg av tillitsvalgte med etnisk minoritetsbakgrunn, oppfølging av ledelsen 
for ansettelse av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. 

LOfavør feriereiser 

Styret i Folkeferie har for inneværende år internt og eksternt markedsført 
sine tilbud som "LOfavør feriereiser". Omsetningen ser ut til å passere 
over 60 millioner kroner i løpet av året. Det betyr at over åtte tusen LO 
medlemmer har benyttet seg av tilbudet og fått ca 5 pst rabatt på sine 
feriereiser. Bestillinger av reiser gjøres gjennom VIA på Kongsvinger. 

Folkeferie har gjennom mange år gjennomført veteranferieopphold 
for forbundenes medlemmer. I det flere av forbundene avviklet eller 
organiserte slike opphold selv vedtok årsmøtet å avvikle ordningen fra 
2012. 

Årsmøtet i Folkeferie nedsatte et utvalg som fikk i oppgave å utrede 
organisasjonens videre eksistens. Jan Lajord leder utredningsgruppen og 
rapporten skal framlegges for styret som vil gjøre sin innstilling ovenfor 
årsmøtet i 2012. 

LOs lokalorganisasjoner og LO-sentrene 

Ved utgangen av 201 1 hadde LO 1 18 lokalorganisasjoner og 43 LO 
sentre. Det er i løpet av året formelt valgt styre i LOs lokalorganisasjon 
på Svalbard. De seneste årene har det skjedd omfattende endringer i 
det norske samfunns- og arbeidsliv, som igjen har medført at flere av 
forbundene endrer sin organisasjonsstruktur. Avdelingene organiseres 
regionalt og dekker ofte flere fylker. Det har skjedd en gledelig utvikling 
i aktivitetsnivået i mange lokalorganisasjoner og LO-sentre. Dette har 
syntes ikke minst i forbindelse med valgkampen. 
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Organisasjonsnett 

For å forenkle kontingentinnkrevingen vedtok Selaetariatet i desember 
2008 at LOs distriktskontorer skal på ta seg hovedansvaret for å samle 
opplysninger over antall medlemmer i fagforeninger/avdelinger innenfor 
virkeområdet til lokalorganisasjonene i fylkene. Adressesystemet er et 
verktøy som skal være til hjelp for å ha full oversikt over antall betalende 
medlemmer til den enkelte lokalorganisasjon. LO har brukt ca. 1 , 5  
millioner til avtaler og datautvikling, Det er  gjennomført opplæring av 
ansatte ved distriktskontorene gjennom samlinger sentralt og lokalt. I 
tillegg er det brukt et betydelig antall arbeidstimer ved distriktskontorene 
til oppdatering ved basen. Både lokalorganisasjonene, fagforeningene/ 
avdelingene og forbundene er pålagt å sørge for at endringer i adresser 
med videre rapporteres fortløpende til distriktskontorene. 

LO-huset Gardermoen 

LO-huset på Gardemoen har vært en viktig arena og samlingspunkt. Flere 
fagforeninger bruker huset til sine møter. De månedlige "flyplassdagene" 
har vært gjennomført i samarbeid med Sparebank 1 .  Det har 
gjennomgående vært god aktivitet på kursfronten. 

Det har lenge vært klart at LO-huset måtte flytte sine aktiviteter da tomta 
huset står på skulle tilbakeføres til OSL, og det har vært jobbet med andre 
alternativer. Etter sommerferien ble det også tatt nødvendige slaitt for å 
oppløse dagens aksjeselskap. Rett før jul ble det klart at de avdelinger og 
fagforeninger som har leid lokaler i huset, etablerer seg i nye lokaler på 
fraktterminalen til SAS med gangavstand til flyplassterminalen. De vel 12  
årene LO-huset på  Gardermoen har eksistert, har satt LO på  kartet på  øvre 
Romerike. 

Nordisk konferanse 

I 201 1 var LO vertskap for den årlige nordiske organisasjonsnettverks
konferansen som ble avholdt på Sørmarka 23.  - 24. mai. Programmet 
handlet om arbeidet med medlemsbevegelser og begrensning av 
'medlemslekkasje', samt arbeidet med rekruttering av nye grupper. 
Konferansen var godt besøkt og faglig nyttig. 
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LOs organisasjonskonferanse 15 .  - 1 6. desember 201 1  

LOs organisasjonskonferanse ble arrangert på Sørmarka 15 .- 16. 
desember. LOs lokalorganisasjoner, distriktskontorer og forbund var 
invitert til å delta. Totalt samlet ca 140 deltakere fra lokalorganisasjonene, 
forbundene og distriktskontorene seg på Sørmarka disse dagene. 
Konferansen hadde som tema LOs prioriterte områder innenfor 
organisasjon, rekruttering og fagligpolitisk arbeid. Fafo presenterte en ny 
rapport "Tillitsvalgtes arbeid og hverdag". Andre temaer som ble berørt 
var medlemsutviklingen i LO og forbundene i et framtidsperspektiv, 
Prosjekt Rød-Grønt Fredrikstad 201 1 ,  valg 2012  og næringspolitikk. 

Påskearrangement for vanskeligstilte " Inn i varmen" 

LO avholdt for fjerde året på rad et rusfritt påskearrangement for 
vanskeligstilte, hjemløse og mennesker som lider under alvorlig 
rusmisbruk. Bakgrunnen for dette er å gjøre noe for våre søstre og brødre 
som har det vanskelig spesielt ved høytider. 

Arrangementet ble avholdt i Folkets Hus tirsdag 19. april 201 1 kl 1830 -
2300. Gjestene ble ønsket velkommen i døra av LOs nestleder Tor-Arne 
Solbakken og styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn Erik Thoresen. Fra LO 
s administrasjon, forbundene og ikke minst Folkehjelpa stilte det mange 
frivillige.Det ble servert en 2-retters middag og to band holdt konsert; Kari 
Svendsen m/band og Bøygard. Det ble et vellykket arrangement med ca. 
350 gjester. 

Historielunsj 201 1  

LO har i samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv- og Bibliotek 
gjennomført historielunsjer med formål å øke interessen/kunnskapen 
om arbeiderbevegelsens historie. I 201 1 har det værtt følgende tema/ 
foredragsholdere: 
"Alle rettigheter". Hotell- og restaurantarbeiderne i service og strid 
gjennom 75 år, ved Harald Berntsen 
" Internasjonal fagbevegelse - globale utfordringer og historiske 
erfaringer", ved Liv Tørres og Kaare Sande gren 
"50 år til venstre for DNA, S F  og SVs historie, med vekt på forholdet til 
DNA og fagbevegelsen", ved Frank Rossavik 
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"Jens Stoltenbergs liv frem til valget 12.  september 201 1", ved Thor 
Viks veen 

Historielunsjene har vært godt besøkt, fra 58 - 77 påmeldte deltakere. 

Etnisk likestilling 

LOs arbeid med etnisk likestilling baseres på LOs handlingsprogram. 
LOs utvalg for etnisk likestilling har avholdt flere møter med innledere og 
gjester, hvor LOs forbund og Norsk Folkehjelp er representert. Fokuset på 
møtene er å skolere utvalgets medlemmer, slik at politikkområdet blir satt 
på dagsorden i det enkelte forbund. Utvalget har også prioritert kvinner 
med etnisk minoritetsbakgrunn i samarbeid med Norsk Folkehjelp. 
Utvalget deltok på LOs familie- og likestillingsutvalgs landskonferanse. 

LO har deltatt i feiringen av internasjonal kvinnedag i regi av 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 

LO har sittet i juryen for Mangfoldsprisen, som deles ut av Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og TOP 1 0, som deles 
ut av Leadership Foundation. 

LO har også i denne perioden jobbet sammen med partene i arbeidslivet 
og BLD, vedrørende regjeringens handlingsplan for å fremme likestilling 
og hindre etnisk diskriminering. 

Sammen med NHO er det laget utkast til ny rammeavtale om mangfold i 
arbeidslivet, som det skal forhandles om til neste hovedavtalerevisjon. 
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Skolebesøk 

LOs STUDENT- OG 

UNGDOMS ARBEID 

I 201 1 hadde LO besøk av seks skoleklasser fra videregående skoler, 
med til sammen 146 elever, et besøk av 16 jusstudenter og en AMO
klasse fra Folkeuniversitetet i Oslo med 14 voksne kursdeltakere med 
etnisk minoritetsbakgrunn. Temaene har hovedsakelig vært arbeidslivets 
organisering, rettigheter og plikter, fagbevegelsen og LO generelt, 
Hovedavtalen og ansettelsesforhold, Arbeidsmiljøloven og erfaringer fra 
sommerpatruljen. 

LOs sommerpatrulje 

LOs sommerpatrulje ble i ukene 25, 26 og 27 gjennomført i samtlige 
fylker for 26. året på rad. 1 3  av LOs fagforbund deltok på årets patrulje 
og bidro med 1230 dagsverk. I løpet av aksjonsukene ble det vervet 571  
nye medlemmer, både studentmedlemmer, elevmedlemmer og ordinære 
medlemmer. Dette er 85 flere registrerte nye medlemmer enn i 2010 og 
216 flere registrerte enn i 2009. Årsaken er et betydelig større fokus på 
rekruttering under selve patruljen. I tillegg kommer det i etterkant flere 
innmeldinger som et resultat av sommerpatruljen og oppfølgingsarbeidet, 
men det foreligger ingen tallmessig oversikt over disse. 

Sommerpatruljens informasjonstjeneste var operativ i perioden 07. juni 
- 05. august. Hilde Garborg og Sigrid Sofia Kleiva-Gramstad bemannet 
telefon, e-post og SMS-tjenesten. I løpet av perioden kom det inn 627 
henvendelser til sommerpatruljens informasjonstjeneste. 

Nettside for unge 

Nettsiden for unge er endret fra å ha en ekstern nettside på loungdom. 
no til å være en integrert del av LOs ordinære side, http://www.lo.no/u/ 
ung/. Nettsidene er tilpasset målgruppene unge arbeidstakere, lærlinger, 
studenter og elever, men også til unge tillitsvalgte. Nettsidene er et viktig 
informasjonsverktøy i arbeidet med å rekruttere unge medlemmer og 
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mange unge tar kontakt for mer informasjon om LO og om medlemskap 
gjennom hjemmesiden. 

Profilering og materiell 

LOs materiell rettet mot ungdom består av LOs jobbhåndbok, 
rekrutteringshefte for unge tillitsvalgte, valgkamphefte for unge 
tillitsvalgte, LOs studentbrosjyre ("Dine rettigheter - som student og 
i arbeidslivet") og Om lærlinger og lærlingordningen - en veiledning 
for tillitsvalgte. I tillegg ble LOs sommerpatrulje og sommerpatruljens 
informasjonstjeneste profilert gjennom ungdomsmagasinet Spirit. Det 
er utarbeidet innmeldingsflyer tilrettelagt for unge i samarbeid med 
LOfavør. LOs klimastrategi har vært profilert på Natur og Ungdom sine 
nettsider gjennom en sponsoravtale, som et ledd i å nå ut til flest mulig 
unge potensielle medlemmer. LO har vært profilert i AUFs medlemsblad 
Praksis utgave 3/ 1 1 årgang 87. 

Kurs og skolering 

Det har blitt gjennomført to ordinære ungdomssekretærkonferanser og 
en ekstraordinær, vedrørende 22. juli, i 201 1 .  Konferansene satte fokus 
på aktuelle faglige og politiske, samt organisatoriske spørsmål som er 
viktig i arbeidet med ungdom. de to første trinnene av LOs 4- trinns 
ungdomskurs ble for første gang gjennomført i 201 1 i fylkene med 
en deltakelse på 285 deltakere, som er en økning på 200 deltakere fra 
regionskursene i 2010. Kursene ble gjennomført av LOs distriktskontor 
i samarbeid med LOs ungdomsutvalg i fylke og AOFs lokalavdelinger. 
120 unge tillitsvalgte og aktive medlemmer deltok på LOs student- og 
ungdomskonferanse som ble arrangert 25. - 27. mars 201 1 .  Tema for 
konferansen var forankring av fellestiltak 201 1 ,  rekrutteringsuka og 
ungdomsvalgkamp, som et ledd i oppfølgingen av LOs handlingsplan 
for ungdom og studenter 2010 - 2013. 32 unge tillitsvalgte fra 12 land 
deltok på LOs internasjonale ungdomskonferanse på Sørmarka 10. - 1 1 .  
mai 201 1 .  Tema for konferansen var landenes situasjon fo r  unge når det 
gjelder sysselsetting, demokrati, likestilling og migrasjon. 
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Politiske sommerleire 

LO deltok på AUFs sommerleir med stand, i samarbeid med 
Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Handel og 
Kontor, Norsk Arbeidsmandsforbund og IndustriEnergi. LO skulle 
arrangere natursti, konkurranse, LO-grilling og forbunda hadde 
fagseminarer. LOs ansvarlige på AUFs sommerleir var ungdomssekretær i 
Vestfold, Thomas Olsen.LO skulle delta på S U  sin sommerleir med stand 
og hilsningstale, men sommerleiren ble avlyst til oppsatt dato grunnet 
hendelsen 22. juli. 

Internasjonal deltakelse 

Den Europeiske Faglige Samorganisasjonens (DEFS)  ungdomskomite har 
i 201 1 gjennomført to møter. Møtene i ungdomskomiteen ble avholdt i 
Brussel, Belgia. 

Internasjonalt arbeid 

Det er tre løpende internasjonale prosjekter på ungdomssiden i LO. 
Fagforbundet, H K, Fellesforbundet og LOs ungdomsutvalg i Østfold 
har ansvaret for Palestina, LOs ungdomsutvalg i Nordland, Troms 
og Finnmark har ansvaret for Murmansk/Arkhangelsk og LOs 
ungdomsutvalg i Sør- og Nord-Trøndelag opprettet ungdomsprosjekt 
i Nicaragua. Det vises til distriktskontorenes beretninger for mer 
informasjon om prosjektene. 

LOs student- og elevmedlemskap 

LOs medlemstilbud rettet mot studenter og elever i videregående skole 
blir regulert gjennom rammeavtalen for LOs student- og elevmedlemskap. 
Denne avtalen ble vedtatt av LO-sekretariatet 18.  juni 2001 , med virkning 
fra 1 .  november 2001 .  Avtalen ble revidert av et forbundssammensatt 
forhandlingsutvalg våren 2010, og vedtatt av sekretariatet 30. mai s.å. I 
den reviderte avtalen er det åpnet for at medlemmene kan organisere 
seg enten i det forbundet studiet peker mot, eller i det forbundet 
som organiserer på arbeidsplassen. Det er i tillegg vedtatt at det er 
medlemsforbundet som har ansvaret for oppfølging av medlemmet, 
men at samarbeid på tvers av forbundsgrensene oppfordres. Generelt 
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har forbundene fortsatt ansvar for oppfølging av sine medlemmer, mens 
LO har det koordinerende ansvaret for utvikling av medlemskapet. 26. 
mai 201 1 ble det gjennomført et evalueringsmøte, ledet av LO-sekretær 
Kristian Tangen. Forbundene som deltok på møtet ( FO, Industri Energi, 
H K  og FLT) var enige om at den reviderte avtalen fungerer i praksis, og at 
den er et godt grunnlag for studentarbeidet som drives. Alle forbundene 
som i 2010 satt i forhandlingsutvalget var invitert til møtet. 

I november 201 1  ble det arrangert et studentrekrutteringsseminar 
som var åpent for alle interesserte. Forbundene ble spesielt oppfordret 
til å melde på aktive studentmedlemmer. Tema for seminaret var 
erfaringsspredning og "det gode eksemplet". 

Etter mange år med stabile medlemstall har vi de siste årene sett en 
økning. Per 3. kvartal 201 1  er det 14635 studenter fordelt på LOs forbund. 
Av disse er 9404 kvinner og 5231 menn. Dette er en økning fra 3. kvartal 
2010 på 2059 medlemmer ( 16.37 pst). Elevmedlemmer føres det per dags 
dato ingen samlet oversikt over. 

LOs studentservice og semesterstart 

I nformasjons- og rådgivningstjenesten LOs studentservice viser seg 
mer og mer som en treffsikker kommunikasjonsarena der studenter og 
forbudenes tillitsvalgte møtes. LO tilrettelegger for jevnlige høyskole
universitets eller fagskolebesøk, og studentene kan få svar på sine 
spørsmål og lære mer om å være organisert student. LOs studentservice 
er etablert på de fleste utdanningsinstitusjonene, og er hovedingrediensen 
i satsningen mot målgruppen. 

I midten av august er det semesterstart på landets høyskoler, universiteter 
og fagskoler. I 201 1  var semesterstart ett av fire fellestiltak som LOs 
sentrale ungdomsutvalg vedtok å gjennomføre. Semesterstart var den 
første aktiviteten i LOs student- og ungdomsarbeid som var planlagt etter 
22. juli. Med dette som bakgrunn ble koordinerte planer lagt vekk, og det 
var opp til LOs distriktskontorer å vurdere i hvilken grad aktiviteter skulle 
gjennomføres, og eventuelt hvordan. Dette resulterte i stor variasjon, men 
med nødvendig lokal tilpasning. 
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Prosjekt erfaringsspredning 

Som en forsterkning av studentarbeidet, er Sunniva Roumimper 
ansatt i ett år som erfaringsspreder. Sunniva har ledet et to-årig 
studentrekrutteringsprosjekt i Stavanger, fram til august 201 1 ,  med gode 
resultater og erfaringer som er verdt å dele. Fram til august 201 2  skal 
Sunniva jobbe tett sammen med ungdomssekretærene i noen utvalgte 
fylker (Troms, Hordaland, Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Hedmark 
og Oppland) , med hensikt å bygge opp under og forsterke det allerede 
eksisterende studentarbeidet. 

LOs studentpolitiske konferanse 

LOs årlige studentpolitiske konferanse ble arrangert 3.  februar 201 1 .  
Programmets tema: "Norge er i endring. Ungdomskullene vokser, flere 
ønsker å ta høyere utdanning - og arbeidslivet etterspør stadig høyere 
kompetanse. For å møte økt etterspørsel og endrede kompetansebehov, 
spås korte og mer yrkesrettede utdanninger en viktig rolle. På denne 
konferansen så vi på fagskolen og bachelorutdanningen. Hvor er vi i 201 1 , 
og hvor går veien videre?". Det var 65 deltakere på konferansen, som ble 
avholdt på Oslo Kongressenter. 

Samarbeid med andre organisasjoner 

LOs sentrale ungdomsutvalg har gjennom hele året hatt et godt 
samarbeid og en god dialog med både AUF, SU og Norsk Folkehjelp. 
Ungdomsrådgiver har fortløpende deltatt på møter og konferanser i regi 
av forbundene gjennom hele året. 

LO har videre et godt samarbeid med Norsk studentorganisasjon 
(NSO). Dette samarbeidet er av både politisk og organisatorisk 
art. Av politiske saker er det først og fremst studentboliger, god og 
rettferdig studiefinansiering, samt universitets- og høyskolesektorens 
rammebetingelser som er av felles interesse. LO og NSO har sammen 
laget heftet "Dine rettigheter - som student og i arbeidslivet", et hefte som 
er svært populært både blant tillitsvalgte og studenter. 

Det er også gjennomført kontaktmøter med Ansa, organisasjonen for 
studenter i utlandet. Langsiktig samarbeid førte blant annet høsten 201 1 
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til at et flertall i Stortinget går inn for økt økonomisk støtte til studenter 
som tar utdanning i utlandet. 

I 201 1 har det også vært stort fokus på fagkoieutdanning og 
fagskolestudenter. Studentene har høsten 201 1  startet arbeidet med å 
danne en egen studentorganisasjon, og stiftelsesmøte er satt til april-mai 
2012. LO har bidratt i oppstartsprosessen. 

22. juli 

Etter de første meldingene om bombing av regjeringskvartalet og skyting 
på Utøya fikk LO en sentral rolle i den første kartleggingsprosess og det 
videre oppfølgingsarbeidet. Som en del av det fagligpolitiske samarbeidet 
på ungdomssiden, sender forbundene og LO mange unge tillitsvalgte og 
noen ansatte i LO, til AUFs sommerleir. LO og forbundene bidrar både til 
det faglige programmet og til den sosiale delen av leieren. 

Den første helgen bar preg av kartlegging og informasjonsinnhenting. 
Det var viktig å få oversikt over hvem som var tilstede da skytingen 
pågikk, og hvem som var i sikkerhet. Fra ulike feriesteder i verden og 
i samarbeid med andre avdelinger, ble det jobbet for å få oversikt. LOs 
ungdomssekretær koordinerte dette arbeidet. 

I ukene etter 22. juli jobbet flere ansatte med oppfølgingsarbeid og 
deltok også i LOs beredskapsgruppe. LO jobbet tett med Sparebank 1 
angående forsikringsspørsmål, og forbundene ble flere ganger innkalt 
til informasjons- og avklaringsmøter. Det var viktig å skape arenaer for 
spørsmål og diskusjon. Forbundene tok ansvar for enkeltmedlemmer -
LO tok ansvar for mer overordnede spørsmål. Mye av etterarbeidet dreide 
seg om direkte omsorgsarbeid og håndtering av lister. Fra liste over 
savnede og overlevende over til lister over begravelser. Forbundene fikk 
løpende tilgang til tilgjengelig informasjon. 
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INTERNASJONALT ARBEID 

Kampen for faglige rettigheter står sentralt i LOs internasjonale arbeid. 
Den internasjonale økonomiske krisen, særlig slik den har kommet 
til uttrykk i Europa, og dens virkninger for fagbevegelsen, har preget 
arbeidet i 201 1 .  Fagbevegelsen har fokusert på nødvendigheten av 
jobbskaping, kamp mot arbeidsledighet og krav til myndighetene om 
offensive mottiltak for å hindre omfanget av krisen. LO har deltatt aktivt i 
arbeidet og aktivitetene i den Den europeiske faglige samorganisasjonen 
(DEFS) og særlig fremhevet den nordiske modellen som et egnet redskap 
for konstruktivt samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet 
for å løse de utfordringene man står overfor. 

Den økonomiske krisen dominerte naturlig nok DEFS-kongressen, som 
ble avholdt i Athen i mai. Kampen mot en lovfestet europeisk minstelønn 
var en hovedsak for norsk og nordisk fagbevegelse. Kongressen valgte 
for første gang en kvinne som generalsekretær, Bernadette Segol. Ved 
utgangen av 201 1 var det kvinnelige generalsekretærer i både ITUC, 
DEFS og NFS .  

LOs innspill til Regjeringens EØS-evaluering ble ferdigstilt i 201 1 .  Det var 
stor interesse for denne saken, og de fleste av forbundene deltok aktivt i 
arbeidet og kom med omfattende vurderinger. 

Solidaritetsarbeidet fokuserte naturlig nok på situasjonen i Midt-
Østen og revolusjonen i mange av araberstatene. Det var vanskelig å 
opprettholde vanlig programsamarbeid, og LO la hovedvekten på å støtte 
de demokratiske fagbevegelsene politisk og økonomisk i de landene 
opposisjonen mot sittende regimer var sterkest, som i Tunis, Egypt, 
Bahrain og Jemen. Samarbeidet med Palestina fortsatte i samme gode 
spor. Både generalsekretæren i PGFTU og palestinske ungdommer 
besøkte Norge, og LO deltok på Kongressen til PGFTU i desember. 
Samarbeidet med fagbevegelsen i Zimbabwe sto på dagsorden også i 
201 1 .  En større LO-delegasjon besøkte Zimbabwe høsten 201 1 ,  og deltok 
også på konferanse i Sør-Afrika for alle LOs samarbeidspartnere i Afrika. 
LO inngikk en fireårig samarbeidsavtale med NORAD. Avtalen omfatter 
støtte til LOs solidaritetsarbeid i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Asia, og 
dekker temaer som for eksempel anstendig arbeid, migrasjon, likestilling 
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og I LO-konvensjoner. LO viste sin solidaritet med Japan gjennom en 
betydelig økonomisk støtte til ofrene for Fukushima-jordskjelvet. 

Kontakten med fagbevegelsen i Nord-Amerika ble utvidet i løpet av året. 
Ledelsen i kanadisk fagbevegelse besøkte Norge høsten 201 1 ,  og det 
planlegges gjenvisitt fra Norge i 2012. Roar Flåthen besøkte amerikansk 
fagbevegelse (AFL-CIO) og hadde samtaler med lederen, Richard Trumka, 
i tillegg til flere møter med sentrale eksperter i organisasjonen. Denne 
kontakten planlegges utvidet og vil bli fulgt opp på NFS-nivå 

LOs deltakelse i internasjonale faglige organisasjoner 

NORDENS FAGLIGE SAMORGAN I SASJON (NFS) 
Nordens Faglige Samorganisasjon hadde i 201 1 16  medlems
organisasjoner med til sammen over 9 millioner medlemmer. SACO, 
Sverige hadde presidentvervet. På grunn av overgang til annen stilling var 
Anna Ekstrøm leder frem til sommeren 201 1 .  Fra da og ut året fungerte 
Roar Flåthen som leder. Han er nå valgt til president for 2012. Det er 
avholdt to styremøter og fire presidiemøter i perioden. På novembermøtet 
i Hamburg, ble Loa Brynjulfsdottir ansatt som ny generalsekretær, etter 
Anders Nordstrøm, som sluttet sommeren 201 1 .  Det ble nedsatt to nye 
arbeidsgrupper: En gruppe som skal arbeide med strategiske spørsmål, 
og en som skal komme med forslag til revidering av vedtektene. Det ble 
avholdt en egen konferanse om kollektivavtaler. 

Forberedelsene til DEFS-kongressen i Athen i mai dominerte arbeidet 
første halvår. Det ble holdt flere kongressforberedende møter. Aktiviteten 
var særlig stor på spørsmålet om eventuell lovfestet europeisk minstelønn, 
der nordisk fagbevegelse var i klar opposisjon til de første forslagene lagt 
frem fra DEFS .  På siste styremøte deltok Bemadette Segol, nyvalgt leder i 
DEFS,  og viste klar sympati for det synet nordisk fagbevegelse hele tiden 
har stått på når det gjelder minstelønn. 

Styremøtene har naturlig nok fokusert sterkt på den økonomiske krisen 
i Europa, spesielt i forhold til Hellas og Spania. Dansk fagbevegelse har 
vært særlig opptatt av den vanskelige situasjonen, siden Danmark overtar 
formannskapet i EU første halvår i 2012. Kontakten mellom N F S  og 
Nordisk Ministerråd kom inn i et godt spor i løpet av året, og det ble lagt 
et løp for mer formalisert samarbeid mellom de to institusjonene. Dette 
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ble muliggjort gjennom et godt samarbeid mellom LO og den norske 
regjeringen. I 2012 har LO ledervervet i NFS og Norge ledelsen i Nordisk 
Ministerråd. Planene om samarbeid og gjensidig representasjon blir 
nå konkretisert og satt ut i livet. I LO preget dagsorden i NFS mer enn 
tidligere. Da Nordens representant til styret i I LO, Trine Lise Sundnes, 
ikke fikk den fremskutte plassen i I LOs styre som Norden alltid har hatt, 
oppsto en vanskelig situasjon mellom NFS og ITUC. Det legges opp 
til møter mellom NFS og ITUC om arbeidet i I LO tidlig i 2012. Andre 
aktuelle saker har vært klimapolitiske spørsmål foran Durban, migrasjon 
og kampen mot sosial dumping. 

Gerd Kristiansen var leder i det faglige Østersjønettverket, BASTUN, frem 
til sommeren 201 1 . Da overtok DGB lederskapet. Det er avholdt to møter 
i nettverket. Det ble lagt ned mye arbeid i avklaring av N F S/ BASTUN sin 
rolle i forhold til det EU-finansierte Baltic Sea Labour Network-prosjektet. 
Prosjektet er nå avsluttet. De gjenstående midlene fra dette prosjektet 
ble besluttet brukt som NFS-støtte til prosjektsamarbeid mellom baltisk 
fagbevegelse og nordiske faglige organisasjoner. 

SAMAK 
Arbeiderbevegelsens Nordiske Samarbeidskomite (SAMAK) har i 201 1 
drøftet utfordringene knyttet til gjeldskrisen og arbeidsledigheten i 
Europa, krisen i Norden og ideologiske utfordringer mot høyresiden. 

SAMAKs årsmøte 201 1  ble avholdt 3 1 .  januar - 1 .  februar på Sørmarka. 
Hovedtemaene var: Hvordan møte finanskrisen, tiltak mot sosial 
dumping, økte forskjeller og næringspolitikk. Videre debatt om 
arbeiderbevegelsen i Norden og slik vinner vi valg. 

Leder av Sosialdemokratene i Danmark Helle Thorning-Schmidt ble 
valgt til ny leder av SAMAK. Fra norsk LO deltok følgende på årsmøte: 
Roar Flåthen, Tor-Arne Solbakken, Trine Lise Sundnes, Arve Bakke, Sture 
Arntzen. Rådgivere: Øivind T. Hansen, Stein Reegård og Eystein Gjelsvik. 

I SAMAKs virksomhetsplan for 201 1 ble det særlig arbeidet med SAMAKs 
store nordiske prosjekt som får oppstart i 2012 og med sluttrapport til 
arbeiderkongressen i Norge i 2014. Dette vil bli et omfattende politisk/ 
ideologisk forskningsprosjekt om utfordringene for den nordiske 
modellen. 
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SAMAKs ordførergruppe består av LO-lederne og partilederne. Den 
løpende virksomheten styres av SAMAKs generalsekretær sammen med 
parti- og LO-sekretærgruppen. Inger Segelstrøm er generalsekretær. 

DEN EUROPEISKE FAGLIGE SAMORGANI SASJON 
Hele 201 1 ble preget av den økende politiske, økonomiske og sosiale 
krisen i en rekke land først og fremst i eurosonen. DEFS holdt sin 
kongress i mai i Athen. Det ble avholdt to større demonstrasjoner, en i 
Luxembourg i april med 20.000 deltakere og en i Polen i oktober med 
80.000. LO deltok i begge. 

I 201 1 fortsatte DEFS sitt arbeid mot den økonomiske krisen i 
Europa. Det ble fortsatt stigende ledighetstall i Europa. DEFSs 
budskap var at  politikken til EU, europeiske regjeringer og det 
internasjonale pengefondet i alt for stor grad prioriterte kutt i offentlige 
velferdsordninger og i for liten grad stimulerte til vekst og jobbskaping. 
Budskapet ble hovedtema for kongressen i Athen 16. - 20. mai. 
Kongressen fant sted rett etter en nasjonal generalstreik og før det greske 
parlamentet vedtok omfattende budsjettkutt. Senere ble regjeringen 
tvunget til å gå av. 

Generalsekretær John Monks gikk av på kongressen og ble erstattet av 
Bernadette Segol (UNI-Europa). Store deler av sekretariatet på sju ble 
nyvalgt, Norden fikk igjen et medlem ved Veronica Nilsson. Sekretariatet 
består nå av fire kvinner og tre menn. Ny president ble den spanske LO
lederen Ignacio Toxo. 

Europeisk fagbevegelses klimaengasjement ble videreført i 201 1 .  
Innsatsen ble rettet inn mot klimatoppmøtet i Durban, som endte opp 
med et resultat noe bedre enn mange spådde på forhånd. DEFS vektlegger 
en rettferdig overgang til et nytt klimaregime basert på dialog mellom 
myndigheter, partene og interessegrupper. Avtalen må sikre uvikling av 
"grønne" og anstendige jobber, investering i forskning og økt kvalifisering 
av arbeidstakere. DEFS krever at klimaforslagene må kombineres med 
tiltak mot fattigdom og sosial ulikhet. 

DEFS prioriterte også i 201 1  arbeidet med et forbedret 
utstasjoneringsdirektiv som en konsekvens av de fire dommene 
(Laval, Wiking, Riiffert og Luxembourg) . DEFS ønsker at 
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utstasjoneringsdirektivet endres, slik at det ivaretar rettighetene til 
arbeidstakere i Europa på den måten det var tiltenkt. DEFS har krevd 
en likebehandling av konfliktretten og reglene for det indre marked 
gjennom det som kalles en Monti-klausul. Kommisjonen arbeider med 
et slikt forslag i lys av at i 2012 er det tjue år siden det indre marked ble 
gjennomført i E U .  

DEFS innledet i desember forhandlinger med arbeidsgiverne med 
sikte på å endre EUs arbeidstidsdirektiv fra 1 993. Utgangspunktet er 
sprikende. DEFS ønsker et direktiv i samsvar med hva EU-domstolen har 
sagt om hvilende vakter. Arbeidsgiverne ønsker å endre direktivet slik at 
domstolens avgjørelse ikke lenger er gyldig. 

DEFS '  kvinnekomite har i 201 1 behandlet flere viktige saker. Den 
politiske behandlingen av svangerskapsdirektivet er fulgt opp, men 
ikke ferdigbehandlet. Komiteen har dessuten forberedt et prosjekt for 
bedre representasjon av kvinner i fagbevegelsen, i sosialdialogen og i 
kollektive avtaleforhandlinger. Karin Enodd ble valgt som ny leder av 
kvinnekomiteen for en periode på to år. 

E FTAS KON S U LTATIVE KOM ITE/EØS KONS U LTATIVE ORGAN 
EFTAs konsultative komite og EØS konsultative organ er et dialogforum 
for arbeidslivets parter i E FTA- og EU-landene. Hovedformålet er å påvirke 
politikken i E FTA, E U  og EØS på områder som berører arbeidslivets parter, 
med særlig vekt på utviklingen i det indre marked. EFTAs konsultative 
komite har videre spesielt fokus på de sosiale og økonomiske aspektene 
ved EFTAs frihandelsavtaler med tredjeland. Det ble i 201 1 avholdt tre 
møter i E FTAs konsultative komite og to møter i EØS konsultative organ. 
Vidar Bjørnstad fra Internasjonal avdeling har vært LOs faste representant. 
I tillegg har også Marianne Breiland fra næringspolitisk avdeling deltatt 
som medrapportør for rapporter om det indre marked. 

LO har i E FTAs konsultative komite i 201 1  særlig prioritert utviklingen 
i det indre marked når det gjelder behovet for å vektlegge ny vekst og 
jobbskaping, styrking av den sosiale dimensjon og sosialdialogen. Videre 
har LO fulgt opp kravene om overholdelse av internasjonale konvensjoner 
om arbeidstakerrettigheter i frihandelsavtaler. E FTA har siden 2010, 
blant annet etter aktivt arbeid fra LO, forpliktet seg til å legge inn krav i 
nye frihandelsavtaleforhandlinger om et kapitel "bærekraftig utvikling", 
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som også inneholder hensyn til arbeidstakerrettigheter og miljø. 
Frihandelsavtalen med Montenegro, som ble signert høsten 201 1 ,  er den 
første avtalen hvor hele kapitlet om bærekraftig utvikling er tatt med. 

E FTAs konsultative komite har i 201 1  avholdt møter både med 
E FTAs handelsministre og E FTAs utenriksministre for å drøfte EØS
saker og handelsavtaler. Det er også avholdt dialogmøte med E FTAs 
parlamentariske komite og med E Us økonomiske og sosiale komite 
(EESC).  

INTERNASJONAL FAG LIG SAMORGAN I SASJON ( ITUC) 
Det har vært avholdt ett styremøte i ITUC i 201 1 .  Hovedsak på møtet var 
den globale økonomiske krisen. I tillegg var det mye fokus på I LO, og 
hvilken rolle ITUC skal spille i forhold til arbeidstakergruppa i I LOs styre. 
Det kom frem et sterkt ønske om at arbeidstakergruppa må prioritere sine 
styreverv sterkere enn tilfellet har vært til nå. 

Svensk og finsk LO, samt UNIO sitter i styret i ITUC med stemmerett, 
og svensk LO representerer Norden i Styringskomiteen. LO deltar på 
de årlige møtene i komiteen for faglige rettigheter, for Midt-Østen
spørsmål og i Kvinnekomiteen, og var til stede på disse møtene i 2010. 
Kvinnekomiteen var svært aktiv i forhold til planleggingen av I LO
konferansen, og la ned mye arbeid i å få på plass konvensjonen om 
Domestic Work. 

LO bevilget midler til ITUC i forbindelse med opprustningen av 
kontoret i Amman, og ga også penger i forbindelse med ITUCs støtte til 
opposisjonen i Egypt og Tunis. Det ble avholdt møte mellom LO og ITUC 
i forbindelse med LOs bevilgning på 1 million til Palestina. Disse midlene 
ble kanalisert via ITUC. Bruken av midlene er nå fastsatt, og LO holdes 
orientert om progresjonen i tiltakene. LO ga også i 201 1  økonomisk støtte 
til å fremme arbeidsstandarder i internasjonale institusjoner i regi av 
ITUC. LO deltok også på møte i ITUC i forbindelse med forberedelser til 
I LO konferansen omkring hvilke land arbeidstakerne skulle prioritere når 
det gjaldt alvorlige brudd på faglige rettigheter. 

LO reagerte sterkt på ITUCs manglende støtte til Nordens kandidat, 
Trine Lise Sundnes, ved valget av nytt styre i I LO. Dette førte til at Norden 
mistet sin plass blant de 14 første på lista, en plass som gir stemmerett, 
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og en plass Norden har hatt siden I LO ble stiftet. Det er avtalt møte med 
ITUC tidlig i 201 2  for å drøfte denne situasjonen. 

LO deltok aktivt i ITUCs forberedelser til klimatoppmøtet i Durban og i de 
aktivitetene ITUC hadde under toppmøtet. 

TUAC - FAG BEVEGELSENS ORGAN I OECD 
TUAC består av ITUC-organisasjoner i OECDs (Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling) 30 medlemsland, flest i Europa, men 
også Nord-Amerika, Chile, Japan, Sør-Korea, Australia og Israel. OECD er 
en av de viktigste økonomiske samarbeidsorganisasjon med virkeområde 
utover Europa. Organisasjonen er en sentral arena for analyse og 
utredningsarbeid, rådslagning og koordinering av økonomisk samarbeid. 

TUAC har et fast sekretariat ved OECD-hovedkvarteret i Paris og årlig 
to plenarmøter i tillegg til egne komiteer for økonomisk politikk, 
arbeidsmarkeds- og utdanningspolitikk, bærekraftig utvikling og 
flernasjonale selskaper. OECD praktiserer på viktige områder et 
trepartssamarbeid, der fagbevegelsen og arbeidsgiversiden trekkes inn til 
konsultasjonsmøter og konferanser på sentrale temaområder. 

Foruten å representere fagbevegelsen i OECD-aktivitetene og på 
G8 og G-20 møtene, er TUAC først og fremst en møteplass for 
kompetanseutveksling og nettverksbygging. Hovedfokus i 201 1 har vært 
veier ut av krisa og alternativer til innstrammingspolitikken. TUAC tok 
initiativet til arbeidet med en egen bok med forslag til ny økonomisk 
politikk. Boka ble lansert før sommeren. 

OECDs reviderte retningslinjer for multinasjonale selskaper ble 
lansert i mai. De er en delvis seier for TUAC, fordi de nå ikke bare 
omfatter de ansatte i selskapene, men også i leveringskjeden og hos 
forretningsforbindelser. Et nytt kapittel om menneskerettigheter var også 
viktig. 

Det foregår egne samarbeidsprosesser med Brasil, India, Indonesia, Sør
Afrika og Kina. I forbindelse med Israels medlemskap fikk P FGTU fra 
Palestina en spesiell status som assosiert medlem. Det etableres nå en 
generell assosiert medlemsstatus i TUAC, med svært lav kontingent. Først 
ut er Sør-Afrikas FEDUSA, Brasils CUT og russisk fagbevegelse. 
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ILO 

Trine Lise Sundnes er ordens representant i styret i I LO. Nordisk 
fagbevegelse har inntil valget på arbeidskonferansen i 201 1 hatt fast plass 
med stemmerett. Uten forhåndsvarsel besluttet ITUC ved generalsekretær 
Sharan Burrow at Norden skulle rykke ned og ikke lenger ha stemmerett. 
Dette vakte bestyrtelse i Norden. Norsk fagbevegelse og NFS sendte 
protestbrev, men situasjonen lot seg ikke endre. Sundnes fikk istedet 
vervet som talskvinne for arbeidstakerne i den mest prestisjetunge 
komiteen i I LO: Komiteen for program og finanser. Hun sitter også i 
komiteen for fagforeningsrettigheter. Trine Lise Sundnes har deltatt på 
tre styremøter i løpet av året. Konsekvensene av den økonomiske krisen, 
agendaen for anstendig arbeid og press fra arbeidsgiverne for å få revidert 
konvensjoner har preget arbeidet. 

Hovedsaken på I LO-konferansen i 201 1  var anstendig arbeid for 
arbeidstakere i private hjem, der det ble fremforhandlet både ny 
konvensjon og rekommandasjon. I tillegg til denne komiteen og 
den faste komiteen for faglige rettigheter var det en egen komite for 
arbeidsmarkedsforvaltning og arbeidstilsyn og en for trygderettigheter. 
I LOs generaldirektør, Juan Somavia, meldte fra at han går av i 2012. 
Arbeidstakerrepresentantene i I LO, sammen med ITUC, besluttet å 
arbeide for å få Guy Ryder som ny generaldirektør i I LO. 

Det ble avholdt tre nordiske koordineringsmøter i løpet av året. Trine 
Lise Sundnes leder dette arbeidet. I tillegg ble det utarbeidet rapport 
om arbeidet i I LO i til styremøtene i NFS både i april og i november. På 
det siste møtet innledet Trine Lise Sundnes til debatt om den aktuelle 
situasjonen i I LO. 

Den norske I LO-komiteen har hatt fire møter i løpet av året. Saker som 
har vært behandlet er arbeidskonferansen 201 1 ,  nytt mandat for I LO
komiteen, regionalkonferansen i 201 3, som skal holdes i Oslo, evaluering 
av arbeidet med Decent Work agendaen og I LOs bistandsarbeid. I 
tillegg har det vært avholdt trepartsseminar omkring I LOs fokus på 
arbeidstilsynets rolle. Det ble inngått ny rammeavtale mellom I LO og U D  
for perioden 2012-2014. LO o g  N HO fikk gjennomslag fo r  sitt syn om 
fortsatt prioritering av støtte til arbeidstaker- og arbeidsgiveravdelingen i 
I LO. 
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LO er representert i Geneveskolens styre. Det har vært avholdt to 
møter, ett vanlig styremøte og ett jubileumsmøte i forbindelse med 
Geneveskolens 80 års jubileum. Styremøtet fokuserte særlig på 
kursopplegget for 2012 ,  mens jubileumsmøtet diskuterte fremtidsutsikter 
for Geneveskolen og hvilke strategier og prinsipper som skal følges i det 
videre opplegget for det nordiske kurset. Både Geneveskoleforbundet, 
organisasjonen for tidligere elever, og representanter for årets kurs 
uttrykte stor tilfredshet med måten Geneveskolen drives på. 

LOs Europa-arbeid 

LO har i 201 1  fulgt opp Kongressens krav om en aktiv europapolitikk 
ved faglig påvirkning gjennom ulike kanaler; Den Europeiske Faglige 
Samorganisasjon, EFTAs konsultative komite, Nordens Faglige 
Samorganisasjon og kontakt med Stortinget, Regjeringen og politisk 
ledelse i ulike departementer. LO har overvåket utviklingen av lov- og 
regelverk i E U/EØS når det gjelder aktuelle saker som har betydning for 
arbeidstakernes interesser, og påvirket i forhold til implementering av 
EØS-relevante direktiver i norsk lovgivning. 

Regjeringen nedsatte i 2010, blant annet etter krav fra LO, et 
forskningsbasert offentlig utvalg som skulle foreta en gjennomgang av 
EØS-avtalens betydning for Norge. Det ble opprettet en referansegruppe 
for utvalget, der LO har vært representert. Det offentlige utvalget skal 
presentere sin utredning i januar 2012. Etter godkjenning i Sekretariatet 
overleverte LO sitt innspill til utvalget i januar 201 1 .  I tillegg har ti 
forbund oversendt egne innspill til Europautredningen. 

LO har i 201 1 arrangert fem møter i LOs Europaforum med god 
deltagelse fra forbundene og LOs avdelinger. 

LO har stilt krav om at EØS-finansieringsordningene også burde 
komme arbeidslivets parter i de tolv nye E U-landene til gode. Som 
del av EØS-finansieringsordningene for 2009-2014 fikk Regjeringen 
forhandlet frem et " Fond for anstendig arbeid og trepartssamarbeid". 
Fondet ble presentert i januar 201 1 på et fellearrangement mellom LO, 
NHO og Utenriksdepartementet. Fondet er på totalt ca. 65 millioner 
kroner og administreres av Innovasjon Norge. LO er representert i en 
referansegruppe. Arbeidet i 201 1 har vært fokusert på utformingen av 
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detaljert regelverk for Fondet og det ble åpnet opp for søknader i slutten 
av 201 1 .  LO har lagt ned mye arbeid i direkte kontakt med faglige 
organisasjoner i de aktuelle landene for å informere om fondet og tilby 
vår assistanse. LO vil her bruke de gode erfaringene fra samarbeidet om 
H M S-prosjekter med fagbevegelsen i Bulgaria og Romania i perioden 
2009-20 1 1 .  

LO har i 201 1 videreført sine samarbeidsprosjekter med russisk 
fagbevegelse (FNPR) i Nordvest-Russland, hvor mange av forbundene 
og LOs distriktskontorer i Nord-Norge er involvert. Fridtjof ansens 
Institutt gjennomførte i 201 1  en evaluering av prosjektsamarbeidet. 
Evalueringen var positiv og gav nyttige anbefalinger for det videre 
arbeidet. En delegasjon under ledelse av FNPRs nestleder deltok på LOs 
nordområdekonferanse i Bodø i august 201 1 .  

LO har i 201 1  også videreført sitt samarbeid med faglige organisasjoner i 
landene på Balkan, med støtte til prosjekter som vil styrke fagbevegelsen 
og arbeidstakerrettighetene. 

Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS) 

I FS-styret avholdt fem møter i 201 1 .  Ellen Stensrud er styreleder.Los 
samarbeid med fagbevegelsen i sør drives i hovedsak med støtte fra 
Norad. Støtte til bygging av sterke organisasjoner er det viktigste. Politiske 
endringer i de arabiske landene og uavklart situasjon for fagbevegelsen i 
enkelte land har bidratt til at virksomheten i de arabiske landene har vært 
mindre enn opprinnelig planlagt. 

I solidaritetsarbeidet har det vært lagt vekt på temaer som anstendig 
arbeid, sosialdialog og likestilling. Støtten går for det meste til 
organisasjonsutvikling og kompetansebygging i landsorganisasjoner. I 
noen land er det imidlertid egne samarbeidsprosjekter med enkeltforbund 
eller lokale fagforeninger. Også i 201 1 har LO mottatt betydningsfulle 
bidrag fra lokale ledd i LO-systemet. 

LO arrangerte en internasjonal ungdomskonferanse på Sørmarka i mai 
med 3 1  deltakere fra 12 land. Kristian Tangen holdt åpningstalen. 
Hensikten med konferansen var å skape en arena for ungdoms
representanter fra utvalgte samarbeidspartnere, der man kunne 
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utveksle erfaringer med organisering av unge arbeidere, sett i lys av den 
internasjonale kampen for anstendig arbeid. 

I november gjennomførte LO en konferanse om migrantarbeidere i 
Asia med deltakere fra samarbeidspartnerne i utvalgte land i Asia og 
Gulf.statene. Konferansen var en oppfølging av tilsvarende konferanse i 
Bahrain i 2010. 

LO sendte en delegasjon til Zimbabwe i september under ledelse av 
nestleder Tor-Arne Solbakken. I tillegg deltok Solbakken sammen 
med Erna Hagensen (Norsk Arbeidsmandsforbund) og representanter 
fra Internasjonal avdeling og LO-Media i en tredagers konferanse 
med partnerne i Afrika, i Johannesburg, Sør-Afrika. Hovedtema for 
konferansen var anstendig arbeid, sysselsetting og fagbevegelsens respons 
på dette. 

LO-sekretær Kristian Tangen deltok sammen med Terje Kalheim på 
PG FTU s kongress i Ramallah, Palestina i desember. Videre besøkte 
generalsekretær i PGFTU, Shaher Saed LO i forbindelse med at han ble 
tildelt Industri Energis "Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige 
rettigheter" i oktober. Kristian Tangen deltok også i prosjektbesøk til Cuba 
i april. 
Det ble videre gjennomført et studiebesøk til PG FTU fra El og IT 
Forbundet i juni hvor de så på muligheten for felles prosjekt med sin 
palestinske søsterorganisasjon. Tillitsvalgte i Fagforbundet i Østfold 
besøkte LOs samarbeidspartnere på Zanzibar i august. Hensikten med 
besøkene var utveksling av erfaringer om lokalt fagforeningsarbeid. 

En delegasjon under ledelse av nestlederen i VGCL i Vietnam besøkte 
LO i august. Videre ble det ble det gjennomført et studiebesøk fra en 
trepartsdelegasjon fra Malawi i mai som et ledd i LOs arbeid med 
anstendig arbeid og sosial dialog. I forbindelse med utdeling av 
fredsprisen til blant annet Tawakkul Karman, inviterte LO en kvinnelig 
tillitsvalgt fra fagbevegelsen i Jemen. 

I juni inviterte LO to ungdommer fra PG FTU i Palestina. De hadde 
politiske samtaler med LOs ungdomsutvalg og AUF. Videre holdt de 
innledning på Fagforbundets ungdomskonferanse i Stavern og på flere 
møter i regi av LO i Østfold. 
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Det er gjennomført flere aktiviteter under Norads "Olje for utvikling"
program. Industri Energi har deltatt aktivt i programmet blant annet med 
besøk til Bolivia. 

Internasjonalt informasjonsarbeid 

I 201 1 er det utgitt to utgaver av "Aktuell bakgrunn'', som kun er publisert 
på LOs nettsider. Temaene var, Norsk Hydros virksomhet i Brasil og den 
politiske og faglige situasjonen i Zimbabwe. Det er publisert en rekke 
artikler på LOs websider og Fri fagbevegelse fra Palestina, ord-Afrika, 
Tanzania, Cuba, Nicaragua og Malawi. 

Det er gitt støtte til journalister fra LO-Aktuelt for reportasjereiser til 
Latin-Amerika og Afrika. Flere av artiklene fra disse reisene har vært 
på trykk i LO-Aktuelt og i LOs fagblader. i tillegg til LOs nettsider. 
Informasjonsrådgiver og øvrige medarbeidere på Internasjonal avdeling 
har bidratt med foredrag og informasjon om LOs internasjonale arbeid på 
forbundskonferanser og i lokale fagforeninger, blant annet for LO-skolen 
og Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole på Ringsaker. 

Norges deltakelse på EXPO 201 0  i Shanghai, Kina 

LO har vært delaktig i styret for Norges deltakelse på Verdensutstillingen 
i Shanghai, EXPO 2010. Styret avhendet den norske paviljongen, 
ferdigstilte evaluering av prosjektperioden, regnskapet og sluttrapporten 
til N H D. Styrets oppgaver terminerte i 3. kvartal 201 1 .  

Fond til utdanning av jurister i den 3. verden 

Fondet ble etablert i 1999. Formålet for fondet er å gi økonomisk bidrag 
til utdanning av jurister i den tredje verden. Ellen Stensrud er styreleder. 
Internasjonal avdeling er sekretariat for fondet. 

Det har vært avholdt et styremøte i 201 1 .  Følgende personer mottok 
stipend i 201 1 .  
- Mduduzi C .  Gina, S FTU-Swaziland 
- Davis Jakov Babic, H US-Kroatia 
- Milica Jovanovic, N H S-Kroatia 
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S AMARBEID MED ANDRE 
ORGANIS ASJONER 

Samarbeidskomiteen LO/ Arbeiderpartiet 

Samarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet har som 
utgangspunkt møter annen hver uke. Møtene har gitt løpende gjensidig 
informasjon om det faglige og politiske arbeid. 

Komiteen hadde ved utgangen av 201 1 slik sammensetning: 
Fra LO: Roar Flåthen, Gerd Kristiansen, Tor-Arne Solbakken, Trine Lise 
Sundnes, Jan Davidsen, Arve Bakke, Sture Arntzen, Tone Rønoldtangen. 
Fra Arbeiderpartiet: Jens Stoltenberg, Helga Pedersen, Raymond 
Johansen. 

Sekretærer: Finn Jota, Ap og Stein Reegård, LO 

Samarbeidsutvalget mellom LO/Norsk Sjømannsforbund og 
Norsk Sjøoffisersforbund 

Formålet med avtalen er å styrke de deltakende organisasjoners innflytelse 
i saker som vedrører sjømannsstanden, slik at medlemmenes interesser 
kan bli best mulig ivaretatt. I 201 1 har arbeidet i utvalget vært rettet mot 
sosial dumping, som er et økende problem i kystfarten. En hovedoppgave 
har vært å innhente og presentere informasjon om problemet, å berede 
grunnen for en lovendring som kan muliggjøre allmengjøring også på 
norsk sokkel. 
Utvalget har også drøftet spørsmål sjøsikkerhet, blant annet lostjenesten. 

Samarbeidsutvalget består av to representanter fra hver av 
organisasjonene. Fra LO: Gerd Kristiansen og Ståle Dokken (sekretær). 
Fra Norsk Sjømannsforbund: Jaqueline Smith og Johnny Hansen. Fra 
Norsk Sjøoffisersforbund: Hans Sunde og Ove R. Nielsen. I tillegg har 
andre medarbeidere fra organisasjonenes administrasjon tiltrådt ved 
behov. 
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LO FAVØR 
LO favør 

Fellesutvalget har for inneværende år arbeidet ut fra vedtatt strategiplan 
2009-2013  for konseptet. Fellesutvalget er et besluttende organ for LO og 
forbundene og består av representanter fra alle LOs forbund. 

Fellesutvalget har to faste komiteer: Bank- og forsikringskomiteen som 
behandler bank- og forsikringsordningene i konseptet, Organisasjons
og leverandørkomiteen som behandler alle spørsmål som angår de 
produktene i konseptet som ikke omhandler bank og forsikring. 

LOfavør-komiteene i fylkene arbeider med tverrfaglig informasjon ut 
til medlemmer og potensielle medlemmer i sine fylker. I tillegg har de 
ansvar for skolerer tillitsvalgte ut fra muligheten for å bruke LOfavør
konseptet i forbundenes rekrutteringsarbeid. 

Fellesutvalgets har tidligere nedsatt en permanent arbeidsgruppe 
bestående av forbundsrepresentanter. Arbeidsgruppen har ansvaret for all 
markedsføring av LOfavør- konseptet. LOfavør-administrasjonen fungerer 
som arbeidsgruppens sekretariat. 

Fellesutvalget ble orientert om at S B l-alliansen hadde gjennomført 
en intern utredning, hvor flere sentrale personer i LO og forbundene 
var intervjuet, i det de så på " LO som kunde". Fellesutvalget fulgte opp 
utredningen ved å gjennomføre tiltak fra fagbevegelsens side gjennom 
å endre mandatene. Endringene medførte at alle komiteene fikk 
sekretærer fra LO og møtene ble lagt til LOs lokaler. Det ble videre innført 
bestemmende myndighet for ledergruppen og LOs Organisasjonsavdeling 
fikk leder og sekretærfunksjon i LOfavør-administrasjonen. Målet har vært 
å tydeliggjøre fagbevegelsens ansvar for eget fordelskonsept. 

Det har i perioden vært avholdt konferanse med alle fordelsleverandørene 
for konseptet og i tillegg har LOfavør hatt stand på flere av forbundenes 
landsmøter og konferanser. Den praktiske håndteringen ivaretas av 
gjennom LOfavør-administrasjonen. Fellesutvalget tilrettela for en felles 
samling mellom Bank- og forsikringskomiteen, Organisasjons- og 
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leverandørkomiteen samt representanter for LOfavør-komiteene i fylkene, 
hvor målet var å evaluere første halvårs aktiviteter, samt rette søkelyset 
inn mot arrangementer/tiltak for 2012. I november ble det avholdt møte 
med forbundenes representanter fra serviceseksjoner, informasjon og 
organisasjonsmedarbeidere i Folkets Hus i Oslo. 

LOfavør-aktiviteter 
Det er gjennomført flere store kampanjer for å øke kjennskapen til 
LOfavør-konseptet. Den første, i februar, ble viet forsikringsprodukter. 
Den andre kampanjen ble gjennomført i mai, med fokuset på tilbud om 
privatrettslig advokatbistand. Den tredje kampanjen var i juni/juli var 
gjenbruk av kampanjen fra året før hvor en fokuserte på " Fordelen ved 
å være mange er mange". Den �erde kampanjen ble viet livsforsikring, 
- "Å bli ufør er en strek i regninga". På slutten av året gjenopptok man 
informasjon om skadeaktivitet. De store kampanjene ble gjennomført 
med annonser Aftenposten, Dagbladet, VG, A-pressen, P4, Radio Norge 
og Radio Riks. I tillegg ble annonser brukt i alle forbundenes fagblader 
og i utvalgte ukepresse. Kostnaden for hver kampanjekjøring var på ca. 
3 ,5  millioner kroner. Etter hver avsluttet kampanje ble det gjennomført 
målinger ift økt kjennskap til LOfavør. A øke kjennskap tar tid og er noe 
man bygger gjennom år. Kjennskapen til LOfavør viser en tendens til 
økt kjennskap med en økning på 3-4 prosentpoeng i forhold til starten på 
kjennskapsbyggingen i 2009. 

I samarbeid med LOs ungdomsutvalg har Fellesutvalget støttet 
opp om rekrutteringsuka og i arbeidet med å øke rekrutteringen av 
unge medlemmer og studenter. Det er utarbeidet et revidert teori-
og øvelseshefte til forbundene for å øke kjennskapen til LOfavør 
medlemsfordeler gjennom et nytt kursopplegg, LOfavør - "en snakkis" i 
fagbevegelsen. 

Fellesutvalget avsatte 4 millioner kroner til søknad for forbundene 
for å tilpasse rekrutteringsarbeidet ved å benytte LOfavør konseptet i 
egne rekrutteringstiltak. Det ble videre avsatt 2 millioner kroner for økt 
tverrfaglig aktiviteter i gjennom LOfavør komiteene fylkene. Mot slutten 
av året ble igjen fokuset rettet inn mot " Høytid for Brann" som første gang 
ble gjennomført for to år siden, og som tar for seg Kollektiv Hjem og fokus 
på brannberedskap i hjemmet. Flere av forbundenes organisasjonsledd har 
fulgt opp denne kampanjen gjennom egen tiltak/arrangementer. 
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LOs INFORMASJONS- OG 
I<OMMUNII<ASJONS

VIRI<SOMHET 
Radio Riks 

Fagbevegelsens nærradioorganisasjon består nå av 23 medlemsradioer. 
Styreleder er Frank Roy Larsen. Journalist Knut Jeppsson er engasjert for 
produksjon av stoff til radioene. Knut Jeppsson er videre knyttet om til 
LO Media når det gjelder streaming (nettoverføring av møter) . Radio Riks 
sentrale medarbeider har egne lokaler i Folkets Hus, Oslo. 
Radio Riks formidlet i 201 1 til sammen 578 intervjuer/saker. Det ble i 
201 1  laget en ny hjemmeside fra Radio Riks. Alle innslagene legges ut 
på www. radioriks.no og via www.frifagbevegelse.no. Lokalradioene og 
faglig interesserte kan dermed hente ned nyhetsstoff som produseres 
direkte. Radio Riks driver med omfattende rådgivningsvirksomhet ovenfor 
medlemsradioene. Radio Riks dekker 60 kommuner og 1 1  fylker. 
Avdelingen er representert i styret. 

LO Media 

Stiftelsen LO Media er den største fagbladprodusenten i Fagpressen, 
med et månedlig opplag på rundt 600 000 eksemplarer og en forventet 
omsetning nærmere 100 millioner kroner. LOs medieundersøkelse 
201 1  viser at fagbladene fortsatt er den viktigste informasjonskilden for 
medlemmene om fagbevegelsen. 

Stiftelsen, slik den framstår i dag, ble etablert 1. januar 2009 som et 
resultat av sammenslåingen av Stiftelsen Fri Fagbevegelse - LO Media 
(etablert i 1998) og Stiftelsen Aktuell (etablert 1994). 

LO Medias tredje driftsår har vært preget av høy aktivitet og stor 
oppdragsmengde innenfor sine hovedvirkeområder: fagbladproduksjon, 
trykksaker og digitale produkter. 
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LO Media er lokalisert i Møllergata 10 og Møllergata 39. Planene om 
samlokalisering i Møllergata 10 måtte i løpet av året revurderes, da Oslo 
kommune sa nei til søknad om bruksendring for lokalene. Det er derfor 
inngått leieavtale i Storgata 33,  med sikte på samlokalisering av det 
redaksjonelle miljøet der i løpet av første kvartal 2012. Digitaltrykkeriet 
skal fortsatt være lokalisert i underetasjen i Møllergata 10. 

LO Media har ca. 60 ansatte, fordelt på rundt 40 redaksjonelt ansatte, 14 
grafiske medarbeidere og seks i administrasjonen. LO Media har ansvar 
for fagbladene til 13 forbund, i tillegg til LO-Aktuelt, på oppdrag fra LO. 
1 .  januar 201 1 ble NNN-arbeideren inkludert og redaktøren overført 
fra NNN til LO Media. I tillegg til fagbladproduksjon er LO Media en 
betydelig leverandør av ideer, design og trykksaker for LO og forbundene. 
LO Media leverer stadig flere digitale tjenester. Det er i 201 1 levert 
nettsider til flere forbund og organisasjonsledd. Videoproduksjon og live
overføring av møter og konferanser på internett er blitt populært, og LO 
Media har for første gang hatt en medarbeider ansatt på fulltid til å ta seg 
av disse oppdragene. 

LO Media har i 201 1  hatt ny ledelse av styret. Tor-Arne Solbakken fra LO 
ble valgt til styreleder ved utgangen av 2010, mens Tone Rønoldtangen 
(LO Stat) er nestleder. 
Tore Ryssdalsnes er daglig leder for LO Media. 

Fri Fagbevegelse 

www.frifagbevegelse.no er fagbevegelsens redaksjonelle nettsted. 

A-pressen 

LO og forbund eier sammen med Telenor i A-pressen. LOs eierskap er 
forankret i LOs formålsparagraf hvor det heter at LO skal arbeide for et 
sterk A-presse. A-pressen er blant annet den viktigste og største eier av 
lokale aviser i Norge - og et av landets største mediekonsern med store 
eierinteresser på alle medieområder. A-pressekonsernet har i 201 1 styrket 
sin økonomiske situasjon. 
A-pressen inngikk 4. desember en avtale med det britiske selskapet 
Mecom om å kjøpe Edda Media. Kjøpet ligger nå til behandling hos 
medietilsynet og konkurransetilsynet. 
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Media 

Media er en viktig kommunikasjonskanal og arena for å profilere 
og synliggjøre LO. I N RA har ansvaret for å legge til rette for god 
kontakt mellom tillitsvalgte og journalister og utarbeide og følge opp 
kommunikasjonsstrategier. 
LOs kontakt med pressen skjer både gjennom formell og uformell 
kontakt. Det har blitt gjennomført flere intervjuer og bakgrunnssamtaler, 
avholdt pressetreff og sendt ut pressemeldinger. 
Det har vært organisert eget opplegg for pressen blant annet i forbindelse 
med ulike møter og tariffoppgjøret. Flere arrangementer har vært åpne 
for pressen. Det har blitt gjennomført medieskoleringsopplegg for LO
ledelsen. 

Profilering 

I tillegg til profilering gjennom mediekontakt, opinionsundersøkelser 
og internett, har LO benyttet betalt kommunikasjon i forbindelse med 
tariffoppgjøret, den faglige valgkampen, markeringen Ja til mangfold 
- nei til rasisme 30. november og i forbindelse vervekampanje overfor 
utdanningsgruppene. Hovedtyngden har vært på radioreklame på Oix og 
Radio Riks, med forskjellige spotter i april og i august - september. 

Sponsorvirksomhet 

LO videreførte støtten til Gi rasisme rødt kort, profileringssamarbeid med 
N I SO i forbindelse med Årets Spiller og Norsk Svømmeforbund. 

Materiell 

LO har produsert informasjonsmateriell i forbindelse med tariffoppgjøret, 
Yrkes-NM ,  markeringen for mangfold - mot rasisme, arbeidsmiljøserien, 
livslang læring, den faglige valgkampen med videre, samt en rekke 
annonser til fagbladene og dagspressen. LO har også produsert ett 
medlemsblad for Framfylkingen. Nettbutikken er supplert med flere 
populære produkter, og det er laget profilklær i forbindelse med 
Sommerpatruljen og Skeive dager. 
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Strategiutvikling 

I 201 1  har vi arbeidet med å følge opp de vedtatte 
kommunikasjonsstrategiene, overordnet kommunikasjonsstrategi, intern 
kommunikasjonsstrategi og strategi for sosiale medier. 
LO har nå ca 1600 følgere på Twitter. Trine Lise Sundnes og Kristian 
Tangen har fortsatt sine blogger som har økende antall lesere. 

Internett 

LOs hjemmesider er en informasjonstjeneste for LO. 

Videreutvikling av hjemmesidene: 
LOs hjemmesider ble relansert i 2008. I 201 1 er det skjedd følgende 
videreutvikling: 
- Ny design på forsiden med bedre integrasjon i forhold til 
FriFagbevegelse, LOfavør og AOFs toppskolering. 
- Redesign av LOs ungdoms- og studentsider 
- Redesign av sider for LOs arbeid med Inkluderende arbeidsliv 
- Egne prototyper for lokalavdelingsider for LO i Fredrikstad og LO i 
Sarpsborg i forbindelse med kommunevalgkampen. 
- Egne markedsføringssider av LO-medlemsskap for folk med høyere 
utdanning er utarbeidet i samarbeid med LO-media. 

Andre sentrale områder på nettsidene i 201 1 
- Tariffoppgjøret 201 1  - streaming og videoinnslag 
- LOs utdanningskonferanse - påmeldinger og streaming 
- Fagligpolitisk konferanse - streaming 
- LOs representantskap i Stavanger - streaming 
- Politikk til frokost - Påmeldinger og streaming (tre arrangementer) 
- SAMAKs årsmøte på Sørmarka - streaming 
- LOs forskningspolitiske konferanse - påmeldinger og streaming 

Besøk: 
En samlet statistikk for hjemmesidene viser at 3 3 1  000 unike brukere 
besøkte LOs hjemmesider i 201 1 .  Besøkstallet er på samme nivå som 
tallet for 2010. Det var det forbundsvise oppgjøret i 201 0  som bidro til 
det høye besøkstallet dette året. Det generelle besøkstallet har dermed økt 
litt i 201 1 .  Hver tredje bruker kommer via en søkemotor - hovedsakelig 
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Google. Linker fra forbundene og kataloger utgjør den nest viktigste 
kilden til besøk. 

Innmeldinger via hjemmesidene: 
5888 personer meldte seg inn i et LO-forbund via LOs hjemmesider i 
201 1  Dette er kun innmeldinger via nett og er om lag på samme nivå 
som i 2010. 

Facebook/Twitter: 
I 201 1 hadde LOs Facebookside 6000 tilhengere. LO har også egen 
side på Twitter hvor 1 500 personer følger LO. LOs klimatweet følges av 
400. I tillegg til dette har Kristian Tangen og Trine Lise Sundens egne 
Twitter-kontoer som følges av totalt 1000 personer. I forbindelse med 
arrangementet "Ja til mangfold - Nei til rasisme" ble det samlet 800 
"deltakere" til arrangementet på Facebook. 

Nyhetsbrev: 
2000 personer mottar det daglige nyhetsbrevet fra LO og 1 500 mottar 
"Eurologgen" nyheter fra LOs Brusselkontor. 

Redaktørforum: 
Det er avholdt to møter i redaktørforum som koordinerer fagavdelingens 
arbeid i forbindelse med LOs nettsider. 

Opplæring: 
Det er gjennomført opplæring for distriktskontorene i Buskerud, Aust
Agder, Sør-Trøndelag, Troms og Oppland. 

lntranettet 

Følgende forbedringer er foretatt vedrørende intranettet: 
- Innsyn er etablert. Dette gir alle ansatte en enkel tilgang til å få 
ut informasjon fra saksbehandlingssystemet på en webbasert og 
brukervennlig måte. 
- Det er utviklet en egen konferansemodul som skal bedre 
kvalitetssikringen og den interne kommunikasjonen når man 
gjennomfører større konferanser. 
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Tariffoppgjøret. Informasjonsopplegget 

Tariffoppgjøret 201 1 var et mellomoppgjør. LO la vekt på å informere 
gjennom en egen tariffside på internett der informasjon i form av 
nyheter og kommentarer ble lagt ut løpende. Representantskapsmøtet 22. 
februar var godt besøkt av media, og det ble avholdt pressekonferanser 
sammen med NHO i forbindelse med overlevingen av kravene og ved 
forhandlingsløsningen om kvelden 3 1 .  mars. 28. februar avholdt LO 
seminar for media med informasjon om den økonomiske situasjonen, 
tariffoppgjørets gang og så videre. Det ble lagt vekt på god kontakt med 
distriktskontorene og forbundenes informasjonsansvarlige. Det ble 
benyttet SM S-varsling til media, forbundenes informasjonsmedarbeidere 
og distriktskontorene. Representantskapet, kravoverleveringen og den 
avsluttende pressekonferansen ble overført på LOs internettsider. 

Den fagligpolitiske valgkampen 

Utgangspunktet for den fagligpolitiske kommune- og 
fylkestingsvalgkampen 2011 var LOs oppfølging av partienes svar på 41 
spørsmål fra LOs medlemmer fra stortingsvalgkampen 2009 og sentrale 
dokumenter som regjeringens fagligpolitiske regnskap og LOs folder 
med oppfordring om å bruke stemmeretten. LO og Arbeiderpartiet 
utpekte arbeid og arbeidslivssaker som valgkampsaker og høyresiden som 
hovedmotstander. 

Partiet hadde eget valgkamputvalg hvor LO var representert, og LO hadde 
eget valgkamputvalg hvor forbundene (Fagforbundet, Fellesforbundet, 
Handel og Kontor, LO Stat og Norsk Arbeidsmandsforbund) og partiet 
var representert. Distriktskontorene hadde ansvaret for å koordinere 
valgkampen lokalt. 

Fagbevegelsen har hatt en aktiv valgkamp, men med færre aktiviteter 
enn i stortingsvalgkampen 2009. LO gjennomførte egne prosjekter i 
Bergen, Fredrikstad, Hamar, Larvik, Molde, Moss, Oslo og Ålesund. LO, 
forbundene og Arbeiderpartiet har samarbeidet om bedriftsbesøk og 
andre aktiviteter. 

26. august ble det gjennomført en stor fagligpolitisk lunsj hvor 
regjeringen presenterte stortingsmeldingen om et felles ansvar for et godt 
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og anstendig arbeidsliv, og LOs nordområdekonferanse i Bodø i august 
ble brukt for å sette næringspolitiske utfordringer på dagsorden. LO 
sentralt gjennomførte flere bedriftsbesøk for alle i ledelsen. 

Mediene var en viktig kommunikasjonskanal i valgkampen. 
Hovedmateriellet i den fagligpolitiske valgkampen var regjeringens 
fagligpolitiske regnskap, LO-folderen "Bruk stemmeretten", annonser 
i VG og fagblader og spotter i P4. Det ble produsert noe materiell i 
forbundene og en god del materiell lokalt, spesielt i kommuner hvor LO 
hadde egne prosjekter. 
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LOs EGEN ORGANISASJON 

Representantskapet 

Det er i 201 1  avholdt tre møter: 

Til representantskapsmøtet 22. februar 201 1 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, 
forelå følgende dagsorden: 
1 .  Åpning 
2. Suppleringsvalg LOs ledelse 
3. Suppleringsvalg til Sekretariatet 
4. Endring i LOs kontrollkomite 
5. Tariffrevisjonen 201 1  

Til representantskapsmøtet 14. april 201 1 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus, 
forelå følgende dagsorden: 
1 .  Åpning 
2. Tariffrevisjonen 201 1  

Til representantskapsmøtet 6. - 7.juni 201 1 på Radisson Blu Atlantic Hote! -
Stavanger forelå følgende dagsorden: 
l. Åpning 

Utdeling av LOs kulturpris 
2. Årsregnskap 2010 
3 .  LOs beretning 2010 
4. Norsk Manuellterapeutforening - Søknad om medlemskap i LO 

Det er produsert egne protokoller og referater fra møtene. 

Sekretariatet 

LOs sekretariat hadde følgende sammensetning ved utgangen av 201 1 :  

Tillitsvalgte: 
Roar Flåthen 
Gerd Kristiansen 
Tor-Arne Solbakken 
Ellen Stensrud 
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Trine Lise Sundnes 
Kristian Tangen 



Øvrige sekretariatsmedlemmer: 
1 .  Erna Hagensen, Norsk Arbeidsmandsforbund 
2. Hans 0. Felix, E L  & IT forbundet 
3. Jan Davidsen, Fagforbundet 
4. Mette Nord, Fagforbundet 
5. Arve Bakke, Fellesforbundet 
6. Anders Skattkjær, Fellesforbundet 
7. Sture Arntzen, Handel og Kontor i Norge 
8. Leif Sande, Industri Energi 
9. Jan-Egil Pedersen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
10. Tone Rønoldtangen, LO Stat 
1 1 .  John Leirvaag, Norsk Tjenestemannslag 

Varamedlemmer: 
1 .  Rigmor Hogstad, Fellesorganisasjonen 
2. Odd Christian Øverland, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 
3. Roger Hansen, Norsk Transportarbeiderforbund 
4. Jonny Simmenes, Forbundet for Ledelse og Teknikk 
5. Kjell Atle Brunborg, Norsk Jernbaneforbund 
6. Jaqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund 
7. Renee Rasmussen, Musikernes Fellesorganisasjons 
8. Egil Andre Aas, Norges Offisersforbund 
9. Stein Grøtting, Skolenes Landsforbund 

Samtlige varamedlemmer deltar i Sekretariatets møter med tale- og 
forslagsrett. Utover de valgte møter leder i H K-klubben i LO Odd Erik 
Kokkin med tale- og forslagsrett. AOF Norges daglige leder Tove Johansen 
har møterett i Sekretariatet. 

Ved utgangen av 2010  hadde følgende forbundsledere møterett i sekretariatet: 
1 .  Geir Bjørkli, Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund 
2. Rolf Jørgensen, Norsk Lokomotivmannsforbund 
3. Toril Alfsvåg, Arbeiderbevegelsens Presseforbund 
4. Joachim Walltin, Norske idrettutøveres sentralorganisasjon 
5. Peter Chr. Lehne, Norsk Manuellterapeutforening 

Følgende endringer ble foretatt i sekretariateti 201 1 :  
Ved LOs representantskapsmøte februar 201 1  ble det foretatt 
suppleringsvalg i LOs ledelse etter at Bente N. Halvorsen trakk seg som 
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hovedkasserer av helsemessige årsaker 25 .okt 2010. 1 .  sekretær Ellen 
Stensrud rykket opp som hovedkasserer og LO-sekretær Trine Lise 
Sundnes rykket opp som 1. sekretær. Utover dette er det ikke foretatt 
endringer i sekretariatet i 201 1 .  

LOs kontrollkomite 

LOs kontrollkomite har i 201 1 bestått av: 
Faste representanter: Steinar Karlsen, Fellesforbundet, leder, Tom Røisi 
Industri Energi, Kristin Nielsen Handel og Kontor. 

Vararepresentanter: Kjell Mjaatvedt, NNN, møtende vararepresentant, 
Elin Veimo Fagforbundet, vararepresentant, Bente N. Holt Norsk 
Tjenestemannslag vararepresentant til 22.02. Anita Busch Norsk 
Tjenestemannslag fra 22.02. 

Komiteen har i 2010 avholdt fem møter og behandlet 45 saker. Komiteen 
har fortløpende behandlet protokollene fra sekretariatsmøtene og 
ledermøtene. Protokollene fra representantskapets møter er også 
behandlet i komiteen. 

Saker som ellers har vært sentrale i komiteens arbeid er 
- Regnskap 2010 
- Budsjett 2012 
- Komiteens ansvar og oppgaver 
- Hovedkassererkonferanse 
- Normalinstruks for kontrollkomiteene 
- Kurs for kontrollkomiteer 

LOs samleforsikring 

Forsikringen gjelder for normal faglig virksomhet for LO med tilsluttede 
forbund og deres lokale organisasjonsledd.Forsikringen gjelder i 
Norge, innen Norden med begrenset forsikringssum og i hele verden 
for reiseforsikringen.Forsikringen omfatter inventar/løsøre, rettslig 
erstatningsansvar, garantiforsikring (underslagforsikring) , reiseforsikring, 

Premien, 2,368 mill kr i 201 1 ,  betales av LO. Erstatningene utgjorde 
kr. 1 , 397 millioner, Skadeprosent 60,8. 
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Sekretariatsoppnevnte utvalg 

'°' Sekretariatets rådgivende finanskomite 

Komiteen er opprettet med det formål å komme fram til felles holdninger 
i større finansielle spørsmål som har betydning for LO og forbundene. 

Komiteen har i 201 1 bestått av: 
Bente N.  Halvorsen, LO, leder til 25.10.2010, Ellen Stensrud, LO, leder 
fra 07.02 . 1 1 ,  Roar Flåthen LO, Steinar Karlsen FF ,  Tom Røisi I E, Terje 
Olsson EL & IT, Kristin Nielsen, H K, Bente N. Holt, NTL til 07.02, Anita 
Busch, TL fra 07.02. Elin Veimo, Fagforbundet. Sekretær Siv Schau, LO. 

Det er ikke avholdt møter i 201 1 .  

'°' LOs inntektspolitiske utvalg 

Inntektspolitisk utvalg er et rådgivende organ for LO-sekretariatet i 
inntekts- og tariffpolitiske spørsmål og har som hovedoppgave å forberede 
tariffoppgjørene. 

Ved utgangen av 201 1 hadde utvalget følgende sammen.setning: 
Roar Flåthen, leder, Tor Arne Solbakken, Gerd Kristiansen, Trine Lise 
Sundnes, Jan Davidsen (Fagforbundet) , Sture Arntzen (HK) ,  Arve Bakke 
(FF) ,  Erna Hagensen (NAF), Jan Egil Pedersen (NNN),  Leif Sande( IE) ,  
Hans Felix (EL&IT) , John Leirvaag (NTL) , Roger Hansen (NTF), Tone 
Rønoldtangen ( LO Stat), Rigmor Hogstad (FO). 

Samfunnspolitisk avdeling har ivaretatt utvalgets sekretærfunksjon. 

1' LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk 

Utvalgets medlemmer: 
Gerd Kristiansen, leder, LO, Mette Nord, Fagforbundet, Eli Ljunggren, 
Fellesforbundet, Reidun Aamland Andersen, NTL, Torbjørn Jungård, 
NAF, Peggy Hessen Følsvik, H K, Egil Kristiansen, I E, Anna- Sabina 
Soggiu, FO, Bjørn Anders Jonasen, NTF, Anne Berit Aker Hansen, NNN,  
Monica Derbakk, E L&IT, Unni Ødegård, FLT, Oddvar Støylen, NSF ,  Bjørn 
Henriksen, S L, Øystein Gudbrands, LO Stat. 
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Utvalget har avholdt fem møter i 201 1 .  

LOs handlingsprogram for perioden 2009- 2013 ligger til grunn 
for utvalgets arbeid. Utvalget har ellers arbeidet innenfor følgende 
områder/aktiviteter: Landskonferanse for de lokale utvalgene og det 
sentrale utvalget med hovedfokus på " Det useriøse arbeidslivet i et 
kjønnsperspektiv", markering av 8. mars med fokus på " Kvinner og 
helse", besøk fra "Hvitt bånd" med informasjon om deres arbeid, 
samarbeid med Krisesentersekretariatet vedrørende aksjonen mot vold 
mot kvinner " På helsa løs". 

LOs HOMOUTVALG 
Utvalgets medlemmer: 
Trine Lise Sundnes, leder, LO, Hans Ole Rian, M FO, Bjørg Vatnedalen, 
Postkom, Tove Rita Melgård, Fellesforbundet, Bjørn Henriksen, SL, Anna
Sabina Soggiu, FO, Ingri Bjørnevik, Fagforbundet, Kurt Joar Sandholt, 
NTF, Christopher Birkenes, I E, Mette Salicath, NFF.  

Utvalget har avholdt tre møter i 201 1 .  

Arbeidet i utvalget har vesentlig dreid seg om organiseringen av 
Skeive dager, med tema helse og LHBT på arbeidsplassen. Det er LOs 
distriktskontor for Oslo og Akershus som står for bemanningen på 
standen på Rådhusplassen. 

'� LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg 

Utvalgets sammensetning ved utgangen av 201 1 (kongressperioden 2009-
2013 ) :  
Fra LO: Leder: Gerd Kristiansen, Sekretær: Mona Westby, Konsulent: 
Terje Havrøy. Fra forbundene: Berit Asker, Norsk Tjenestemannslag 
(vara Fredrik Oftebro), Mette Henriksen Aas, Fagforbundet (vara.Ronny 
Bekken Larsen),  Dag Odnes, Fellesforbundet (vara Eli Ljunggren) ,  
Kirsti Mandal, Norsk Arbeidsmandsforbund (vara Oddbjørn Nilsen) , 
Peggy Hessen Følsvik, Handel og Kontor (vara Bjørn Mietinen), Bjørn 
Henriksen, Skolenes landsforbund (vara Brit Langvik) , Bjørn Jonassen, 
Norsk Transportarbeiderforbund (vara Monica Johansen) ,  Mimmi Kvisvik, 
Fellesorganisasjonen (vara Cato Brunvand Ellingsen),  Oddvar Støylen, 
Norsk Sjømannsforbund (vara Gunn Huseby), Jacqueline Hopkinson, 
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Postkom, Hans Ole Rian, Musikernes fellesorganisasjon (vara Renee 
Rasmussen). Observatører:: Terje Havrøy, AOF Norge, Frank Meyer, 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek, Kurt R. Frantzen, Framfylkingen, 
Morten Berntsen, Folkets Hus Landsforbund, Cathrine Korslund, orges 
Bedriftsidrettsforbund, Ellen Ovenstad, Fagforbundet. 

Utvalget har holdt seks møter i 201 1 og har behandlet 37 saker. 

Studietur 
Utvalgets årlige studietur var til People's History Museum, Manchester 
26. - 29. mai 201 1 ,  hvor utvalget blant annet deltok på guidet tur i 
Manchester, besøkte Chetham's library, The Royal Exchange Theatre, 
The Cube Gallery og People's History Museum. Til sammen deltok 14 
personer på utvalgets tur, som i hovedsak var rettet mot utvikling av 
vitensenter om arbeiderkultur i Norge. 

LOs kulturpris 2010 
LOs Kulturpris for 2010 ble tildelt Norges Industriarbeidermusem. Prisen 
på kr 25 000,- ble utdelt på LOs representantskapsmøte i Stavanger 9. 
juni 201 1 .  Kulturprisvinneren har lenge vært en bauta i formidlingen av 
norsk arbeiderhistorie og arbeiderkultur og har en nasjonal status som 
ledende kunnskapsbase for norsk arbeiderkultur og arbeidslivshistorie. 
Prisvinnerens er et solid og veldrevet museum med god vekst og 
utvikling. 

Kulturskoleutvalgets rapport 
LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg sluttet seg til M FOs høringsuttalelse. 

Besøk av kulturministeren 
Utvalget har hatt besøk av kulturminister Anniken Huitfeldt for dialog 
om aktuelle politiske saker og om hvordan vi kan samarbeide. Utvalget 
har gjennom året hatt tett kontakt med Kulturdepartementet på det 
fagligpolitiske arbeidet. 

Filmprosjektet om arbeideropprøret i "Sulis" 
Nils Gaup, Tom Vidar Karlsen og Tomas Evjen orienterte om 
filmprosjektet i utvalgets møte 20. mai. 
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Verdensfestival for amatørteater 
Morten Berntsen representerte utvalget på festivalen " Dialog Tromsø 
201 1 "  14. - 24. juli. 

Stipendstyre Age Aleksandersens fond 
Det ble oppnevnt et styre bestående av en representant fra AOF, Tor 
Evensen (representerer Age Aleksandersen), en representant fra LOs 
internasjonale avdeling og Kirsti Mandal fra utvalget. 

Arbeidermuseum /vitensenter 
Oslo Museum har fått midler fra Kulturdepartementet til opprettelse 
av prosjekt for å formidle arbeider- og industrikultur. Gerd Kristiansen 
og Frank Meyer var i møte med Oslo Museum 1 1 .  november. Oslo 
Museum skal sammen med samarbeidspartnere som Norsk Teknisk 
Museum, Bydel Sagene og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek skape 
en møteplass. Ideen er å utvikle dette som et konsept der Akerselvas 
miljø og bygninger står i sentrum for formidlingen. Åpning forventes 
ved inngangen av 201 3 .  Det har blitt tatt opp at LO er opptatt av at det blir 
tilgjengelig for nasjonalt bruk. 

Kulturnettverk 
Fylkesvise kulturnettverk etableres som et felles kulturforum pr fylke. 
Etter modellen i Østfold etableres et samarbeid mellom AOF, LOs 
distriktskontor, lokale fagforeninger, enkeltpersoner og politisk miljø. 
Målet er skape større slagkraft og en langt mer tydelig kulturprofil. Det 
er i løpet av 201 1 opprettet kulturnettverk i Oppland, Møre og Romsdal, 
Nordland, Troms/Finnmark og Sogn og Fjordane. 

Søknader om økonomisk støtte 
LOs kultur- og fritidspolitisk utvalg hadde for 201 1 en økonomisk ramme 
på kr 1 000 000,- for tildeling av økonomisk støtte, kulturpriser med mer. 
Utvalget mottok et stort antall søknader til forskjellige tiltak fra både 
fagbevegelsen, organisasjoner og personer utenfor fagbevegelsen. Det er 
bare fagbevegelsen og AOFs lokale og regionale organisasjonsledd som er 
stønadsberettiget. 

KULTU RBEVILGNINGER 
Det kom inn 25 søknader om bevilgning til utvalget i løpet av 201 1 ,  av 
disse fikk følgende bevilgning: 
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Røros Museums- og Industrieventyret Skanckesmia 10 000,-

LOs dktr Nord-Trøndelag Hungermarsjen 1 8 1 3  10  000,-

AOF i Oslo Maridalsspillet 201 1 - 25 000,-
Svartedauen av Carl F. 

Engelstad 

LOs dktr Møre og Romsdal Flerkulturelle Molde 201 1 10 000,-

Arbeiderbeveg. Historielag i Kvinner i Nord-Norsk 1 5  000,-
Troms Arbeidsliv 

Arb.bev. kulturfond i Østfold Brottungær & Stenhoggern 40 000,-

Arb.bev. kulturfond i Østfold Valgbrott 35 000,-

AOF Nord Arbeiderkulturfestival/ 25 000,-
musikkspill på Svalbard 

AOF Innlandet Danseforestilling 100 000,-

AOF Norge "Kystarbeideren i bilde og ord" 49 000,-

Kulturnettverk Sogn og Fjordane Kulturnettverk 50 000,-

Kulturnettverk Oppland Kulturnettverk 50 000,-

Kulturnettverk Møre og Romsdal Kulturnettverk 50 000,-

Kulturnettverk Troms og Kulturnettverk 50 000,-
Finnmark 

Kulturnettverk Nordland Kulturnettverk 50 000,-

MFO Fribyordning for musikere 1 50 000,-

121  



'� Organisasjonskomiteen 

Organisasjonskomiteen har hatt følgende sammensetning: 
Leder: Tor-Arne Solbakken, LO. Medlemmer: Anders Skattkjær, 
Fellesforbundet - Geir Mosti, Fagforbundet - Ellen Galaasen, 
Fellesorganisasjonen - Ulf Madsen, Forbundet for Ledelse og Teknikk -
Bjørn Mietinen, Handel og Kontor i Norge - Lise Olsen, LO Stat - Anne 
Finborud, Skolenes Landsforbund - Vidar Hennum EL&IT Forbundet 
- Kirsti Mandal, Norsk Arbeidsmandsforbund - Asle Reime, Industri 
Energi - Inger Furmyr/Anne Berit Aker Hansen, Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund - Hans Fredrik Danielsen, Norsk Post- og 
Kommunikasjonsforbund - Anita Solhaug, Norsk Tjenestemannslag -
Torbjørn Reigstad, Norsk Transportarbeiderforbund. 

Komiteen har i 201 1 avholdt tre ordinære og ett ekstraordinært møte. 
Fellessamlingen som skulle vært avholdt i desember ble utsatt til i februar 
201 2. 

Det har vært behandlet fire saker en eller flere ganger inneværende år. 
Alle sakene som har vært til behandling/drøfting i år har vært behandlet i 
komiteen tidligere en eller flere ganger. 

Tvistesaker som er behandlet i komiteen er: 
• På grunn av organisatoriske endringer ved Risavika Sør stadfestet 
komiteen at vedtaket også omfattet Risavika Terminal AS. NHO har 
protestert på avtalevalget og brakt saken inn for den faste tvistenemnd. 
• Fjord 1 Partner, tvist mellom NTF og Fagforbundet. NTF fikk 
organisasjons- og avtaleretten ved Fjord 1 Partner i komiteen. Saken ble 
anket til Sekretariatet. Her fremmet Fagforbundet følgende forslag til 
vedtak: 
"LO krever at det utvikles og opprettes en tariffavtale for virksomheter 
som driver skinnegående trafikk. De forbundene som organiserer 
medlemmene kan være part i avtalen. Spørsmålet om avtalevalg for Fjord 
1 inngår i disse forhandlingene." 
Saken ble sendt tilbake til komiteen uten realitetsbehandling, men med 
de innspill og synspunkter som var framkommet. Ved andre gangs 
behandling i komiteen fikk forslaget som var framsatt av Fagforbundet 
flertall. 
• BIS  Productions Partner, Herøya, tvist mellom FF og IE .  Saken var 
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til behandling i tre møter i komiteen. Komiteen fattet vedtak om at 
Fellesforbundet kunne kreve VO gjort gjeldende. Saken ble anket til 
Sekretariatet, som behandlet saken i februar 2012 og støttet komiteens 
vedtak. 

Det ble i 2010 vedtatt i komiteen at NTF kunne kreve rammeavtalen for 
losse- og lastearbeidere ved Risavika havn for NorSea AS. NHO valgte å ta 
saken inn for Den faste tvistenemnd etter hovedavtalens § 3-10. På grunn 
av organisatoriske endringer ved havnen gjelder stevningen for bedriften 
Risavika Terminal AS. 

BIS Productions Partner Herøya ble utsatt i 2010, og drøftet på nytt i 
komiteen i mars 201 1 .  I møte i desember ble det fattet vedtak i saken som 
ga Fellesforbundet organisasjons/avtalerett for ansatte i B I S  Production 
Partner på Herøya, som omfattes av forbundets tariffavtaler. Komiteen 
henstilte til forbundene å finne en omforent ordning for hvordan 
overgangen til ny organisasjon best mulig kan løses for de som per i dag 
har medlemskap i IE .  

Sekretærfunksjonen for komiteen har vært tillagt Forhandlings- og  H M S
avdelingen. 
Avdelingen har løpende behandlet flere tvistesaker mellom forbund som 
ikke er forelagt komiteen. Avdelingen bistår også forbundene i forhold til 
avtaleopprettelse, herunder valg av tariffavtale/forbundstilhørighet. 

Grensetvister, organisasjonsplan og tariffpolitisk styrke. Arbeidsgruppe 
FAFO leverte i 2010, på oppdrag fra organisasjonskomiteen, rapporten " 
Behandling av grensetvister i LO og forbundene". 

Under Sekretariatets behandling av Fafo-rapporten ble det signalisert 
at LO ville komme tilbake til sekretariatet med en oppfølging av 
rapporten og til de utfordringer LO og forbundene har for sin framtidige 
organisasjonsstruktur. 

I tillegg foreligger det forslag oversendt fra LO-kongressen til sekretariatet 
som omhandler de samme problemstillingene. 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av LOs nestleder Tor-Arne 
Solbakken som fikk følgende oppdrag: 
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- Gå gjennom de utfordringer LO og forbundene står overfor i 
arbeids- og næringsliv, og komme fram til best mulig måter å tilpasse 
organisasjonsformene på og dermed bidra til LOs tariffpolitiske styrke. 
Dette inkluderer å være i beredskap før mulige grensesaker dukker opp, 
hvordan man hensiktsmessig og fortrinnsvis gjennomfører løsning av 
grensetvister på forbundsnivå og eventuelt deretter på sentralt nivå, 
og eventuelt nye metoder og rutiner for å håndtere slike tvister. Målet 
må være å få ned omfanget av tvister, uten at det går ut over LOs og 
forbundenes tariffpolitiske styrke. 
- Vurdere Organisasjonskomiteens mandat og arbeidsform. 

I tillegg vil LOs juridiske avdeling bistå og FAFO engasjeres som 
sekretariat for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa skal rapportere til 
sekretariatet og orientere sekretariatet om arbeidet underveis. 
Arbeidsgruppas rapport og forslag skal være ferdig våren 2012 og 
fremlegges på LO kongressen i 2013.  

>'< LOs sentrale ungdomsutvalg 

Følgende har vært medlemmer av/møtt i LOs sentrale ungdomsutvalg i 2009: 
Leder Kristian Tangen (LOs ledelse) , Ola Harald Svenning og Christina 
Beck Jørgensen (Fagforbundet) , Linn Pilskog (Fellesforbundet) , Fredrik 
Sletbakk ( H K) ,  Hans Ole Rian og Trude Rougmo (M FO), Anne Lise 
Hildebrandt (NNN),  Ulf-Terje Eliassen (NAF), Roy Einar Nilsen (NTF), 
Nina Tollan og Cathrine Ertsaas (Postkom) , Oddvar Støylen og Mads 
Tjøtta (Sjømannsforbundet) , Amanda Eldnes (Norsk Jernbaneforbund) , 
Kjetil Holm Klavenes og Tormund Hansen Skinnarmo (FLT) , Anna
Sabina Soggiu og Martin Skogrand (FO), Leif Helland (NTL) , Ann Ørjebu 
og Kamilla Arnesen ( Industri Energi), Dagfinn Svanøe (El&It Forbundet), 
Lene Ness og Jo Skorderud (SL) ,  Anna Moland ( N ISO),  Dennis Oxaas 
(NOF), Asle Aase (NFF) .  Raymond Alstad og Kari Hoset Ansnes møtte 
for LOs faglige ungdomssekretærer. Fra LOs administrasjon har følgende 
møtt: Sunniva Roumimper, Hege Nilsen Ahlquist og Olav Andresen. 

LOs sentrale ungdomsutvalg har i 201 1 hatt fire møter. Et lunsj til lunsj 
møte med påfølgende erfaringskonferanse i Tønsberg og tre <lagsmøter 
i Oslo. I løpet av året har 59 organisatoriske og politiske saker blitt 
behandlet. Saker som har vært behandlet er blant annet oppfølging av 
LOs handlingsplan for ungdom og student 2010-201 3 ,  styrket samordning 
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av å rekruttere unge, LOs sommerpatrulje, medlemstall ungdom og 
studenter, frafall i den videregående skole, ungdomsledighet i Europa, 
studentarbeid, semestertart og ungdomsvalgkamp. 

'� LOs fondsstyre 

Under tarifforhandlingene i 1 970 ble LO og NHO (NAF) enige om 
å etablere et fond som skulle ha til formål gjennomføre eller støtte 
tiltak til fremme av opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv. Det er 
ikke et fond i tradisjonell forstand med basis i fondskapital og en årlig 
avkastning. Innbetalt premie blir fortløpende overført avtalepartene. 

Opplysnings- og utviklingsfondet LO/NHO ledes av et styre på seks 
medlemmer, hvor LO og NHO oppnevner tre hver. 

LOs fondsstyre har i 201 1  bestått av: 
Bente N.  Halvorsen, LO, leder, til 25 .10.2010. Tor-Ame Solbakken LO, 
leder fra 19.09.20 1 1 ,  Steinar Karlsen FF, Erna Hagensen NAF, Sture 
Arntzen H K, Liv Undheim, I E  (død 04.04.201 1 ) ,  Solfrid Home Moe fra 
1 9.09. Terje 0. Olsson EL& IT fra 19.09" Anne Cathrine Devik AOF 
(observatør) og Siv Schau, LO (sekretær) . 

Fondsstyret har i 201 1 avholdt to møter. Sakene som har vært til 
behandling er regnskap for 2010, søknader om bevilgninger fra fondet, 
fordeling av midler til tillitsvalgtopplæring i 201 1 og budsjett 2012. Det 
var i budsjettet for 2011 avsatt 83,9 millioner kroner til opplæring av 
tillitsvalgte i privat sektor. 

Andre utvalg: 

'� Samferdselspolitiske utvalg 

Utvalget hadde følgende sammensetning ved utgangen av 201 1 :  
Fra forbundene: Helge Haukland, NAF, Kjell Næss, N JF, Lars Johnsen, 
NTF, Stein Guldbrandsen, Fagforbundet, Eirik Larsson, NLF, Anita 
Furuvik, NSF ,  Inger Karin Hagerup, Fellesforbundet, Kjell Mjaatvedt, 
NNN og Trond Erik Thorvaldsen, NAF. Rolf Jørgensen, NLF og Svein Erik 
Stryken, Fellesforbundet gikk ut av utvalget i 201 1 .  Fra LO: Bjørg Stuen, 
Svein Vefall og Kenneth Sandmo. 
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Helge Haukland, NAF og Kjell Næss, NJF  har i perioden vært henholdsvis 
leder og nestleder av utvalget. Arbeidsutvalget har i perioden bestått av 
Kenneth Sandmo, LO og Trond Erik Thorvaldsen, NAF. 
Utvalget har i 201 1 hatt fem møter. Utvalget arrangerte studietur til 
Brussel 22. og 23. mars 201 1 .  Utvalget hadde møter med den norske EU
delegasjonens samferdselsråd Olav Grimsbo og næringsråd Per Mannes, i 
tillegg til Europaparlamentet, ETF, ESA og SAS. 

Viktige saker i perioden har vært: 
Innspill og deltakelse på høring i Stortinget i forbindelse med 
Statsbudsjettet for 2012. Godstransport på jernbane. Plan- og 
utredningsfasen av Nasjonal Transportplan 2014-2023.  
Regionale dialogmøter knyttet til arbeidet med Nasjonal Transportplan 
2014-2023 .  Trafikkdrepte og alvorlig ulykker på norske veier. Endringer i 
reglene for persontransportkabotasje. Hvitboken på transport. 

"' LOs fiskeripolitiske utvalg 

Utvalget har i 201 1 bestått av representantene fra de berørte forbund: 
Werner Kiil (leder t.o.m. sept), Ann Jorunn Olsen, Norsk 
Sjømannsforbund, Hans Johan Dahl, NNN (nestleder, f.o.m. sept. 
leder) , Rolf Jørn Karlsen, Fellesforbundet, Are Tomas gard (t.o.m. sept.), 
Inger Hoff, Industri Energi m/ Egil Kristiansen som vara. Unni Hagen, 
Fagforbundet, Bjørg Stuen og Marta Valdes, LO. 

I samarbeid med Sintef fiskeri og havbruk ble LOs F H F  konferanse i 201 1 
avholdt den 26 - 27.oktober i Trondheim. Utvalget står som arrangør for 
disse årlige konferansene. 

Den 7. mars ble det avholdt møte med statssekretæren i Fiskeri- og 
kystminister Hans Kristian Amundsen og utvalget samt LOs nestleder 
Gerd Kristiansen. Tema som ble diskutert: Havbruksnæringens 
omdømme, oppdrett i Norge er verdensledende, regjeringen ønsker 
vekst og vil passe på at det skjer bærekraftig, settefisk på land i forhold 
til lus og rømming, F H L  må ta større ansvar, "Norge verdens fremste 
sjømatnasjon", heve næringens kunnskapsnivå. 

I tillegg har utvalget jobbet med LOs innspill til rapporten "Effektiv og 
bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen - areal til begjær". 
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Det har vært avholdt fem møter i utvalget. 
Utvalget har gjennomført studietur til Island den 30.08 - 02.09 for å lære 
om Islands nye fiskeripolitikk og besøk til Cermaqs forskningsanlegg i 
Dirdal utenfor Stavanger. 

'� LOs næringspolitiske utvalg for privat tjenesteytende sektor (PTS) 

Utvalget hadde følgende medlemmer: 
Peggy Hessen Følsvik og Bjørn Mietinen (vara) H K, Ulf Madsen og Jonny 
Simmenes (vara) FLT, Hans-Christian Gabrielsen og Clas Delp (vara) 
Fellesforbundet, Lise Myrvold og Trond Karlsen (vara) NAF, Henning 
Solhaug og Torbjørn Sunda} (vara) EL&IT, Anita Furuvik og Oddvar 
Støylen (vara) N S F, Ole Martin Holm og Rakel Solbu (vara) Fagforbundet, 
Torbjørn Reigstad og Lars Johnsen (vara) NTF, Kjell æss og Arne 
Drabløs (vara) NJF. Fra LO deltar LO sekretær Kristian Tangen som leder 
av utvalget, Renate Klopp og Bjørg Stuen. 

Utvalget skal bidra til at det settes søkelys på de næringspolitiske 
utfordringer som privat tjenesteytende sektor har. Utvalget skal videre 
gjennom et samarbeid med aktuelle myndigheter bidra til å utforme 
virkemidler som kan løse sektorens utfordringer. 

Utvalget har avholt fire møter og behandlet 17 saker i perioden. S IVA 
ved dir. Silje Aspenholm Hole og Investinor ved Rune Særvik har vært 
eksterne innledere på møtene. 
Utvalget har brukt perioden til å diskuterer næringspolitiske 
utfordringene innen privat tjenesteytende sektor. I 2010 engasjert vi 
Fafo i et forprosjekt for å fram næringspolitiske utfordringer innen for 
PTS,  med vekt på handelsnæringen. Fafo ble av ulike årsaker svært 
forsinket i dette arbeidet og leverte sin rapport i slutten av året. Rapporten 
offentliggjøres i januar 2012. 

* LOs olje- og gassutvalg 

Utvalget består av representanter for fem fagforbund: 
Fellesforbundet, Industri Energi, EL&IT Forbundet, Norsk 
Arbeidsmandsforbund og Forbundet for Ledelse og Teknikk. I tillegg 
tiltrer LO med sekretariat og ekspertise innen de områdene som naturlig 
ligger innunder utvalgets mandat, handlingsplan og retningslinjer. 
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LOs olje- og gassutvalg har i perioden hatt fire ordinære møter og to 
ekstraordinære møter. 
Utvalget har behandlet saker av næringspolitisk karakter og saker av 
arbeidsmiljømessig karakter. 

Av saker kan nevnes: 
KON KRAFT, kjemisk arbeidsmiljø, kjemikaliekonferansen i Stavanger, 
Meld.St.28, Meld.St.29, Årskonferansen 201 1 ,  diverse høringer 
angjeldende offshorerelatert virksomhet, LO koordinerende tillitsvalgte, 
fem byggeverft, ConocoPhillips og BP,  samarbeidsmøte Ekofiskkomiteen, 
tilsynsansvaret for havbasert vindkraft, høringen om lugardeling fra 
AID,  OLF og trepartssamarbeid, landanleggene, Sikkerhetsforum (Ptil), 
Regelverksforum (Ptil), Samarbeid for Sikkerhet (partssammensatt) , 
Sektorstyret for Petroleumsindustri (partssammensatt) , LOs 
Kartellkonferanse 201 1  i regi Industri Energi i Statoil/OG U, 

LOs koordinerende avtale med Statoil 
Evalueringen av avtalen resulterte i at avtalen ble forlenget ut 2013 .  
Avtalen ble undertegnet av LO-lederen og lederen av Statoil UPN i 
november 201 1 .  Avtalen gir muligheter for forlengelse etter evaluering. 

'� LOs mat- og landbrukspolitiske utvalg 

Utvalget består av representantene fra de berørte forbund: 
Kjell Mjaatvedt, NNN (leder), Arvid Eikeland, Fellesforbundet, Jan Tore 
Strandås, Fagforbundet, fra september ny; Svenn Arne Lie, Fagforbundet, 
Tone Ljoså, HK (t.o.m. november), Bjørg Stuen og Marta Valdes, LO. 

Utvalget har blant annet hatt følgende innledere og tema: 
Landbruks- og matdepartementet: "St.meld. nr. 39 -Klimautfordringene -
landbruket en del av løsningen." 
N I LF: "Norsk landbruk suksess eller fiasko"? 
Bioforsk: "Biograss i Norge - status og utfordringer" 

Utvalget har vært i møte med Ap, SV i næringskomiteen og Bondelaget 
for å diskutere den kommende landbruksmeldinga og Matkjedeutvalgets 
rapport. Utvalget har avholdt tre møter. 
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'� LOs nordområdeutvalg 

Ved utgangen av 201 1 hadde utvalget følgende sammensetning: 
Grethe Fossli, leder, (LO), Øivind Silåmo (LO), Geir Mosti (Fagforbundet) , 
Bente Aasjord (Fagforbundet) , Signe Rasmussen (Fagforbundet) , 
Ole Gustav Haavold (Fagforbundet), Dag Odnes (Fellesforbundet) , 
Dag Westhrin (NTL) , Inger Hoff (Industri Energi), Ann Jorunn 
Olsen (Norsk Sjømannsforbund) , Jane Brekkhus Sætre (Norsk 
Jernbaneforbund), Torbjørn Bongo (Nosk Offisersforbund) , Hans 
Fredrik Danielsen (Postkom) ,  Hans Johan Dahl (NNN),  Stein Grøtting 
(Skolenes landsforbund) , Bjørn Mietinen (Handel og Kontor i Norge), 
Thorbjørn Ljungård (Norsk Arbeidsmandsforbund), Ulf Madsen 
(Forbundet for ledelse og teknikk) , Vidar Hennurn (El & IT) , Musikernes 
fellesorganisasjon, Kåre Karlsen (LOs anleggskontor) , Jonas Løvdal (LO), 
Bjørn Johansen (LOs distriktskontor i Finnmark) , Synnøve Søndergaard 
(LOs distriktskontor i Troms), Rita Lekang (LOs distriktskontor i 
Nordland) 

Utvalget har avholdt ett ordinært møte i 201 1 med tema: "Hva gjør en 
liten kommune når et stort industriprosjekt banker på døra?" Og "Hva 
forventer en stor aktør av kommunen når de ønsker å etablere seg?" 

Utvalget arrangerte i august en Nordområdekonferanse i Bodø hvor 
blant annet Roar Flåthen og Jonas Gahr Støre holdt innledninger. Det 
var også representanter fra russisk fagbevegelse til stede. I november 
besøkte utvalget FNPR i Murmansk hvor vi arrangerte et dagsseminar 
sammen med russisk fagbevegelse. Blant temaene var den økonomiske og 
sosiale situasjonen i Murmansk, norske bedriftsetableringer i området og 
utfordringer i arbeidsmarkedet både i Norge og Russland. Representanter 
fra de norske konsulatet medvirket også, både med innledninger og 
deltakere. 

Utvalget har en ansatt rådgiver som er tilknyttet LO med kontor i Bodø. 
Fagforbundet er med å finansierer denne stillingen, noe som medføre at 
det er opprettet en styringsgruppe for Nordområdeutvalget, i denne sitter 
det representanter fra LO og Fagforbundet. Nordområdeutvalget vil være 
et råd for prosjektet. 
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LOs Offshorekontor 

Aktiviteten ved kontoret har vært god. Grunnlaget for gjøremålene ved 
kontoret bygger blant annet på de vedtak som er gjort i handlingsplanen 
og retningslinjene til LOs olje- og gassutvalg. Offshoresekretæren er 
sekretær for dette utvalget. Også vedtakene som blir gjort i utvalget, 
får betydning for de gjøremål som offshoresekretæren er ansvarlig for. 
Offshoresekretæren er også sekretær for LOs distriktsutvalg for olje og 
gass, som består av LOs distriktssekretærer fra Sogn og Fjordane til og 
med Finnmark. I tillegg er forbundsrepresentanter medlemmer, etter lik 
fordeling som i LOs olje- og gassutvalg, med tillegg av NSF .  Det har ikke 
vært avholdt møter i perioden. 

LO Offshorekontor administrerer LOs koordinerende tillitsvalgte (KTV) 
på offshorebaserte installasjoner og hos operatørselskaper, samt på 
offshoreverft. Antallet LO koordinatorer i olje- og gassrelatert industri er 
per dato 13 personer fordelt på overstående. LO inngikk en avtale med 
Statoil i begynnelsen av 2009, som involverer seks LO koordinatorer som 
dekker alle Statoil sine installasjoner offshore. Avtalen ble igjen fornyet 
under "Kartell-konferansen" i regi av IndustriEnergi, Statoil Sokkelavd. 
som ble avholdt i Oslo i dagene 28. og 29. november. Avtalen denne gang 
gjelder for kommende to år. Avtalen evalueres i slutten av siste avtaleår, 
før eventuell forlengelse. 

Kontoret har skjøttet sine oppgaver i nær kontakt med LO koordinerende 
tillitsvalgte som ligger som en del av offshoresekretærens ansvar, og 
bidratt til de fellesaktiviteter som avstedkommer som en direkte følge av 
dette. Dette er gjort gjennom telefonkontakt og bedriftsbesøk i tillegg til 
konferanser og seminarer. 

Offshoresekretæren er LOs representant i Regelverksforum i Ptil. 
Formålet for dette forumet er å produsere et regleverk som er klart 
aktivt sett i forhold til de sikkerhetsstandarder som må være tilstede 
innen denne sektoren. Trepartssamarbeidet er framtredende i 
Regelverksforumet. Modellen er et såkalt "Funksjoneltbasert Regelverk" 
som vektlegger at det skal oppnås konsensus mellom partene før 
tiltak og eventuelle endringer iverksettes. Nytt regelverk blir ikraftsatt 
01 .01 .2012. LO og forbundene har den siste tiden vært skeptiske til dette 
funksjoneltbaserte regelverket, som etter vår oppfatning ikke fungerer 
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godt nok sett i lys av trepartsamarbeid. LO og forbundene har derfor 
reist spørsmål til Arbeidsdepartementet om arbeidsformen er god nok i 
Regelverksforumet. 

Styringsgruppen i Samarbeid for Sikkerhet (SfS) er et samarbeidsorgan 
mellom partene i norsk oljeindustri bestående av arbeidsgivere, 
arbeidstakere og myndigheter. Grunnlaget for Samarbeid for Sikkerhet 
er lagt gjennom tre St. meld., sist ved Meld.St.29. Formålet er å produsere 
"Best Praksis"-normer innen risikobaserte områder i oljerelaterte anlegg 
offshore og onshore. SfS har flere arbeidsgrupper som jobber fram "Best 
Praksis" -normer innen de områdene som næringen selv mener ikke er 
gode nok. SfS har til nå produsert 3 1  anbefalinger. SfS har også laget 33  
sikkerhetsfilmer til bruk i opplæringen. LOs ledelse har forpliktet seg 
gjennom å ha underskrevet mandatet til at SfS kan bruke inntil 20 pst av 
offshoresekretærens stilling i arbeidet for Samarbeid for Sikkerhet. 

Offshoresekretæren er også styremedlem i Sektorstyret for 
Petroleumsindustri. Sekretariatet for dette styret er tatt hånd om av 
Standard Norge. Formålet er å revidere NORSOK offshorestandarder slik 
at de er tilpasset dagens situasjon og å se om det finnes internasjonale 
standarder som kan brukes i stedet. Her er det særs viktig for 
fagbevegelsen å se på de standardene som er rettet mot HMS-området 
offshore. 

Offshoresekretæren sitter som vara i Brukerforum, et forum som ser på 
nyanskaffelser av redningshelikopter i regi av Justisdepartementet. Det 
har vært avholdt to møter i perioden. 

Offshoresekretæren har vært sekretær for programkomiteen for LOs 
olje- og gassutvalg (OG U) sin årskonferanse 201 1 på vegne av OG U. 
Offshoresekretæren har også vært ansvarlig overfor Sandnes og Jæren 
AOF, som teknisk arrangør. Konferansen ble avholdt på Bergen Scandic 
City Hotell, Bergen med 93 tillitsvalgte fra forbundene og LO, i tillegg 
til 14 deltakere fra arbeidsgiversiden og med god anerkjennelse av 
tillitsvalgte og presse. 
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Folkets Hus Landsforbund 

FORBUNDSSTYRET 

Styret i Folkets Hus Landsforbund hadde i 201 1 følgende sammensetning: 

LO- oppnevnte: 
Ellen Stensrud (styreleder) 
Hans Christian Gabrielsen 
Kristin Nielsen 
Ole Kristian Paulsen 
Landsmøtevalgte: 
Jan Inge Asmul (nestleder) 
Hilde Fismen 
Odd A Lund 

Varamedlemmer: 
1 .  Trine Lise Sundnes 
2. Kirsti Mandal 
3. Per Østvold 
4. Terje Olsson 

1. Inger Andersen 
2. Arnfinn Olsen 

Varamedlem Inger Andersen har møtt fast i perioden. 3. varamedlem 
Aage Andersen representerte Folkets i Sarpsborg som har meldt seg ut av 
landsforbundet. 
I perioden er det holdt seks styremøter og i alt behandlet 53 saker. 

M EDLEMS BEVEGELSE 
Det er ikke meddelt utmeldelser i beretningsåret. Det er ikke opptatt nye 
medlemmer i Folkets Hus Landsforbund i perioden.Medlemstallet er 
dermed 208. 

LAN DS FORBUNDETS VI RKSOM H ET 
Landsforbundets virksomhet har vært ledet av forbundsstyret og den 
daglige aktiviteten er styrt av forbundssekretær Morten Berntsen. Han har 
vært forbundsstyrets sekretær og saksbehandler. 

Sekretæren har i 201 1 hatt en rekke møte- og reiseoppdrag, 40 i alt. 
Landsforbundets virksomhet har vært utført i henhold til planer og 
budsjett for 201 1 .  Foruten vanlig administrativ og organisasjonsmessig 
virksomhet samt saker tilknyttet Folkets Hus Fond, har arbeidet for 
forbundssekretæren i stor grad vært rettet mot å opprettholde kontakt 
med medlemsorganisasjonene. En viktig og kontinuerlig oppgave har 
også vært å etablere kontakt med nye Folkets Hus og Samfunnshus hvor 
kontakten har vært laber. Det er i 201 1  brukt betydelig tid til utarbeidelse 
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og oppfølging av Landsforbundets virksomhetsplaner. Dette er et arbeid 
som er i en kontinuerlig prosess for å systematisere oppgavene. 

Mange nye hus er besøkt og mange medlemsorganisasjoner har fått 
bistand til å få motivasjon til å ta tak i de daglige gjøremål. Landsmøtets 
vedtak om nye vedtekter har også i 201 1  skapt stor aktivitet i 
husorganisasjonene med bistand både på møter og telefon. 

Flere hus er kommet til på hjemmesidene og nåværende mål om at 30 
pst av husene skal være inne på hjemmesidene er oppnåelig. Over 45 hus 
er nå på plass. 

KURSVIRKSOM H ETEN 
Det er i 201 1 produsert og annonsert et kurs i "Hvordan søke 
kulturmidler". Kurset skulle avholdes på FH Lillestrøm, men ble avlyst 
pga liten deltakelse. Det er gjort et godt arbeid med Landskonferansen 
som skulle vært avholdt i 201 1 .  Av praktiske årsaker ble denne skjøvet på 
og avholdt i januar 2012 . .  

INVESTERINGER/BYGGEARBE I DER. 
Det har også i år vært utført en rekke utbedringer og reparasjoner og 
vedlikehold på medlemshusene. Noen få ved hjelp av Folkets Hus Fond, 
mens mange har brukt av egne midler. Utlånet fra Folkets Hus Fond har 
vært på kr 17.894.804,-. Dette er et relativt høyt beløp som er innvilget 
i 201 1 .  Det har sin sammenheng med et større engasjement, men 
pågangen av lånesøknader i 201 1  har vært stor. 

OFFENTLIG ØKONO M I S K  STØTTE 
Landsforbundets medlemsorganisasjoner har i 201 1  mottatt kr 
3 .31 5 . 1 1 2,- i offentlig støtte. Beløpet fordeler seg med kr 3 .315 . 1 12,- i 
kommunalt tilskudd og kr 0,- i statstilskudd. Medlemsorganisasjonene 
har i 201 1 mottatt kr 1 35.000,- i andre tilskudd, fra lokale banker, 
organisasjoner med mer. Oversikten bygger på rapporter fra i alt 
41 medlemsorganisasjoner, hvorav 13 har mottatt tilskudd. Samlet 
kommunalt tilskudd i 201 1  er kr 598.612,- mer enn i foregående år 
og statlig tilskudd er kr 0,- som foregående år. Over år har det vært en 
nedgang i de statlige tilskuddsordninger, mens det for 2007 og 2008 har 
vært et oppsving som skyldes at noen hus har fått kulturmidler, mens det 
for 2009 og 2010 har litt ned igjen. Tallene for 201 1  er på generell basis 
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også en nedgang. Det er økningen i en av medlemsorganisasjonene som 
gjør at totalsummen blir positiv. 

Folkets Hus Fond 

Fondets forvaltningskapital var per 3 1 . 1 2 . 1 1  kr ( 134.002.1 50-) . Av dette 
er kr (95 . 154.738,-) plassert som pantelån til medlemsorganisasjoner i 
Folkets Hus Landsforbund. Kr (2.535.801 ,-) er plassert i aksjer/andeler i 
fast eiendom. 

Styret i Folkets Hus Landsforbund innstiller overfor LO-sekretariatet i 
saker vedrørende Folkets Hus Fond. I beretningsåret er det kommet inn 
og behandlet seks søknader om lån. Det er innvilget lån for til sammen 
kr 17.894.804,-. Innvilget beløp for 201 1 er kr 1 5 .744.804,- større enn i 
foregående år. En lånesøknad er avslått. 

Foruten søknader om lån er det behandlet to søknader om rente- og 
avdrags utsettelse. 
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ADMINISTRASJON 
Ledermøtet har i 201 1 behandlet 282 saker. Administrasjonsmøtet 
har i 201 1 behandlet 842 saker. 393 saker ble innstilt for behandling i 
Sekretariatet i 201 1 .  2877 saker ble registrert til saksbehandling i LOs 
arkiv i 201 1 .  

Ledelsen 

LOs ledelse med arbeidsfordeling: 

Roar Flåthen, LO-leder 
Daglig ledelse, samordning og strategiutvikling av LOs faglige, 
organisatoriske og politiske arbeid, fagligpolitisk samarbeid, 
hovedavtalene NHO og HSH,  internasjonal politikk, internasjonale 
faglige organisasjoner (NFS,  D EFS,  ITUC og I LO), media og informasjon, 
næringspolitikk, pensjonspolitikk, tariffPolitikk, virkemiddelapparatet, 
eierskapspolitikk. 

Gerd Kristiansen, nestleder 
Rekruttering, organisasjonsarbeid, herunder tillitsvalgskolering, 
samarbeidsavtaler, tariffPolitikk offentlig sektor, hovedavtalene 
offentlig sektor, helse og omsorg, sykehusreformen, herunder 
egenandelsfinansiering, internasjonale faglige organisasjoner (NFS,  
DEFS,  ITUC), pensjonspolitikk offentlig sektor, arbeidsinnvandring, 
sosial dumping, Nordvest-Russland, likestilling, antirasistisk arbeid, 
etnisk likestilling, kultur, medlemsfordeler. 

Tor-Arne Solbakken, nestleder 
AOF, Sørmarka, OU-fondet, Organisasjonskomiteen (leder), 
internasjonale faglige organisasjoner (NFS,  DEFS,  ITUC), 
arbeidsmarkedspolitikk, NAV, etter- og videreutdanning, fagopplæring 
og langtidsutdanning, forskning og utdanningspolitikk, forsvaret, 
kriminal- og justispolitikk, sosialpolitikk, tariffPolitikk, pensjonspolitikk 
privat sektor, lønn og kjønn, likelønn/lavlønn, hovedavtalen LO-N HO, 
trygdeoppgjørene, utdanningsfondet. 
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Ellen Stensrud, hovedkasserer 
LOs administrasjon, LOs økonomi, Sekretariatets rådgivende 
finanskomite (leder) , Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/N HO), 
Internasjonal Faglig Solidaritet ( I FS) ,  herunder Norsk Folkehjelp, 
nærings- og industripolitikk, olje og gass, bergverk. 

Trine Lise Sundnes, 1 .  sekretær 
Arbeidsmiljø, herunder homofile og lesbiskes rettigheter i arbeidslivet, 
arbeidstidsspørsmål, herunder 6-timersdag forsøksprosjekter, 
Fellestiltakene H S H  - LO, Fellestiltakene LO - SAMFO, I LO (Nordens 
representant i I LO-styret) , forbrukerpolitikk, tariffavtaler H S H ,  SAM FO, 
FA, hovedavtalene H S H ,  SAM FO, FA, JA-avtalen, seniorpolitikk, ytre 
miljø. 

Kristian Tangen, LO-sekretær 
Elev- og studentmedlemskapet, ungdomsarbeid, rekruttering ungdom, 
Framfylkingen, boligpolitikk, barnevern, rusproblematikk, AKAN, 
nærings- og industripolitikk, herunder reiseliv, bedriftsdemokrati. 

Noen faglige ansvarsområder er ført opp på flere i politisk ledelse fordi det 
er flere som bidrar innen fagfeltet (for eksempel næringspolitikk). 

Administrasjonsavdelingen 

Administrasjonsavdelingen er serviceavdeling for ledelsen, 
fagavdelingene og distriktskontorene som innenfor gitte rammer og 
retningslinjer fra LOs valgte ledelse har ansvar for: 

- Administrativ ledelse 
- Kontor og møteadministrasjon 
- Arkiv- og dokumentbehandling 
- Beredskap og sikkerhet 
- Økonomiforvaltning - regnskap - lønn 
- I KT- strategi 
- Leverandør avtaler 
- Eiendom 
- Vedlikehold 
- Fellestjenester og drift 
- Revisjon 
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Avdelingen har selvstendig ansvar for et stort antall fagområder, og 
avdelingen er organisert gjennom seksjoner med ansvar for økonomi og 
regnskap, I KT, service, arkiv, revisjon og møteadministrasjon. Avdelingen 
hadde totalt 43 tilsatte. I tillegg har avdelingen I KT-lærling. 

SERVICESEKSJONEN 
Ved årsskifte har seksjonen 1 5  budsjetterte stillinger.Oppgavene består 
av service til alle brukerne i LO. Seksjonens ansvarsområde omfatter 
møterom, servering, byggteknisk, vedlikehold, eiendomsforvaltning, 
renhold, internpost, logostikk/innkjøp i LO, mobiltelefoner/ 
smarttelefoner, maskinparken i LOs lokaler, ansvar for bilene i LO og 
ansvarlig for utbygging/utbedring i LOs lokaler. 

ØKONOM I SEKSJONEN 
Økonomiseksjonen er en del av Administrasjonsavdelingen og bestod ved 
årsskiftet 201 1/2012 av 13  personer. 

Seksjonen har følgende hovedoppgaver: 

Regn.skap: 
Ansvaret for all regnskapsførsel, fakturering, rapportering, avstemming 
og kontroll i LO og for LOs distriktskontorer, Fagbevegelsens Tele-Service 
BA, Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening og øvrige fond LO har 
regnskapsansvaret for. Regnskapsfunksjonen har også ansvaret for alle 
refusjoner og reiseoppgjør og for LOs budsjett. 

Lønn: 
Ansvaret for lønnsutbetalinger, innberetning, kontroll, avstemminger 
og offentlig rapportering for LO, Fagbevegelsens Tele-Service og 
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening. 

LOfavør: 
Ansvar for økonomisk oppfølging innen LOfavør, samt oppfølging av 
leverandøravtaler innenfor konseptet. Seksjonen har deltakere i Bank- og 
forsikringskomiteen og Organisasjons- og leverandørkomiteen, samt 
møter i Fellesutvalget og i de administrative utvalgene. 
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Utdanningsfondet: 
Seksjonen har ansvar for administrasjon, behandling og utbetaling av 
stipendsøknader, samt regnskapsførsel av Utdanningsfondet. Innehar 
også sekretærfunksjonen i fondet. 

Intern revi�on: 
Hovedoppgavene er å utføre internrevisjon i forbundene etter den 
eksterne revisjonens faglige retningslinjer, samt revisjon av andre 
oppdrag som ikke er underlagt den eksterne revisjon. Det blir i tillegg ytet 
ulike tjenester overfor oppdragsgivere, herunder regnskapsrådgivning, 
innberetning, internkontroll, attestasjonsoppgaver, avdelingsregnskap, 
årsregnskap m.m. 

Interna�onal aktivitet: 
Det er i 201 1 ansatt en controller med hovedansvar innen kontroll og 
oppfølging av LOs internasjonale virksomhet. Budsjett og rapportering er 
også en del av dette ansvarsområdet. 

Øvrig virksomhet: 
Seksjonen har sekretærfunksjonen i OU- fondet, LOs kontrollkomite 
og Sekretariatets Rådgivende Finanskomite. Av andre oppgaver er bl.a. 
reiseavtaler for LO og forbundene, diverse oppfølging mot SpareBankl 
Gruppen og oppfølging av forsikringsavtaler (ikke personalforsikringer) . 

I 201 1  har det vært arbeidet mye med LOs pensjonsordninger for 
ansatte, utarbeide en strategi for kapitalforvaltning i LO og et prosjekt 
som jobber med framtidige telefonløsninger. Seksjonen har i 201 1 fått 
utvidet sitt ansvarsområde med internrevisjon og controllerfunksjon for 
internasjonal virksomhet. Utenom en nyansatt controller, er det overført 
to ansatte fra Revisjonskontoret til seksjonen. 

Økonomiseksjonen ønsker å være en ressurs for resten av organisasjonen, 
og bistår ofte ved økonomiske og regnskapsmessige spørsmål. 

I KT - SEKSJONEN M/FAGB EVEGELSENS TELE S E RVICE 
Seksjonen består av I KT leder og I KT rådgiver samt en I KT lærling. 
I tillegg hører personalansvar og teknisk ansvar for fagbevegelsens 
Teleservice innunder I KT seksjonen. 

1 38 



Elektronisk saksbehandling og arkiv system 
Det er kjørt flere oppgraderinger av WEBsak for å løse en del 
utfordringer/tilpasninger siden innføringen i juni 2010. 

Elektronisk adgangskontrollsystem 
Det ble inngått avtale med Payments for elektronisk adgangskontroll ved 
våre arrangementer. Dette ble testet ut på representantskapet i Stavanger i 
juni måned. Dette var meget vellykket og vil utvikles videre. 

Nytt system for utdanningsfondet 
Ny løsning for utdanningsfondet er utviklet og ble satt i drift 02. 
november. Driftsavtalen med Basefarm ble derfor sagt opp i november. 

Videokonferanse 
Det er installert videokonferanseutstyr på møterom 816 og inngått avtale 
med Avikom for drift og support på dette. Det er også kjøpt inn samme 
løsning til møterom 805 som vil bli installert så snart møterommet er 
ferdig rehabilitert. 

Kommunikasjon/telefoni 
Hovedprosjektet har tatt en del lengre tid enn planlagt grunnet 
utfordringer med at tilsluttede organisasjoner går egne veier og velger 
egne telefoniløsninger. I tillegg har vi hatt utfordringer i forhold til 
leverandør. Det forventes at prosjektet ferdigstilles ila første halvår 2012 
med de organisasjoner som velger å fortsatt være en del av løsningen. 
Den 60% stillingen som var utleid til Statstilsattes hus er tilbake i 
Fagbevegelsens Teleservice. 

Manage Client Enteo 
Det er utviklet ny løsning for retanking av peer på Windows7 plattform. 

I KT-lærling 
I KT-lærlingen vi har hatt siste tre år har fått fast jobb i Telecomputing. 
Vår nye I KT-lærling startet opp i august og vil ha avsluttende prøve i mai/ 
juni 2013 .  

Ny driftsavtale med Telecomputing 
Det er lagt ned mye arbeid i å få på plass en ny og bedre avtale med 
Telecomputing. Denne blir signert ila januar 2012. 
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Ny avtale med Telenor 
Det er tegnet ny avtale med Telenor som gir vesentlig bedre rabatter på 
telefonibruk og da spesielt mobiltelefoni og datatrafikk. 

BEREDSKAP OG S I KKERHET 
22. juli ble Norge utsatt for terrorangrep. Bomben i regjeringskvartalet 
resulterte også i materielle ødeleggelser på Oslo Kongressenter. 
Ødeleggelsene beløp seg til 22 millioner kroner. Skadene omhandlet 
knuste glass/dører/takhimling samt skader i ventilasjonsanlegget som 
følge av det enorme trykket fra bomben. Ingen LO-ansatte ble fysisk 
skadet, men vi mistet flere tillitsvalgte og LO-medlemmer på Utøya. Så 
raskt det var praktisk mulig (mandag 25 .juli) åpnet vi hele 10.etasje og 
deler av 6.etasje som pårørendesenter for overlevende Utøya-ungdommer, 
deres pårørende og etterlatte. Det offentlige stilte med profesjonelt 
kriseteam. Dette pårørendesenteret hadde en varighet på ca 2 uker. 

Personal- og utviklingsavdelingen 

Personal- og utviklingsavdelingen skal bidra til å oppfylle LOs hovedmål 
gjennom effektiv utvikling og bruk av organisasjonens ressurser med 
fokus på tydelig ledelse, personalutvikling og H M S .  Avdelingen ledes av 
Øystein Høisveen og har 7 ansatte, inkludert en lærling. 

Personal- og utviklingsavdelingen har gjennom 201 1  videreutviklet 
avdelingens rutiner. Inn i 2012 har LOs ledelse vedtatt følgende oppgaver 
som avdelingen skal prioritere utvikling av LO som organisasjon 
(hovedkontor og distriktskontorer) : 
- Personalstrategi for LO 
- Strukturell utvikling 
- Organisasjonsforståelse 

Personal- og utviklingssjef utøver på vegne av LO-leder arbeidsgiverrollen 
i LO. 

LOs personalpolitikk tar utgangspunkt i at medarbeiderne er den 
viktigste ressursen i vår organisasjon og vil legge forholdene til rette 
for et best mulig arbeidsmiljø for alle ansatte. Dette gjøres gjennom de 
arbeidsoppgaver avdelingen til daglig har ansvar for, som er følgende: 
- Overordnet personalpolitikk - strategier, handlingsplaner og 
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utviklingsarbeid 
- Tilsettinger 
- Lønns- og arbeidsvilkår 
- Forsikrings- og pensjonssaker 
- Oppfølging av individuelle personalsaker 
- Visma Unique Lønns- og personalsystem med elektronisk personalarkiv 
- HM S/Følge opp LOs IA-avtale 
- Kompetanseutvikling 
- Lederstøtte - og lederutvikling 
- Personalportalen med hjelpeverktøy for ledere og ansatte, herunder: 
- Interne forhandlinger 
- Lærlinger 
- Personalregistrering / ansattregister 
- Velferd 
- Pensjonistene 

Personal- og utviklingsavdelingen har gjennom 201 1 hatt spesielt 
fokus på den administrative ledelsen gjennom å tydeliggjøre rollen 
som ledere i LO, samt en videreutvikling av administrative systemer og 
organisasjonsutvikling, spesielt mot LOs distriktskontorer. 

Personal- og utviklingsavdelingen har hovedansvaret for alle lærlinger. 
Ved utgangen av 2010 har vi kontorfaglærlinger i Østfold og Sør
Trøndelag, samt en I KT-lærling og en kontorfaglærling i LO sentralt. 

STI LLI NGER 
Ved utgangen av 201 1  var det i alt 254 stillinger (inkl. 6 tillitsvalgte) i LOs 
administrasjon. 

H ELSE, M I LJØ OG S I KKERHETSARB E I D  (HMS)  
I 201 1  er  det jobbet videre med å innføre og oppdatere rutiner og 
retningslinjer innen H M S-området i LO. Arbeidet med AKAN og 
IA har også hatt høy prioritet. I 201 1 ble det gjennomført en ny 
arbeidsmiljøundersøkelse i LO. Det er jobbet aktivt med å lage gode 
planer og rutiner for hvordan denne skal følges opp. LOs sekretariat 
mottar egen H M S-rapport for 201 1 samt forslag til målsettinger i 2012. 

Sykefraværet i LO for 201 1 var 4,99 pst. I 2010 var det 4,95 pst. 
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AM U 
Det ble avholdt seks møter i Arbeidsmiljøutvalget i 201 1 . 
Arbeidsgiversiden ved LOs nestleder Gerd Kristiansen har ledervervet i 
AMU. AMU utarbeider egen årsrapport for 201 1 .  

Bedriftshelsetjenesten (A-MED) e r  representert i AMU, AKAN- og IA
utvalget og er en viktig ressurs i H M S-aktivitetene. 

Verneombudene velges av og for de enkelte avdelinger. Distriktskontorene 
har egne verneombud. Verneombudene i LO-sentralt danner 
Verneutvalget, som ledes av hovedverneombudet. Hovedverneombudet 
refererer saker fra AMU-møtene som har betydning for verneombudenes 
H M S-arbeid. Hovedverneombudet tiltrer administrasjonsmøtene. 

LO SOM IA-BEDRIFT 
LO ble IA-bedrift januar 2002 og har siden da arbeidet systematisk for å 
gjennomføre samarbeidsavtalens mål om å redusere sykefraværet, tilsette 
flere og/eller beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne og øke 
den reelle pensjoneringsalder. For å holde hånd om dette arbeidet har 
AM U opprettet et IA-utvalg. Fagansvaret for IA-arbeidet ligger i Personal
og utviklingsavdelingen, og i 201 1 ble det avholdt tre møter i IA-utvalget. 
I tillegg er det opprettet en egen partssammensatt arbeidsgruppe som 
jobber både konkret med oppfølging og forebygging av sykefravær. 
Det er undertegnet ny JA-avtale for LO, og IA-utvalget har laget en ny 
handlingsplan som en følge av dette. IA-utvalget leverer egen årsrapport 
til AMU. 

I NTRODUKSJONSKU RS FOR NYANSATTE 
Det ble gjennomført ett introduksjonskurs i 201 1 . Kurset ble utviklet i 
samarbeid med LOs avdelinger og H K-klubben. 

I NTEG RERING OG LI KESTI LLING I LO 
LO har et systematisk arbeid innenfor likestilling og integrering. Dette 
har resultert i utarbeidelse av en standardisert rapporteringsmal for 
rapportering på likestilling, integrering og aktivitet i likestillingsarbeidet. 
Rapporten publiseres i sin helhet sammen med LOs beretning på 
www.lo.no, og vil på den måten ivareta plikten til rapportering og 
myndighetenes krav til innsyn i LOs arbeide og praksis på området. 
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LO har integrert likestillingsperspektivet i all saksbehandling. Dette 
er gjennomgående for alle aktivitets- og rapporteringsområdene. Med 
ovennevnte verktøy sikres rapportering, utredning og vurdering av 
likestillingsperspektivet, på en organisasjonsmessig, strukturell og 
systematisk måte. 

Det er avholdt MOD kurs for egne ansatte i et samarbeide med Norsk 
Folkehjelp og LO. I den forbindelse signerte LO og Norsk Folkehjelp en 
ny avtale om Rasismefri sone i LO. 

Informasjons- og rådgivningsavdelingen 

Informasjons- og rådgivningsavdelingen har ansvaret for intern 
og ekstern kommunikasjonsvirksomhet i LO, og ledes av Jenny 
Ann Hammerø. Avdelingens arbeidsområde omfatter presse- og 
samfunnskontakt, strategisk rådgivning for LO-ledelsen, profilering 
av LO og LOs hovedsaker, samt LOs internett- og intranettsider. 
Avdelingen driver utredningsarbeid på det informasjonsstrategiske 
området, og produserer informasjonsmateriell, taler, kronikker, uttalelser, 
presentasjoner med videre Avdelingen har ansvar for kontakten med 
mediestiftelsen LO Media, LOs forening for fagblad og informasjon 
(LOFF) og Radio Riks. Videre har avdelingen oppgaver i forhold til 
rådgivning og praktisk 
oppfølging av det fagligpolitiske samarbeidet og SAMAK. 

Avdelingen hadde 1 1  medarbeidere i 201 1 .  

Hovedsaker i 201 1 :  
Mellomoppgjøret og den faglige valgkampen. 

Forhandlings- og H M S-avdelingen 

Fra 1. februar 201 1  fikk LO en ny avdeling som fikk navnet 
Forhandlings- og H M S- avdelingen. Den nye avdelingen er resultatet av 
sammenslåingen av Forhandlingsavdelingen og Arbeidsmiljøavdelingen. 

Bakgrunnen for sammenslåingen er ønske om bedre koordinering av 
arbeidet med lovverk og avtaleverk som Hovedavtalen og tariffavtalene. 
Det var mange berøringspunkter mellom de to gamle avdelingene og 
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sammenslåingen vil medføre betydelig synergieffekter. Behovet for økt 
fokus på arbeidsmiljøperspektivet i tariffavtaler og Hovedavtalen trekkes 
fram som en av hovedbegrunnelsene bak sammenslåingen. 

Forhandlings- og H M S-avdelingen hadde 19 medarbeidere og ledes 
av Knut Bodding. Nestleder/seksjonsleder Turid Klette med ansvar for 
H M S-seksjonen og Nestleder/seksjonsleder Dagfinn Lund med ansvar for 
Forhandlingsseksjonen. Seksjonsleder Kåre Karlsen med ansvar for store 
anlegg. 

AVDELINGENS HOVEDARBEIDSOMRÅDER ER: 

Forhandlingsseksjonens arbeidsområder: 
- Tariffoppgjør - tariffpolitikk og tvistebehandling 
- Overenskomster 
- Blanketter 
- Overenskomstopprettelser - tvistebehandling 
- Hovedavtalene 
- Sosial dumping 
- Vikarbyråer - bemanningsforetak 
- Organisasjonskomiteen - grenseavtaler mellom forbundene 
- Arbeidstidsordninger 

HMS-seksjonens arbeidsområder: 
- Oppfølging og utvikling av Arbeidsmiljøloven 
- Arbeidsmiljøspørsmål, herunder bistand tilforbund 
- Arbeidstid og helse 
- Arbeidsmiljøforskning 
- Regelverksarbeid innen arbeidsmiljøområdet 
- JA-avtalen 
- Sykefraværsprosjektet NHO-LO 
- Alkohol- og narkotikaspørsmål i arbeidslivssammenheng 
- Kjemisk-fysisk arbeidsmiljø 
- Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmedisin 
- Personvern i arbeidslivet 

Store anlegg - LO-koordinatorene: 
- LO-koordinatorenes oppgave er å koordinere H M S  arbeidet gjennom 
LO-utvalget på anlegget. 
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Avdelings arbeid i 201 1 er beskrevet under de forskjellige kapitlene i 
beretningen. 

Internasjonal avdeling 

Internasjonal avdeling ble i 2011 ledet Karin Beate Theodorsen. 
Avdelingen har bestått av 16 ansatte fordelt på avdelingsleder, nestleder, 
10 rådgivere og tre kontoransatte. En stilling har vært ubesatt et halvt år 
grunnet store omskiftninger i personalet på avdelingen. I tillegg har man 
i august 201 1 ansatt en controller (tilhørende økonomiseksjonen) som 
bistår med regnskap/økonomibistand for de internasjonale prosjektene. 
Avdelingen er organisert i to seksjoner: Internasjonal Faglig Solidaritet 
( I FS) ,  som arbeider med internasjonalt faglig solidaritetsarbeid, og 
ledes av et eget styre, og Europa-seksjonen, som ivaretar politiske saker 
angående Europa og prosjektarbeid i Russland og Sentral- og Øst-Europa. 

Arbeidsoppgavene omfatter i tillegg generelle utenrikspolitiske 
spørsmål, I LO-, E FTA,WfO-, FN-, ITUC-, DEFS- og NFS-saker. Andre 
saker er barnearbeid, internasjonal økonomi, likestilling, bedrifters 
samfunnsansvar og forsvars- og sikkerhetsspørsmål. Det arbeides også 
i forhold til samarbeid med kinesisk fagbevegelse. En del av arbeidet 
foregår i samarbeid med de øvrige avdelingene i LO. 

LOs Brussel-kontor 
LO har siden 1991 hatt et eget kontor i Brussel som holder til i det 
internasjonale fagforeningshuset. Kontoret har i 201 1  hatt to ansatte, en 
leder og en rådgiver. Kontoret har til oppgave å følge EØS-samarbeidet 
og delta i arbeidet til DEFS (Den europeiske faglige samorganisasjonen), 
samt tilrettelegge besøk for fagorganiserte i Norge. Det har i 201 1  vært en 
rekke besøk, deriblant forbundsstyrer. 

Kontoret markerte sitt 20års jubileum i Brussel med et seminar om 
velferdsstaten den 7. juni. Seminaret, med 100 deltakere, ble holdt i 
Norway House og ble åpnet av LO-leder Roar Flåthen og E U-ambassadør 
Oda Sletnes. En rekke forskere fra FAFO og fra ETU I belyste den 
europeiske velferdsstatens framtid, inkludert den nordiske. 
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Organisasjonsavdelingen 

Organisasjonsavdelingen ble i 201 1  ledet av Ståle Dokken. Avdelingen 
hadde følgende medarbeidere: Avdelingsleder, avdelingsnestleder, 7 /8 
rådgivere og tre kontormedarbeidere. 

Organisasjonsavdelingens ansvarsområder er: 
- LOs egen organisasjon; organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling 
- Rekrutteringsstrategier, rekrutteringsprosjekter, medlemsstatistikk 
- Medlemsfordeler; LOfavør og LOfavør Feriereiser 
- Medlemsservice 
- LO ungdom, LOs sentrale ungdomsutvalg, LOs studentpolitiske forum 
- Student- og elevmedlemskapet 
- Etnisk likestilling og antirasisme 

Avdelingen har hatt sekretariatsfunksjon for følgende utvalg og arbeidsgrupper: 
- Koordineringsutvalget for verving og medlemsservice 
- Fellesutvalget for LOfavør-konseptet 
- Organisasjons- og leverandørkomiteen 
- LOs ungdomsutvalg 
- LOfavør Feriereiser 
- LOs studentpolitiske forum 
- LOs utvalg for rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning 
- Samarbeidsutvalget mellom LO, Norsk Sjømannsforbund og Norsk 
Sjøoffisersforbund 
- LOs forum for etnisk likestilling 

Juridisk avdeling 

Juridisk avdeling, Oslo har 30 ansatte; 18 advokater og 1 2  
kontormedarbeidere. Avdelingen ledes av avdelingsleder Atle S .  Johansen, 
nestleder Håkon Angell og nestleder Karen Sophie Steen. Regionkontoret 
for Midt-Norge har to advokater og tre kontormedarbeidere. Kontoret 
ledes av advokat Karl Inge Rotrno. Det er opprettet nytt regionkontor i 
Hordaland med en advokat og en kontormedarbeider. Regionkontoret i 
Rogaland er gjenopprettet med en advokat og en kontormedarbeider 
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I forbindelse med Bjørn Kolbys fratreden som leder av juridisk avdeling 
arrangerte LOs juridiske avdeling et æresseminar. Seminaret ble avholdt i 
november 201 1 med over 180 deltagere. 

Ordningen med avtaleadvokater i Hordaland og Nord-Norge avvikles 
3 1 . 12. 1 1 .  Per årsskiftet har juridisk avdeling 940 saker under behandling 
(omfatter også regionkontorene i Midt-Norge, Rogaland og Hordaland). 
Sakene er fordelt slik: Kollektivsaker 135  (28 rettssaker), individuelle 
687 (141 rettssaker) - hvorav 331  yrkesskadesaker (31 rettssaker), 
organisasjon/administrasjon 106. I 201 1  kom det inn 954 saker til 
behandling. 

Tilkjente saksomkostninger til forbundet kr 5 .019.000 mill. Idømte 
saksomkostninger 580.000. 

Samfunnspolitisk avdeling 

Samfunnspolitisk avdeling ledes av Stein Reegård. Avdelingen er 
en fagavdeling for blant annet økonomisk politikk, arbeidsmarked 
og sysselsetting, skatt, utdanning og forskning, velferd, lønns- og 
inntektsforhold, pensjon og trygd og har koordineringsansvar for 
likestillingsarbeidet. 

Ved slutten av 201 1 hadde avdelingen 1 2  medarbeidere; leder, nestleder, 
utredningsleder, syv rådgivere, avdelingssekretær og en kontorsekretær i 
40 prosent stilling. 

Avdelingen har hatt sekretærfunksjon for følgende utvalg i LO: 
- Inntektspolitisk utvalg 
- Samarbeidskomiteen LO-Arbeiderpartiet 
- Fagligpolitisk utvalg for helsepolitikk 
- LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe 
- LOs forskningspolitiske forum 

Avdelingen har representert LO internasjonalt i: 
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon: Komiteen for sysselsetting og 
økonomisk politikk 
- Trade Union Advisory Comrnittee (Fagbevegelsens kontaktorgan i 
OECD): Økonomisk politikk komite 
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Avdelingen har ellers representert LO i blant annet: 
- Det tekniske beregningsutvalg (TBU) 
- Banklovkommisjonen 
- Finanskriseutvalget 
- Utvalget for arbeidsrettede tiltak 
- Bioteknologinemnda 
- Offentlig utvalg for gjennomgang av opplæringstilbudet til 
minoritetsspråklige barn, unge og voksne 

De mest sentrale arbeidsområdene har også i 201 1 vært pensjon, 
sysselsetting, inntektsoppgjør og økonomisk politikk. 

Avdelingen har i 201 1 produsert 14 samfunnsnotater, i tillegg til den ellers 
løpende utredningsvirksomhet. Avdelingen har koordinert møteserien 
" Politikk til frokost", i samarbeid med Fafo. 

Næringspolitisk avdeling 

Næringspolitisk avdeling hadde ved utgangen av året 16 medarbeidere. 
Avdelingens ledelse består av avdelingsleder Grethe Fossli, nestleder 
Kenneth Sandmo og avdelingssekretær May Iren Julsrud. En medarbeider 
har kontor ved LOs distriktskontor i Stavanger og utgjør LOs 
offshorekontor og en ved distriktskontoret i Bodø og har ansvaret for LOs 
nordområdepolitikk. 

Avdelingen har det faglige ansvaret for LOs næringspolitikk, bistand ved 
omstilling, klima og ytre miljø, samt Hovedorganisasjonenes Fellestiltak 
LO/NHO og LO/Virke. 

Avdelingens medarbeidere er representert i flere styrer og utvalg både i 
offentlig regi og internasjonalt. Avdelingen har også omfattende kontakt 
med politiske miljøer både i Storting og aktuelle departementer, samt 
Innovasjon Norge, S IVA og Forskningsrådet. Avdelingen har bidratt med 
innspill til flere politiske dokumenter, samt mottatt 1 1 3  høringer i løpet av 
året. 
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Forbundene og tillitsvalgte rundt om i landet er viktige 
premissleverandører og samarbeidspartnere i avdelingens arbeid, både 
når det gjelder enkeltsaker, men ikke minst gjennom avdelingens 
rådgivende utvalg, som er Olje- og gassutvalget, Fiskeripolitisk utvalg, 
Mat- og landbrukspolitisk utvalg, Næringspolitisk utvalg for privat 
tjenesteytende sektor, Samferdselspolitisk utvalg og Nordområdeutvalget. 
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REPRESENTASJON 

Styrer, råd og utvalg 

A-M ED (bedriftshelsetjenesten) : 
Styremedlem: Elling Sørum. 

AksjeNorge - Styret: 
Medlem: Grethe Fossli. 

Allmenn stemmerett - Referansegruppe for 1 DO-års-jubileum (ELD) : 
Medlem: Jan Lajord. 

Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden (AD) : 
Medlem: Kristin Bomo. Varamedlem: Haakon Skaug. 

AOF - Styret: 
Leder: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Kristian Tangen. 

AOF - Kontrollkomiteen: 
Leder: Ellen Stensrud. 

AOF - Opplæringskontor - Styret: 
Styreleder: Helga Skau. 

A-pressen - Konsernstyret: 
Styremedlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Øyvind T. Hansen. 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek - Representantskapet: 
Medlem: Kine Smith Larsen. Varamedlem: Jenny Ann Hammerø. 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek - Styret: 
Styreleder: Kine Smith Larsen. Varamedlem: Jenny Ann Hammerø. 

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) - Styret: 
Leder: Ellen Stensrud. 
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Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) - Spesialutvalgfor O Ufond: 
Medlem: Øystein Høisveen. 

Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole Ringsaker AS: 
Styreleder: Nina Tangnæs Grønvold (til 1 /7-1 1 ) .  Kristian Tangen (fra 1 /7-
1 1 )  
Varamedlemmer: Hege Nilsen Ahlquist og Terje Kalheim. 

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK) - Ordførergruppen: 
Medlem: Roar Flåthen. 

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK) - Parti- og LO
sekretærgruppe: 
Medlem: Øivind T. Hansen. 

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK) -
I ntegrasj oniforum: 
Medlem: Ingunn 0. Lund. 

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomite (SAMAK) -
Valganalysegruppe: 
Medlemmer: Øivind T. Hansen, Magne Svendsen og Monica Moum. 

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) 
- Styret: 
Leder/nestleder: Kristian Tangen. Varamedlem: Elling Sørum. 

Arbeids- og pensjonspolitisk råd: 
Medlem: Tor-Ame Solbakken. Varamedlem: Trine Lise Sundnes. 

Arbeidslivstelefonen - Styret: 
Vararepresentant: Marianne Svensli. 

Arbeidsmiljøinstituttet i Bilbao - Styret: 
Medlem: Marianne Svensli. 

Arbeidstakerorganisasjonenes rådgivende komite til OECD/TUAC -
Arbeidsgruppe for retningslinjer om flernasjonale selskaper: 
Medlem: Gro Granden. 
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Aspirantnemnda for utenriks�enesten: 
Medlem: Gerd-Liv Valla. Varamedlem: Diis Bøhn. 

Atlanterhavskomiteen - Styret: 
Medlem: Tor Jørgen M .  Lindahl. Varamedlem: Siri Relling. 

Banklovkommisjonen: 
Medlem: Eystein Gjelsvik. 

Bedriftsdemokratinemnda (AD): 
Medlemmer: Kristin Robberstad og Gro Granden. 
Varamedlemmer: Ragnhild M .  Hagen og Knut Bodding. 

Bedriftsdemokratinemnda - Landbrukssamvirke: 
Leder: Gro Granden. 

BI - Styringsgruppen for kunnskapsbasert Norge: 
Medlem: Anthony Kallevig. 

Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart - Ressursgruppe: 
Medlem: Svein Vefall. 

CEDEFOP (European Centrefor the Development ofVocational Training) : 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. 

CEN//TC389 Innovation Management - Expert Works Group 1 :  
Medlem: Anthony Kallevig. 

Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) - Styret: 
Medlemmer: Roar Flåthen og Karin Enodd (som representant for 
kvinnekomiteen). 
Varamedlem: Tor-Arne Solbakken. 

Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) - Arbeidsrettsspørsmål/ 
lovgivning: 
Medlem: Håkon Angell. 

Den europeiskefaglige samorganisasjon (DEFS) - Bærekraftig utvikling: 
Medlem: Anne-Beth Skrede. 
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Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Handel og globalisering: 
Medlem: Diis Bøhn (til 3 1 /7-1 1 )  og varamedlem fra 1 /8- 1 1 .  

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S )  - Innvandring og 
inkludering: 
Medlem: Liv Sannes. 

Den europeiske faglige samorganisasjon ( DEFS) - Igemikaliekomiteen: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Arbeidsgruppe om 
demokrati og arbeidstakermedvirkning: 
Medlem: Gro Granden. 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Komite for 
kollektivforhandlinger: 
Medlemmer: Knut Bodding og Karin Enodd (som representant for 
kvinnekomiteen) . 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Komite for sysselsetting 
og økonomisk politikk: 
Medlem: Stein Reegård. 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Kvinnekomiteen: 
President: Karin Enodd. 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Nanokomiteen: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Den europeiske faglige samorganisa�on ( DEFS) - Ungdomskomiteen: 
Medlem: Olav Andresen. 

Den europeiske faglige samorganisa�on (DEF S) - Vedtektskomiteen: 
Representant: Knut Arne Sanden. 

Den norske ILO-komiteen (AD): 
Medlemmer: Trine Lise Sundnes og Karin Beate Theodorsen. 
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Det faglige Øster:ijønettverk (Bastun): 
Leder: Gerd Kristiansen (til 1/7-1 1 ) .  Medlem: Olav Ofstad. 

Det na:ijonale kontaktpunkt for OECD - Retningslinjer for flerna:ijonale 
selskaper /ansvarlig næringsliv ( UD) : 
Medlem: Gro Granden. 

Det Norske Menneskerettighetsfond - Styret: 
Medlem: Nina Mjøberg. Varamedlem: Christopher Hansteen. 

Det Tekniske Beregningsutvalgfor inntektsoppgjørene (AD): 
Medlemmer: Stein Reegård og Ellen Horneland. 

Dialoggruppen Norsk Industri, LO/Industri Energi og Energi Norge: 
Medlem: Eystein Gjelsvik. 

EFTAs konsultative komite: 
Medlem: Vidar Bjørnstad. Varamedlem: Karin Enodd. 

EFTA observatør - E Us arbeidsmiljøkomite: 
Observatør: Marianne Svensli. Varamedlem: Wenche I .  Thomsen. 

Energirådet - Arbeidsutvalget: 
Medlem: Eystein Gjelsvik. 

E UROFOUND - Styret: 
Observatør: Anthony Kallevig. 

E Us rammeprogram for konkurranseevne og innova:ijon (CIP) -
Referansegruppe: 
Medlem: Anthony Kallevig. Varamedlem: Marianne Breiland. 

E Us utdanningsprogram for livslang læring: 
Medlem: Benedikte Sterner 

E Us rådgivende komite for yrkesopplæring (ACVT): 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. 
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EXPO 2012 - Sør-Korea - Prosjektstyret: 
Medlem: Anthony Kallevig. Varamedlem: Marianne Breiland. 

Fafo - Styret: 
Leder: Roar Flåthen. Nestleder: Tor-Arne Solbakken. 

Fafo - Rådet: 
Leder: Roar Flåthen. 

Fafo - AIS: 
Nestleder: Karin Beate Theodorsen. 

FARVE (Forsøksmidler arbeid og velferd) : 
Medlem: Tor Idar Halvorsen. 

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene - AFP/Sluttvederlag - Styret: 
Nestleder: Tor-Arne Solbakken. Medlem: Eystein Gjelsvik. 
Møtende varamedlemmer: Trine Lise Sundnes og Ellen Homeland. 

Felleskontoret for LO/NHO-ordningene - Klagenemnd for AFP: 
Medlem: Atle Johansen (til 30/9- 1 1 ) .  Edvard Bakke (fra 1/10- 1 1 ) .  
Varamedlem: Christopher Hansteen. 

Fellestiltakene LO/Virke - Styret: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. Sekretariatet: Jan Petter Gundersen. 

Fellestiltakene LO/SAMFO - Styret: 
Leder: Trine Lise Sundnes. 

Ferie- og.fritidsorganisasjonen Folkeferie: 
Styreleder: Jenny Ann Hammerø. Varamedlem: Jan Olav Lajord. 

FME-Samfunn (Forskningssenter for miljøvennlig energi - Samfunn) 
/ CICEP (Challenges in International Climate and Energy Policy) -
Brukerpartnergruppe: 
Medlemmer: Eystein Gjelsvik og Anne-Beth Skrede. 

Finanskriseutvalget (FIN): 
Medlem: Stein Reegård. 
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Fiskeri- og havbruknæringens forskningsfond - Faggruppe markedsføring 
(FHF) : 
Varamedlem: Marta Valdes. 

FN-Sambandet - Styret: 
Medlem: Finn Erik Thoresen (fra 25/5- 1 1 ) .  

FN-Sambandet - Valgkomiteen: 
Medlem: Karin Beate Theodorsen ( fra 25/5- 1 1 ) .  

Folk og Forsvar - Valgkomiteen: 
Medlem: Kine Smith Larsen. 

Folkets Hus Landsforbund - Styret: 
Leder: Ellen Stensrud. Varamedlem: Trine Lise Sundnes. 

Forbrukerrådet - Styret: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

Foreningen Norden - Kontrollutvalget: 
Medlem: Grethe Fossli. 

Forskningsprogram om arbeidsinnvandring - Referansegruppe (AD) : 
Medlem: Liv Sannes. 

Forum for europeisk utdanningspolitikk ( KD) : 
Medlem: Benedikte Sterner. 

Forum for reiselivet: 
Observatør: Renate Klopp (møtt 2. halvå.r) . 

Framfylkingen - Styret: 
Leder: Kristian Tangen. 

Geneveskolen - Styret: 
Medlem: Karin Beate Theodorsen. 

GNIST - Partnerskap for helhetlig lærersatsing (KD ) :  
Medlem: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Benedikte Sterner. 
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Hovedorganisasjonens Fellestiltak (HF) - Styret: 
Leder: Ellen Stensrud. Medlem: Kristian Tangen. 
Observatør: Grethe Fossli. Sekretariatsleder: Else-Britt Hauge. 

Hovedorganisasjonens Fellestiltak - Sykefravær (HF-S): 
Medlemmer: Trine Lise Sundnes, Turid Klette og Gry Gundersen. 

Hovedavtaleutvalget LO/Virke - Kontaktutvalget: 
Medlemmer: Trine Lise Sundnes og Knut Bodding. 

Hovedavtaleutvalget LO/Virke - Samfunns- og næringspolitisk utvalg: 
Medlemmer: Trine Lise Sundnes og Kristian Tangen. 

Hovedavtaleutvalget LO/Virke - Den faste tvistenemnd: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. Varamedlem: Knut Bodding. 

Hovedavtaleutvalget LO/Virke - Sanksjonsnemnda: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. Varamedlem: Knut Bodding. 

Hovedavtaleutvalget LO/NHO: 
Representanter: Roar Flåthen, Tor-Arne Solbakken, Atle S. Johansen og 
Knut Bodding. 

Hovedavtalen LO/NHO - Den faste tvistenemnd: 
Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Knut Bodding. 

Hovedavtalen LO/NHO - Sanksjonsnemnda: 
Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Knut Bodding. 

Idebanken - Inkluderende arbeidsliv - Referansegruppe: 
Medlem: Tor Idar Halvorsen (til 3 1 /4- 1 1 ) .  Gry Gundersen (fra 1/5- 1 1 ) .  
Varamedlem: Turid Klette. 

ILO - Styret (GB): 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

Initiativ for etisk handel - Styret: 
Medlem: Vidar Bjørnstad. 
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Innovasjon Norge - Styret: 
Medlem: Roar Flåthen. 

Innovasjon Norge - Referansegruppe for evaluering (NHD ) :  
Medlem: Anthony Kallevig. 

Innovasjon Norge - Referansegruppe for fond for anstendig arbeid og 
trepartssamarbeid: 
Medlem: Hans Øyvind Nilsen. 

Innstillingskomiteen for Einar Gerhardsens Stipendfond: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

Inkluderende arbeidsliv - Oppfølgingsgruppen (AD): 
Medlem: Trine Lise Sundnes. Varamedlem: Turid Klette. 

Internasjonale FagligeSamorganisasjon (ITUC) - Kvinnekomite: 
Medlem: Karin Enodd. 

Internasjonalt utvalg av norsk olje- og gassindustri ( INTSOK) - Styret (OED ):  
Medlem: Grethe Fossli. Varamedlem: Olav Lie. 

Investinor - Styret: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

ITS-rådet: 
Medlem: Kenneth Sandmo. 

jernbanealliansen - Styret: 
Medlem: Kenneth Sandmo. Varamedlem: Grethe Fossli. 

Kjemisk arbeidsmiljø offshore - Programstyret: 
Medlem: Bjørn Erikson. 

Klagenemnd - Helsekrav i petroleumsvirksomheten: 
Varamedlemmer: Ali Reza Tima og Marianne Svensli. 

Kollektivkampanjen: 
Medlem: Kenneth Sandmo. 
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Konkraft - Konkurransekraft på norsk sokkel - Rådet: 
Medlem: Roar Flåthen. 

Konkraft - Konkurransekraft på norsk sokkel - Arbeidsutvalget: 
Medlem: Olav Lie. 

Kontaktforum NAV 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Liv Sannes. 

Kontaktutvalgetfor energi (E U/EØS) - (OED): 
Medlem: Olav Lie. 

Koordineringsgruppe for verving og medlemsservice: 
Leder: Gerd Kristiansen. Sekretær: Monica Moum. 

Kreftregisteret - Offshoreprosjektet - Referansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tirna. 

Kunst på arbeidsplassen - Styret: 
Medlem: Gerd Kristiansen. 

Kunnskapsdugnad for verdiskaping (Samarbeid LO, NHO og TEKNA) -
Referansegruppe: 
Medlem: Andreas Halse. 

Landsrådet for heimevernet: 
Leder: Gerd Kristiansen. 

Lean Forum Norge - Styret: 
Medlemmer: Anthony Kallevig og Kenneth Sandmo (leder av 
valgkomiteen) . 

LOfavør - Bank- ogforsikringskomiteen: 
Medlem: Siv Schau. Sekretær: Nina Bentzen. 

LOfavør- Fellesutvalget: 
Leder: Gerd Kristiansen. Sekretær: Nina Bentzen. 
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LOfavør - Organisasjons- og leverandørkomiteen: 
Medlem: Knut Endreson. Sekretær: Nina Bentzen. 

LO-huset Gardermoen - Styret: 
Medlem: Svein Vefall. 

LO Kommune - Styret: 
Medlem: Gerd Kristiansen. Varamedlem: Trine Lise Sundnes. 

LO Media - Styret: 
Styreleder: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Øivind T. Hansen. 

LO Media - Rådet: 
Leder: Roar Flåthen. 

LO/NHOs fondsstyre: 
Medlemmer: Ellen Stensrud og Grethe Fossli. 

LO/NHOs investeringskomite: 
Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Bente N. Halvorsen. 

LO-Partner AS - Styret: 
Styreleder: Ellen Stensrud. Medlem: Kine Smith Larsen. 

LO Stat - Styret og arbeidsutvalget: 
Medlem: Gerd Kristiansen. 

LOs O Ufond - Styret: 
Leder: Tor-Arne Solbakken. Sekretær: Siv Schau. 

LOs Utdanningsfond - Tildelingsutvalget: 
Leder: Tor-Arne Solbakken. Medlem: Monica Moum. Varamedlem: 
Benedikte Sterner. 

MAR UT - Arbeidsutvalget: 
Medlem: Olav Lie. 

Medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) prosjekt - Referansegruppe (NHD ) :  
Medlemmer: Anthony Kallevig og Else-Britt Hauge. 
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Mesterbrevnemnda - Styret: 
Medlem: Benedikte Sterner. 

Nasjonalt fagskoleråd ( KD): 
Medlemmer: Kristian Tangen og Benedikte Sterner. 

Nasjonalt forum for inkludering av funksjonshemmede i arbeid (AD): 
Medlem: Turid Klette. 

Nasjonalt forum for utdanningsforskning ( KD): 
Medlem: Benedikte Sterner. 

Nasjonalt forum for realfag ( KD):  
Medlem: Benedikte Sterner. 

Nasjonalt kompetansesenter for helikoptere i Norge - Styringsgruppen: 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) - Styret: 
Medlemmer: Roar Flåthen og Gerd Kristiansen. 

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) - Arbeidskraftens rørlighet -
Arbeidsgruppe: 
Medlem: Liv Sannes. 

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) - Europautvalg: 
Medlem: Tor Jørgen M .  Lindahl (til 1 /6- 1 1 )  Vidar Bjørnstad (fra 1 /6- 1 1 ) .  
Varamedlem: Knut Arne Sanden. 

Nordens faglige samorganisasjon (NFS) - Kollektivavtalens stilling -
Arbeidsgruppe: 
Medlem: Liv Sannes. 

Nordisk Organisasjonsnettverk: 
Medlemmer: Ståle Dokken og Jan Lajord. 

Norges deltakelse i E Us program for næringsliv og entreprenørskap -
Referansegruppe: 
Medlem: Anthony Kallevig. 
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Norges Forskningsråd - E U-prosjektet NanoReg: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Norges Forskningsråd - Styret for forskningsprogrammet om sykefravær, arbeid 
og helse: 
Medlem: Wenche I .  Thomsen. 

Norges Forskningsråd - Styret for innovasjonsdivisjonen: 
Medlem: Anthony Kallevig. 

Norges Forskningsråd - Styreutvalgfor forskningsinfrastruktur: 
Medlem: Anthony Kallevig. 

Norges Bedriftsidrettsforbund - Styret: 
Medlem: Grethe Fossli. 

Norgesuniversitetet - Styret: 
Varamedlem: Nina Tangnæs Grønvold. 

Norsk Arbeidsrettsligforening - Styret: 
Medlem: Sigurd-Øyvind Kambestad. 

Norsk Folkehjelp - Sentralstyret: 
Styreleder: Finn Erik Thoresen. 

Norsk Industriarbeidermuseum - Styret: 
Medlem: Jenny Ann Hammerø. Varamedlem: Grethe Fossli. 

Norsk Standard - Nanoreferansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

N 0 U-utvalg - Utvalgfor arbeidsrettede tiltak (AD) : 
Medlem: Liv Sannes. 

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) : 
Medlem: Svein Vefall. Varamedlem: Renate Klopp. 

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) - Narkotikautvalg: 
Varamedlem: Turid Klette. 
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Oslo Kongressenter Folkets Hus BA - Styret: 
Styreleder: Kine Smith Larsen. Varamedlem: Siv Schau. 

Partssammensatt faggruppe under JA-avtalen: 
Medlem: Liv Sannes. 

Partsammensatt gruppe for oppfølging av JA-arbeidet i petroleumsnæringen 
(PTIL) :  
Medlem: Tor Idar Halvorsen (til 3 1 /4- 1 1 ) .  Gry Gundersen (fra 1/5- 1 1 ) .  

Partssammensatt referansegruppe for økt rekruttering av innvandrere med 
ikke-vestlig bakgrunn ( BLD) : 
Medlem: Ingunn Olsen Lund. 

Personskadeerstatningsutvalget (] D) : 
Medlem: Kristin Robberstad. 

Produktregisteret - Fagråd ( M D) : 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Redningshelikoptertjenesten - Brukerforum (] D) : 
Medlem: Grethe Fossli. Varamedlem: Arne Larsen-Fløysvig. 

Referansegruppe for elektromagnetiske felt: 
Medlemmer: Bjørn Erikson og Ali Reza Tima. 

Referansegruppe for evaluering av Kunnskapsløftet ( KD): 
Medlem: Benedikte Stemer. 

Referansegruppe for Europautredningen ( UD) : 
Medlem: Vidar Bjørnstad. 

Referansegruppe for Europeisk kvalifikasjonsrammeverk - EQF ( KD): 
Medlem: Benedikte Stemer. 

Regjeringens konsultative organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk 
engasjement i utlandet (KOMPAKT) : 
Medlemmer: Diis Bøhn og Gro Granden. 
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Ressurssenter for menn (REFORM) - Styret: 
Medlem: Øyvind Rongevær. 

Rikslønnsnemnda - Lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (AD): 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. Varamedlemmer: Gerd Kristiansen, Ellen 
Stensrud, Trine Lise Sundnes og Kristian Tangen. 

Rusmiddelpolitisk råd: 
Varamedlem: Turid Klette. 

Rådet for Arbeidstilsynet: 
Representanter: Trine Lise Sundnes og Øyvind Rongevær. 
Vararepresentanter: Marianne Svensli og Wenche I .  Thomsen. 

Rådgivende utvalgfor HIV/AIDS ( UD): 
Medlem: Camilla Houeland (til 1 /10- 1 1 ) .  Varamedlem: Wenche I .  
Thomsen. 

Samarbeidskomiteen LO-Arbeiderpartiet 
Medlemmer: Roar Flåthen, Tor-Arne Solbakken, Gerd Kristiansen og 
Trine Lise Sundnes. Sekretær: Stein Reegård. 

Samarbeideforum mot svart økonomi (Skattedirektoratet) :  
Medlem: Kristian Tangen. 

Samarbeidfor sikkerhet (SFS) - Varmt arbeid - Referansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring ( SRY- UD I R): 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Benedikte Sterner. 

Samarbeidsutvalget LO, Norsk Sjømanneforbund og Norsk Sjøoffisereforbund: 
Leder: Gerd Kristiansen. Sekretær: Ståle Dokken. 

Senter for internasjonalisering av utdanning (SJU) - Programutvalget/ 
sektorprogrammet Erasmus: 
Vararepresentant: Hege Nilsen Ahlquist. 

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SJU) - Programutvalget/ 
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sektorprogrammet Leonardo da Vinci: 
Medlem: Benedikte Sterner. 

Senter for seniorpolitikk - Styret: 
Nestleder: Trine Lise Sundnes. Varamedlem: Øystein Nilsen. 

Sikkerhetsforum - Petroleumstilsynet: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

SINTEFs råd: 
Medlemmer: Tor-Arne Solbakken og Grethe Fossli. Varamedlem: Olav Lie. 

SINTEF - Teknologi og samfunn - Rådet: 
Medlem: Anthony Kallevig. 

Skjermede virksomheters rolle og plass i den framtidige 
arbeidsmarkedspolitikken (AD) : 
Medlem: Liv Sannes. Varamedlem: Øystein Nilsen. 

SSBs Rådgivende utvalgfor arbeidsmarkedsstatistikk: 
Medlem: Liv Sannes. 

SSBs Rådgivende utvalgfor konsumprisindeksen: 
Medlem: Wei Chen. 

SSBs Rådgivende utvalgfor nasjonalregnskap: 
Medlem: Wei Chen. 

Sparebank 1 - Bank 1 Oslo AS - Styret: 
Nestleder: Roar Flåthen. 

Sparebank 1 - Bank 1 Oslo/Akershus AS - Representanskapet: 
Nestleder: Ellen Stensrud. 

Sparebank 1 Finans AS - Representantskapet: 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. Personlig varamedlem: Trine Lise Sundnes. 

Sparebank 1 - Klagenemnda: 
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Formann: Bjørn Kolby (til 1 /9- 1 1 ) .  Atle Johansen (fra 1 /9- 1 1 ) .  
Varamedlemmer: Kristin Bomo (til 1/9- 1 1 ) .  Kathrine Hellum-Lilleengen 
( fral/9- 1 1 )  og Sigurd-Øyvind Kambestad (til 1 /9- 1 1 ) .  Marit Håvemoen 
(fra 1/9- 1 1 ) .  

Sparebank 1 Liv - Styret: 
Medlem: Gerd Kristiansen. 

Sparebank 1 Medlemskort AS: 
Styremedlemmer: Gerd Kristiansen og Siv Schau. Varamedlem: Knut 
Endreson. 

Sparebank 1 Gruppen AS - Styret: 
Medlem: Tor-Arne Solbakken. 

Sparebank 1 Gruppen AS - Representantskapet: 
Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Trine Lise Sundnes. 

Sparebanke 1 - Klagenemda. 
Leder: Atle Sønsteli Johansen 

Standard Norge - Styret: 
Medlem: Trine Lise Sundnes (til 19/8- 1 1) .  Marianne Svensli (fra 19/8- 1 1 ) .  

Standard Norge - Innovasjonsstyring - Speilkomite: 
Medlem: Anthony Kallevig. 

Standard Norge - Nasjonal standardisering - Referansegruppe: 
Medlem: Renate Klopp. 

Standardisering og handelsforenkling innen E U  og EØS, SOGS -
Referansegruppe: 
Medlem: Marianne Breiland. 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt - Dieselpartikkelmetode - Referansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt - EXPO - Referansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tima. 
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Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAM I)- Fagråd :  
Medlem: Wenche I .  Thomsen. 

Statens Arbeidsmiljøinstitutt - Iisocyansyre-prosjektet - Referansegruppe: 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Stiftelsen Miljø.fyrtårn: 
Styremedlem: Anne-Beth Skrede. Varamedlem: Elisabeth Haaversen. 

Stiftelsen Miljømerking i Norge - Styret: 
Medlem: Anne-Beth Skrede. Varamedlem: Trond Gram. 

Strategisk råd for MAR UT: 
Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Olav Lie. 

Strategisk råd for miljøteknologi ( M D): 
Medlem: Trine Lise Sundnes. 

Strategisk råd for miljøteknologi - Arbeidsutvalg (MD ) :  
Medlem: Anne-Beth Skrede. 

Strategisk rådfor reiseliv (NHD) : 
Medlem: Kristian Tangen. Varamedlem: Grethe Fossli. 

Strategisk råd for reiseliv - Arbeidsutvalget ( (NHD ) :  
Medlem: Renate Klopp. 

Strategisk råd for små og mellomstore bedrifter (NHD ) :  
Medlem: Kristian Tangen. 

Norge 2020 - tillitsvalgsgruppen (NHD) 
Medlem: Kristian Tangen 

Styringsgruppe for støyprosjektet offshore ( OLF) : 
Medlem: Ali Reza Tima. 

Sørmarka AS - Styret: 
Styreleder: Tor-Arne Solbakken. Varamedlem: Ellen Stensrud. 
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Tarilfnemnd
·
a ( Allmenngjøringsloven) (AD): 

Medlem: Ellen Stensrud. Varamedlem: Knut Bodding. 

Teknologisk Institutt - Rådet: 
Nestleder: Anthony Kallevig. 

Transport og logistikkforum (SD) : 
Medlem: Kenneth Sandmo. 

Tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven (AD): 
Medlem: Haakon Skaug. Varamedlem: Karen Sophie Steen. 

Ungt Entreprenørskap - Styret: 
Medlem: Kristian Tangen. 

Utenriksdepartementets komite av organisa�oner representert i EFTAs 
Konsultative komite: 
Medlem: Vidar Bjørnstad. 

Utenriksdepartementets WTO-utvalg: 
Medlem: Diis Bøhn. Varamedlem: Marianne Breiland. 

Utredning av økt diskrimineringsvern ved tilgjengelighet til varer og tjenester -
Referansegruppe ( NH D) : 
Medlem: Anne-Lise Rolland. 

Utvalgfor rekruttering av grupper med høyere utdanning: 
Leder: Tor-Ame Solbakken. Sekretær: Monica Moum. 

Utviklingssenter for reiselivet - Referansegruppe (NHD ) :  
Medlem: Renate Klopp. 

Velferd og migra�on - Referansegruppe (AD): 
Medlem: Liv Sannes. 

World Skills Norway (Yrkes-OL) - Styret: 
Leder: Tor-Ame Solbakken. Offisiell delegat og styremedlem: Benedikte 
Stemer. 
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Landsmøter 

Norske Idrettsutøvers Sentralorganisasjon (NISO) 
7. januar 201 1 - Gardermoen - Gerd Kristiansen 

EL i{ IT Forbundet 
10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter Folkets Hus - Tor-Ame 
Solbakken 

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) 
9. - 1 5 .  mai 201 1  - Roar Flåthen og Ellen Stensrud 

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) 
1 1 . - 12.  juni 201 1  - Clarion Hotel i Oslo - Kristian Tangen 

Fellesforbundet (FF) 
7. - 12 .  oktober 201 1 - Oslo Kongressenter Folkets Hus - Roar Flåthen, 
Gerd Kristiansen og Ellen Stensrud. 

Internasjonale kongresser 

FO-Frankrike, 14. - 1 8.februar, Montpellier 
Siri Relling 

TCO-Sverige, 10. - 12. mai, Stockholm 
Trine Lise Sundnes 

DEFS Kongress, 15. - 1 9. mai, Athen 
Roar Flåthen, Gerd Kristiansen, Tor-Arne Solbakken, Jan Davidsen, 
Arve Bakke, Tone Rønoldtangen, Karin Beate Theodorsen, Jenny Ann 
Hammerø, Stein Reegård, Knut Bodding, Knut Arne Sanden, Karen Sofie 
Steen, Tor Jørgen Lindahl, Vidar Bjørnstad, Karin Enodd 

SAK-Finland, 6. - 8.juni, Tampere 
Vidar Bjørnstad 

LO-Danmark, 30. oktober - 1 .  november, Alborg 
Tor-Arne Solbakken 
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PGFTU-Palestina, 6. - 9. desember, Ramallah 
Kristian Tangen, Terje Kalheim og Jens Schei Hansen 

Delegasjoner /konferanser 

DELEGASJON E R  TI L/KONFERANSER I NORGE 

SAMAK årsmøte, 3 1 .januar - l .februar 
Roar Flåthen, Tor-Arne Solbakken, Trine Lise Sundnes, Arve Bakke, Sture 
Arntzen. Rådgivere: Øivind T. Hansen, Stein Reegård og Eystein Gjelsvik 

LOs internasjonale ungdomskonferanse på Sørmarka 1 0. - 1 1 . mai 
I alt 3 1  ungdommer fra 12 land deltok på LOs internasjonale 
ungdomskonferanse på Sørmarka, Kristian Tangen holdt åpningstalen. 

Trepartsdelegasjon fra Malawi 23. - 27. mai 
Robert Mkwezalamba (Generalsekretær MCTU), Zione Manjawira -
(medlem av sekretariatet MCTU), Beyani Munthali - (fungerende leder 
- Arbeidsgiverorganisasjonen ECAM) 
Buxton Kayuni (leder av "Risk Management and Human Resource -
KPMG"), Wezi Kayira og L. Theu (Arbeidsdepartementet) 

VGCL-Vietnam, 8. - 1 2. august 
Hoang Ngoc Thanh (visepresident i VGCL), Tran Van Ly (internasjonal 
sekretær i VGCL) , Ha Thi Phuong Thao (rådgiver i VGCL) ,  Bach Quoc 
Khang (president i forbundet for arbeidere i landbruk og fiske), Tran Thi 
Bach Duong (visepresident i forbundet for industri og handel) 

CLC-Kanada, 13. - 14. oktober 
Ken Georgetti (leder) , David Coles (Leder -Energiforbundet) , Peter 
Chapman (Leder SHARE), Cliff Anstein (Personlig rådgiver til Georgetti) 

DELEGASJON E R/KONFERANSER I UTLAND ET 

FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York, 15. - 23.februar 
Karin Enodd 
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ILO-konferansen, 1 .  - 18. juni 
Trine Lise Sunclnes, Anita Busch, NTL, Nina Mjøberg, Karin Enodd og 
Wenche Thomsen 

Delegasjon til Zimbabwe, 15. - 1 9. september 
Tor-Arne Solbakken, Mette Nord (Fagforbundet), Kjell Atle Brunborg 
(Jernbaneforbundet) ,  Erna Hagensen (Arbeidsmandsforbundet) , John 
Leirvaag (NTL), Torgny Hasås (LO-Media), Karin Beate Theodorsen, 
Camilla Houeland og Alice G. Siame 

Deltakelse på Partne konferanse i Sør-Afrika 1 9. - 24 .september 
Tor-Arne Solbakken, Erna Hagensen (Arbeidsmandsforbundet), Karin 
Beate Theodorsen, Nina Mjøberg, Alice Gondwe Siame, Robinson 
Sikazwe, Camilla Houeland 

Deltakelse på FNs Generalforsamling i New York 15. - 23 . oktober 
Roar Flåthen 

Besøk til AFL-CIO, USA, Washington DC 23. - 27. oktober 
Roar Flåthen, Karin Beate Theodorsen, Vidar Bjørnstad 
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DISTRII<TSI<ONTORENE 

Østfold 

ORGAN ISASJONSOVERSIKT 
I kontorets arbeidsområde var det per 3 1 . 12 . 1 1 106 fagforeninger med til 
sammen ca. 45.700 medlemmer. Det er 5 lokalorganisasjoner i Østfold: 
LO i Fredrikstad, LO i Halden, LO i Indre Østfold, LO i Sarpsborg og LO i 
Moss og omegn. 

Endringer i fagforeninger: NNN avd. 12 Borg Bryggerier Sarpsborg 
og NNN avd. 626 Kjøttindustriforening Sarpsborg har slått seg 
sammen til en forening. Nytt navn på foreningen er NNN Sarpsborg 
Næringsmiddelarbeiderforening. Fagforbundet Moss og Fagforbundet 
Våler har slått seg sammen. Nytt navn på foreningen er Fagforbundet 
Moss og Våler. Distriktet har fått en ny fagforening med navn N J F  avd 44 
Bilbanepersonal forening i Østfold. 

STYRET FOR LOs FYLKESKONFERANSER 
Styret for LOs fylkeskonferanser i Østfold har bestått av Åge Hansen 
som leder og Hege Almås og Vibece Lundestad som faste medlemmer. 
Varamedlemmer: Winnie Espenes, Per Øistein Kirvijarvi og UlfTorben 
Redi. Det har til sammen vært avholdt 7 møter i styret og arrangert 2 
arbeidskonferanser. Styret har etter tilbakemeldinger fra fagforeninger, 
LO lokalt, familiepolitisk utvalg og ungdomsutvalget utarbeidet forslag 
til felles handlingsplan for LO lokalt i Østfold. Styret har forberedt og 
gjennomført 2 fylkeskonferanser, samt bidratt til gjennomføring av 
vedtakene og vært aktive i valgkampen. 

LOs FYLKESKONFERAN SER 
Det er  avholdt 2 ordinære fylkeskonferanser, 16.  - 17.  februar og 25 .  -
26. august. Sakene på fylkeskonferansene: Den aktuelle fagligpolitiske 
situasjon, Kommune- og fylkestingsvalget 201 1 ,  Fagligpolitisk regnskap 
for Østfold og Handlingsplan for LOs lokalorganisasjoner og LOs faste 
utvalg, Faglig valgkampplan for LO i Østfold, Valgkampaksjon, TV-Aksjon, 
JA kultur, LOfavør, Informasjon fra fagforeninger i Østfold, Fusjonering 
av SpareBankl Halden og SpareBankl Rygge/Våler, 

·
Regnskap for 
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fylkeskontingenten, LOs Lærlingpatrulje og LOs Sommerpatrulje, samt 
Bevilgning til minnested for 22/7 i Østfold og til TV-aksjonen. 

Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanser: Kamp mot privatisering 
og konkurranseutsetting av offentlige tjenester, Bemanningsselskapene 
er i vekst, Samferdsel og næringsutvikling, Regjeringen må legge ned 
veto mot EUs tredje postdirektiv!, Kampen for et seriøst arbeidsliv, 
Bruk stemmeretten din, Rygge flystasjon - viktig for vår beredskap, 
Østfoldbanen som dobbeltspor, Hvorfor stemme rødgrønt, Til ettertanke, 
Heltid/deltid. 

Fylkeskonferansen har også utarbeidet og vedtatt felles valgkampplan og 
handlingsplan for LOs lokalorganisasjoner. Representanter fra ledelsen på 
LOs fylkeskonferanser i Østfold har vært: Trine Lise Sundnes og Kristian 
Tangen. 

UTVALGET FOR FAM I LI E- OG LIKESTI LLINGSPOLITIKK 
Utvalget for familie- og likestillingspolitikk har hatt 5 møter og 1 
planleggingsmøte for å utarbeide handlingsplan. Utvalget har blant 
annet deltatt på arbeidskonferanse med administrasjon og styret for 
fylkekonferansen for å utarbeide felles handlingsplan for LO Østfold. 
Utvalget har deltatt på "LOfavørkurs" og var godt representert på 
landskonferansen for familie og likestillingsutvalgene. Utvalget har også 
vært aktiv i valgkampen og arrangert standsaksjoner og delt ut brosjyrer, 
samt vært representert på LOs fylkeskonferanser i februar og august der 
de var aktive med forslag til uttalelser og på talerstolen. Utvalget delte 
ut 5000 roser på kvinnedominerte arbeidsplasser den 8. mars i Østfold, 
samt hadde leserinnlegg i lokalavisene i Østfold. Utvalget var også 
delaktig sammen med familie- og likestillingsutvalget i Oslo/Akershus 
i forbindelse med Skeive dager i Oslo. Det er også blitt arrangert 
juleverksted for LO medlemmer og medlemmers barn/barnbarn i 
samarbeid med LO i Sarpsborg og LO Indre Østfold, med bra deltakelse. 

UNGDOMS UTVALGET 
Ungdomsutvalget gjennomførte 5 møter i 201 1 .  LOs ungdomsutvalg i 
Østfold gjennomførte også en planleggingskonferanse over 2 dager hvor 
man utarbeidet handlingsplan for 201 1 .  Handlingsplanen er inndelt i 3 
hovedområder: 
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Ungdom i utdanning og arbeid 
LOs sommerpatrulje i Østfold ble gjennomført på tradisjonell måte i 
uke 26. Det ble besøkt totalt 705 bedrifter og avdekket 80 brudd, 10 ble 
oversendt til Arbeidstilsynet og 3 skatteetaten. Patruljen bestod av 16  
faste mannskaper som ble godt skolert på  forhånd, samt ca 80  lokale 
mannskaper gjennom uken. Det er utarbeidet en egen rapport for 
sommerpatruljen 201 1 .  Det ble gjennomført et lærling- og studenttreff på 
Inspiria Science Center med 1 20 deltakere, hvor Roar Flåthen innledet. 
Der ble det gitt informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet. 
Utvalget var aktivt tilstede under semesterstart på høgskolene og har 
også drevet LOs studentservice gjennom året. Det har blitt gjennomført 
skolebesøk kontinuerlig i 201 1 og man har nådd ut til ca 500 elever med 
informasjon. Vi har deltatt på årets yrkesmesse i fylket som pågikk over 
2 dager med 6500 besøkende. Ungdomsarbeidet har hatt stort fokus på 
verving i sine aktiviteter. 

Ungdom for likestilling, mangfold og solidaritet 
Vårt internasjonale solidaritetsprosjekt med palestinsk fagbevegelse 
har blitt videreført i 201 1 .  I juni var det et besøk fra Palestina hvor vi 
gjennomførte et faglig og sosialt opplegg med fokus på informasjon og 
erfaringsutveksling. Ungdomsutvalget har i 201 1 hatt en representant 
som tiltrer familiepolitisk utvalg i Østfold. I forbindelse med 
Krystallnatten oppfordret utvalget til deltakelse i markeringer og hadde 
leserbrev i avisene. 

LO ungdom: Kompetanseheving og organisa�onsbyggi.ng 
Det har i 201 1  blitt gjennomført et regionalt ungdomskurs. 
Rekrutteringsuken ble gjennomført i uke 17, med bred deltakelse fra de 
ulike forbund. Fagligpolitisk samarbeid har gått kontinuerlig gjennom 
hele året og AUF er representert i ungdomsutvalget. Under årets 
valgkamp har utvalget deltatt på samtlige skoletorg i fylket, vært aktive i 
media, deltatt på aksjoner og i lokalorganisasjonenes arbeid. Vi har jobbet 
med oppsøkende virksomhet gjennom hele året. Av markedsføring kan 
nevnes god kontakt med media, leserbrev og profileringsutstyr. Utvalget 
har vært aktivt tilstede på årets 2 fylkeskonferanser. Året ble avsluttet med 
julepatrulje på kjøpesentre i samarbeid med lokal LO og H K  og deltakelse 
på Trygghetskampanje i samarbeid med LOfavør. 
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LO FAVØR 
LOfavør-komiteen i Østfold har hatt 5 møter og 1 planleggingsmøte 
for å utarbeide handlingsplan. Det har blitt avholdt 7 AU-møter og en 
2 dagers arbeidskonferanse med de lokale LOfavør-komiteene. Det har 
også blitt avholdt et LOfavør-kurs for tillitsvalgte i tfold med besøk på 
SOS International i København, samt et dagskurs. Komiteen har i 201 1 
utarbeidet egen LOfavør-avis i Østfold med et opplag på 8 000 som er 
delt ut på arbeidsplasser og arrangementer. I november og desember 
arrangerte komiteen trygghetskampanje rettet mot studenter og familier 
i forbindelse med Høytid for brann. Her ble det arrangert standsaksjoner 
og "stunts" sammen med lokalt brannvesen på høgskoler, kjøpesenter, 
arbeidsplasser og konferanser og delt ut 5 000 trygghetsposer. Resultatet 
ble også en del lokale medieoppslag. LOfavør-komiteen i Østfold 
har deltatt på felles regionkonferanse og deltatt med informasjon på 
årsmøter i fagforeninger, kurs og konferanser som har blitt avholdt i 
organisasjonen. Det er også egne lokale LOfavør-komiteer i fylket. 

ANNEN ORGANI SASJONSMESSIG VI RKSOM H ET 
Distriktskontoret har medvirket i 47 styremøter, representantskapsmøter, 
årsmøter og arbeidskonferanser med LO lokalt. Vi har også medvirket 
i prosjekt RødGrønt Fredrikstad 201 1  og prosjekt om fagligpolitisk 
og kollektivtrafikk i Moss. I tillegg har distriktskontoret medvirket 
og deltatt i en rekke arrangementer, konferanser og aksjoner 
som LO lokalt har arrangert. Det har blant annet vært; diverse 
valgkamparrangementer, fagbevegelsens uke, fagligpolitisk samarbeid, 
ungdomsarbeid, næringsutvikling, samferdselsutvikling, fellesprosjekt for 
lokalorganisasjonene i fylket, samt saker som har blitt fremmet på LOs 
fylkeskonferanser. Distriktskontoret har deltatt på 19 andre møter i LO. 
Det har vært LOs representantskapsmøter, distriktssekretærkonferanser, 
valgkampkonferanse, LOs utdanningskonferanse, LOs ungdoms
konferanser, ungdomssekretærkonferanser, kontorsekretærkonferanse og 
LOs organisasjonskonferanse. 
Distriktskontoret har også medvirket i 29 møter i fagforeninger/ 
bedriftsklubber om bl.a. Kommune- og Fylkestingsvalget, samt ulike 
utfordringer for enkeltbedrifter som bl.a., IA arbeidet, salg av bedrift, sosial 
dumping, infrastruktur- og samferdselsutfordringer, samt partssamarbeid. 
Vi har også medvirket og innledet på flere fagforeningskonferanser, 
årsmøter, tillitsvalgtsamlinger, samt holdt taler og deltatt i merkeutdelinger 
på jubilanttilstelninger. Av fagligpolitisk samarbeid er det arrangert 
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5 senlunsjmøter og 6 møter i samarbeidskomiteen mellom Østfold 
Arbeiderparti og LO i Østfold. Distriktssekretæren tiltrer styret i Østfold 
Arbeiderparti og har medvirket i 27 fagligpolitiske arrangement i 
samarbeid med Østfold Arbeiderparti, samt deltatt på Landsmøtet i DnA. 
Det har vært jobbet med å få på plass fagligpolitiske samarbeidskomiteer 
lokalt og med industripolitikk, salg av bedrift, samferdsel. A-pressen, samt 
å utarbeide manifest for et seriøst arbeidsliv. 

FAGLIGPOLITI SK ARB E I D  OG REPRES ENTASJONER I STYRER, 
RÅD OG UTVALG 
Av fagligpolitisk arbeid for å skape trygge og attraktive arbeidsplasser 
så har distriktskontoret medvirket i 142 møter og arrangementer 
om næringsutvikling og sysselsetting i Østfold. Distriktssekretæren 
er leder i yrkesopplæringsnemnda og styrerepresentant i Østfold 
kompetanseoffensiv, Jernbaneforum Øst, partnerskap for karriere
veiledning, Østfoldrådet, IA-rådet, VRI Østfold og Østfold energiforum. 
Distriktskontoret medvirker i flere andre råd og utvalg med 
Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Kommunene og andre organisasjoner. 
Her kan nevnes; samarbeidsutvalg mot svart økonomi, TV aksjonen, 
hovedstyre for opplevelsesnæringer, HVOl og programstyret for 
Østfoldkonferansen. I 201 1 har det spesielt blitt jobbet med Østfoldbanen 
og dobbeltspor med tunell gjennom Moss, regional transportplan, 
lærlingoffensiv, LEAN forum og IA offensiv med et eget kulturprosjekt 
kalt "Tilstede" som er spilt på 9 arbeidsplasser og 2 konferanser. De 
partsbaserte FoU prosjektene; Sammen bedre på IA og Sammen bedre på 
Klima er avsluttet (egne rapporter) . Etter utlysning fra VOX om skolering 
av kompetansetillitsvalgte ble det i mai tatt initiativ til et pilotprosjekt vi 
har kalt "Sammen bedre på kompetanseutvikling på arbeidsplassen" som 
vi fikk gjenomslag og støtte til hos VOX og Østfold Fylkeskommune. 

Oslo og Akershus 

ORGAN I SASJON SOVERSIKT 
Det er fem lokalorganisasjoner i Akershus, og en avdeling i Oslo. Det er 
fulltidsbemanning på LO-senteret på Gardermoen og hos LO i Oslo. De 
øvrige frikjøper tillitsvalgte etter økonomi og behov. 

STYRE FOR FYLKESKON FERANSEN 
Styret for fylkeskonferansen har bestått av: Britt Pedersen H K, Alan Lote 
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FF, Ingunn Strand Johanssen FO. Styret har avholdt 2 møter i perioden. 
Det har utarbeidet program for fylkeskonferansene og laget innstilling i 
øvrige saker som skulle opp på fylkeskonferansen. 

FYLKES KONFERAN SER 
Det har vært avholdt 2 fylkeskonferanser også i 201 1 .  

Vårens konferanse var på  Sørmarka 17 .  og  18 .  mars. Innholdet i 
konferansen var Konkurranseutsetting "Ta tjenestene tilbake" v/Helene 
Bank, "Hvordan hindre at useriøse tilbydere vinner anbudet" v/Roger 
Pilskog, " Mørke sider ved arbeidslivet" v / Geir Garnborg Nielsen, 
Kommune og fylkestingsvalg m/debattinnledere Tonje Brenna og Ole 
Jacob Flæten. Fagligpolitisk innledning v/Gerd Kristiansen, nestleder i LO 

Høstens konferanse var på Hurdalsjøen hotell 4. og 5 .  oktober. Innholdet 
denne gangen var Den faglige og politiske situasjonen", ved Tor Arne 
Solbakken, Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, Status, planer og 
visjoner for Oslo og Akershus v/ Bernt Reitan Jenssen, administrerende 
direktør Ruter og kommentarer v/Siri Hov Eggen, gruppeleder Ap 
fylkestinget, Per Ole Melgaard, NTAF, Sveinar Bones, Fagforbundet. 
Oppsummering av kommune- og fylkestingsvalget v/Siri Hov Eggen, 
gruppeleder Fylkestinget. 

Fylkeskonferansen satte ned en gruppe med en representant fra hver 
lokalorganisasjon som begynte arbeidet med å forberede kongresaker. 

KONTORETS VI RKSOMHET 
Distriktskontoret er i kontorfellesskap med flere organisasjonsledd 
i fagbevegelsen, noe som fungerer godt både faglig og sosialt. 
Distriktskontoret har i tillegg et godt samarbeid med forbundene 
på fylkesnivå, og også med en rekke fagforeninger og avdelinger. 
Fagforeninger, lokalorganisasjoner og forbundsområder sendes relevant 
informasjon og inviteres til deltakelse i de konferanser, prosjekter og 
arrangementer som kommer inn under distriktskontorets arbeidsområde. 
Distriktssekretæren møter på styremøter, årsmøter og konferanser i 
lokalorganisasjonene. 

ØVRIGE SAKER 
Kontoret har fortløpende behandlet saker innkommet fra LOs 
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lokalorganisasjoner, fagforeninger og forbundsområder, samt 
myndigheter og institusjoner i regionen, og stiller gjerne på forespørsel 
opp og innleder om ulike tema for de som ber om det. Eksempler 
på dette kan være JA, fagopplæring osv. Mange henvendelser gjelder 
dessuten innledninger om rettigheter og plikter i arbeidslivet, blant annet 
på introduksjonskurs for flyktninger og asylsøkere. Distriktskontoret 
deltar også på de månedlige flyplassdagene på Gardermoen når det er 
anledning. 

Distriktskontoret har samarbeid med LO i hovedstadsregionene i Norden, 
og deltar årlig på nordisk hovedstadskonferanse. 

LO FAVØRKOM ITEEN 
LOfavør-komiteen i Oslo og Akershus har bestått av Astrid Tjellaug 
Fagforbundet, Eirik Næss Norsk Arbeidsmandsforbund, Annar Bakken 
Handel og Kontor, Bjørn Lien Fellesforbundet og LOs distriktssekretær 
Kari Hauge. I tillegg representantene for Sparebankl Ottar Karbøl, Tom 
Windvik, Jan Grenaker og Svein Skarhol. Ungdomssekretærene og 
kontorsekretæren tiltrer møtene i komiteen. Komiteen fungerer godt. Det 
avholdes møter ca annenhver måned hvor ulike saker rundt produktene 
og forsikringsspørsmål drøftes. Saker fra medlemmene behandles 
jevnlig, og om nødvendig sendes saker videre til Fellesutvalget. I tillegg 
er det utover dette jevnlig kontakt mellom distriktskontoret og "våre" 
representanter i Sparebankl .  Det åpnes årlig nye bankfilialer i Oslo og 
Akershus, og distriktskontoret deltar på disse åpningene. 

Det ble arrangert fem LOfavør-kurs i løpet av året, hvorav ett 
var ungdomskurs. Totalt var det til sammen ca 1 30 deltagere. 
Organisasjonskonsulentene i Sparebankl er ansvarlige for det faglige 
innholdet i kursene, og en representant for distriktskontoret åpner kurset. 
Det er vanligvis svært god søkning til kursene. 

Distriktssekretæren sitter i den sentrale trygghetsgruppa for LOfavør på 
vegne av distriktskontorene. 

FAM I LI E- OG LIKESTI LLI NGSPOLITI SK UTVALG FOR OSLO OG 
AKERSHUS 
Familie og likestillingspolitisk utvalg bestod per 3 1 . 1 2.20 1 1  av Inger 
Helene Vaaten H K, Hulda Møller Larsen LO Asker og Bærum/HK, 
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Svein Frode Pettersbakken FF, Ove Buvarp Fagforbundet, Eva ordås 
FLT, Hilde Myhrer N FF,  Nina Bergene- Vara NFF, Anna Elisabeth Uran 
Fagforbundet, Jan-Erik Wang NTL, Taxhidin Asani HK, Jagdish Kaur S L, 
Anita Guldahl, vara Fagforbundet. 

Utvalget har i løpet av året hatt 7 møter. I tillegg til kontinuerlig 
arbeid med "nettverk for kvinner" har utvalget prioritert arbeidet 
med planlegging og gjennomføring av "Skeive dager". Det har vært 
gjennomført 5 nettverksmøter. Det møter opp ca 25 personer på 
møtene hver gang. Nettverket har vært på bedriftsbesøk, hatt temamøter, 
sommeravslutning på Sørmarka og julemøte på Bygdøy folkemuseum . .  
Distriktskontoret deltar på alle nettverksmøtene. 

SKEIVE DAGER 
Distriktskontoret har hvert år  sammen med Familie- og 
likestillingspolitisk utvalg ansvaret for den praktiske gjennomføringen 
av LOs engasjement under "Skeive dager" i Oslo. Dette innebærer 
bemanning av en stand med kafe i Pride Park på Rådhusplassen, og en 
stor LO-seksjon i paraden. Vi har blitt en viktig aktør i "Skeive dager" 
i Oslo, og vi samarbeider godt med hovedarrangørene. I tillegg har 
vi tett kontakt med SV og Arbeiderpartiet under hele arrangementet. 
Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke frivillige. Standen 
var som vanlig godt besøkt, det var god stemning og mange positive 
tilbakemeldinger, i tillegg til en god del nye LO-medlemmer. Vi deltok 
med en egen seksjon i paraden, og var som vanlig svært synlige med egne 
T-skjorter produsert for anledningen. Planleggingen av distriktskontorets 
deltakelse under "Skeive dager" i 2012 startet allerede høsten 201 1 .  

UNGDOM SARB EIDET I OSLO OG AKERS HUS 
Ungdomsutvalget bestod pr  3 1 . 12.201 1 av Silje Renate Bækkelund 
(Fellesforbundet), Kjersti Barsok (NTL), Heidi Mjelde Apeland (FLT) , 
Nina Amundlien (Fagforbundet), Kathrin Nesgård (Fagforbundet), 
Julie Fløstrand (HK) ,  Ken Andre Johansen (NAF) , Vidar Rønsen 
(Fellesforbundet), Therese Jacobsen (NNN),  Af Geijerstam, Gustav (NSF) ,  
Amy Brox Webber (SL) ,  Marius B .  Svendsen (LO nedre Romerike), Marit 
Frette Opsahl (LO Asker og Bærum), Kamilla Lunden (LO Follo) ,  Elin 
L 'Estrange (AUF Akershus) ,  Adam Reirmo (SU) ,  Jakob Pedersen Nygård 
(Rød ungdom). 
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Det ble i 201 1 avholdt 8 møter i ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget 
dekker både Oslo og Akershus siden utvalget består av forbund som 
stort sett representerer både Oslo og Akershus. Dette har vært gjort i 
flere år og har fungert bra. Utvalget har to ledere. Utvalget har hatt høy 
aktivitet og forbundene har større fokus på ungdomsarbeid en før. Det er 
nyoppnevning av ungdomsrepresentanter fra forbundene i mars 2012. 

1.  MAI-ARRANGEMENTET 
Det har blitt avholdt et eget arrangement for ungdom i 10 år. Dette året 
ble arrangementet avholdt i rekrutteringsuken og ble avholdt med en 
konsert på Chateau Neuf, med flere ungdomsband og appeller. Inntektene 
gikk til Norsk Folkehjelp. Arrangementet ble gjennomført med stor 
innsats fra Norsk Folkehjelp. Evalueringen viser at vi ønsker å forsette 
samarbeidet i 2012, men at opplegget endres noe. 

LOs SOM M ERPATRULJ E I OSLO OG AKERSHUS 
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26-28. 
Patruljen besto av ca 50 ungdommer fra ulike forbund. Nytt av året er 
at det samtidig ble gjennomført mange stander på ulike kjøpesenter i 
Oslo og i Akershus, noe som førte til at vi fikk noen færre bedriftsbesøk. 
Funnene under sommerpatruljen viser en bruddprosent på ca 20 pst, 
som er en liten økning, men stort sett i brudd på overtidsbestemmelsene 
om lønn. Utviklingen som viser at ungdommer nå i økende grad har 
arbeidskontrakt, forsatte i 201 1  også. LO i Asker og Bærum, Nedre 
Romerike og LO i Follo gjennomførte flere egne aktiviteter i forbindelse 
med sommerpatruljen. Flere av sakene ble oversendt til arbeidstilsynet. 
Grunnet 22. juli ble en del av oppfølgingen dårligere enn ønsket. 

SKOLE INFORMASJON/ B ESØK 
Det har i 201 1 vært avholdt skolebesøk på mange videregående 
skoler. Skoler i Akershus er flinkere til å bruke oss en skoler i Oslo. 
Flere forbund har også hatt skoleinformasjon, med Fagforbundet, 
Fellesforbundet og H K  som de mest aktive. Besøkene har blitt planlagt 
sammen med den enkelte faglærer. Besøkene har blitt gjennomført i 
grupper fra 10-150 elever på en gang. Det har blitt forelest for omtrent 
5000 elever om rettigheter og plikter. Ungdomssekretærene har stort sett 
tatt forelesningene selv, da forbundene sender ut egen informasjon om 
sine foredrag. 
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SAMARBE I D  M E D  ANDRE ORGAN I SASJONER 
Ungdomssekretærene har et samarbeid med NAV om skolering av 
ungdom med prosjektnavnet Ny sjanse for ungdom. Det er etablert er 
godt samarbeid med Norsk Folkehjelp. Ungdomspartiene AU F, SU og 
Rødt møter med faste representanter i ungdomsutvalgsmøtene. Det ble 
etablert et samarbeid med Unginfo i Oslo, noe som resulterte i et kurs for 
unge svenske arbeidere. 

LO STUDENTS ERVICE PÅ HØG SKOLENE OG UNIVERSITET 
Det har i 201 1 vært høy fokus på de ulike studiestedene, Høgskolen i 
Oslo og Høgskolen i Akershus, som har slått seg sammen og nå blitt 
til høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) . Ca 1000 faddere fylte Oslo 
og store deler av Akershus med T-skjorter som var sponset av LO og 
forbundene. Dette har en stor kostnad, men vi fikk mye velvilje tilbake fra 
studentparlamentene. Det har vært faste stander på HiOA gjennom hele 
året. (ca 5 i mnd) og ekstra mange stander ved studiestart. Det har vært 
LOs studentservice på Musikkhøgskolen, og på Oslo Tekniske fagskole. 
I tillegg har det vært stander på diakonhjemmet og på flere fakulteter 
ved andre skoler. BI i Nydalen var krevende å komme inn på, så det ble 
gjennomført noen dager med utdelingsaksjon utenfor t-banestasjonen på 
Nydalen. Men tilslutt kom HK seg inn og fikk gjennomført en stand gratis 
inne på skolen. Det har også vært gjennomført noen stander på UiO. Der 
har det blitt grillet og laget vafler med stor suksess. 
Det har blitt gjennomført noen kontakter med Universitet for 
biovitenskap på ÅS (UMB) ,  noe som vil føre til økt aktivitet i 201 2. 

SAMARBE I D  M E D  LOKALORGANI SASJON ENE 
Utvalgsleder og ungdomssekretærene har deltatt på styremøter i regi av 
LO i Oslo. Det har også vært god kontakt med lokal organisasjonene i 
Akershus. Unge representanter blir invitert med på møtene til utvalget. 

FAG LIGPOLITI SK ARBEID  
Distriktskontoret har et godt samarbeid med Akershus Ap, både 
partikontoret, stortingsgruppa og fylkestingsgruppa. Samarbeidet 
med stortingsgruppa og fylkestingsgruppa dreier seg spesielt om 
sysselsettingsrelaterte saker, sosial dumping, næringspolitikk samt skole/ 
utdanningspolitikk, herunder fagopplæring og andre aktuelle saker. 
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Distriktssekretæren tiltrer styret i Akershus AP, og deltar på 
representantskaps- ,  års- og ledermøter. Hun har i tillegg møterett 
i gruppemøtene til fylkestingsgruppa og har faste møter med 
stortingsgruppa. Distriktskontoret har i samarbeid med partikontoret 
arrangert flere fagligpolitiske møter, herunder frokostmøter. 
Distriktssekretæren innledet om sosial dumping i kommunene 
for representantskapet i samarbeid med flere forbundsområder. 
Det samarbeides også tett om bedriftsbesøk gjennom hele året. 
Distriktssekretær og ungdomssekretærene stiller opp som talere på 
partiarrangement l .mai. 

Vi har også flere ganger benyttet anledningen sammen med 
partirepresentanter til å ha møte med statsråder/statssekretærer om 
saker vi ønsker å informere om. Samarbeidet på ungdomssiden er 
også godt, med flere felles arrangementer og flere deltagere fra AU F på 
distriktskontorets aktiviteter. 

Distriktskontoret samarbeidet godt med fylkespartiet under valgkampen, 
og deltok aktivt i Valgkamputvalget, på kollektivaksjoner, stands osv. 
Etter valget har det vært flere møter for å styrke samarbeidet mellom 
kommunepolitikere og tillitsvalgte. Distriktskontoret samarbeider også 
med Akershus SV, de inviteres på fylkeskonferanser og frokostmøter. 

ANDRE SAKER 
Det er opprettet et LO-utvalg i forbindelse med utbyggingen av terminal 
2 på Gardermoen. Distriktssekretæren deltar på møtene i utvalget. Det er 
også tatt initiativ til et utvalg i forbindelse med utbyggingen av Rånåsfoss 
kraftstasjon hvor distriktssekretæren også møter. 
Distriktskontoret har i perioden særlig engasjert seg i saker knyttet til 
næringsutvikling, sysselsetting og samferdsel i regionen, samt i saker 
knyttet til fylkeskommunal, utdanningspolitisk virksomhet, spesielt med 
vekt på fagopplæring. Det har i samarbeid med NHO vært avholdt flere 
møter med opplæringskontorene i Oslo og Akershus. Distriktskontoret 
samarbeider også med NHO om fagskoletilbudet i Oslo og Akershus. 

22. J U LI 
Oslo og Akershus ble sterkt rammet av terrorhandlingene 22. juli, og 
distriktskontoret brukte mye tid og krefter i ukene etterpå for å bistå 
AUFere og pårørende. Representanten fra AU F i ungdomsutvalget 
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mistet livet på Utøya. Dette påvirket også øvrige aktiviteter, blant annet 
valgkampen. 

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ( IA) og HM S-KONFERANSEN 
Distriktssekretæren er medlem av JA-rådet for Oslo og Akershus. IA-rådet 
har månedlige møter, og omfatter de fleste organisasjoner på arbeidstaker
og arbeidsgiversida, i tillegg til ulike deler av NAV og Arbeidstilsynet. 
Arbeidslivssentraene er aktive kurstilbydere, og distriktskontoret 
formidler tilbudene ut til hele fagbevegelsen. En del av disse kursene 
foregår i lokaler distriktskontoret disponerer. De samme partene som 
deltar i JA-rådet er også ansvarlige for den årlige HMS-konferansen. I 
201 1 hadde den overskriften "Alle skal med!". Statsråd Hanne Bjurstrøm 
åpnet konferansen, som samlet i overkant av 500 deltakere. 
Distriktskontoret har i samarbeid med NAV arbeidslivsenter Akershus 
arrangert "Ses i morgen", 6 timers grunnkurs for verneombud, 
tillitsvalgte og medlemmer hvor man fikk læe mer om arbeid og psykisk 
helse. Det ble arrangert 3 kurs med totalt ca 160 deltagere 

DELTAG ELSE MØTER OG KON FERANSER 
Diverse konferanser: likestilling, organisasjon, kommunalkonferansen, 
AAF/HMS,  seminar om fag- og yrkesutdanning, styrekonferanser med 
Ungt entreprenørskap, innledet på vegne av LO på JA-konferanser, 
nasjonal opplæringskonferanse, HF Samling FaFo - frokoster og så 
videre. 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG. 
Distriktskontoret har i perioden vært representert i en rekke styrer, råd og 
utvalg, blant annet: 
- Distriktsrådet for Arbeidstilsynets 1. distrikt, 
- Distriktsrådet for Arbeidstilsynets 2. distrikt, 
- Yrkesopplæringsnemnda i Akershus, 
- Politisk arbeidsgruppe utdanning Akershus 
- Arbeidsgruppa for samordning av fagopplæringen i Oslo og Akershus 
- Næringslivsrådet Oslo & Akershus, 
- Næringsforum Akershus 
- Styringsgruppe R IP  Oslo og Akershus 
- Ungforsk styringsgruppe 
- VRI  
- Østlandssamarbeidet 
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- IA-rådet Oslo og Akershus 
- Samarbeidsrådet for Akershus fylkesdelplan 
- Ungt Entreprenørskap Oslo 
- Ungt Entreprenørskap Akershus 
- Jury Ungdomsbedriftsmessene Oslo og Akershus 
- Oslo Voksenopplæring Driftsstyret 
- NAV Brukerutvalg Akershus 
- Mangfoldsløft 
- Krafttak for norskopplæringen - referansegruppe 
- Styringsgruppa for TV- aksjonen i Oslo 
- Styringsgruppa for TV-aksjonen Akershus 
- Samarbeidsforum mot svart økonomi Oslo og Akershus 
- Akershus Ap partistyret, representantskapet og ledermøter 
- Delegat Aps landsmøte 
- AOF Oslo 
- LO AM U  
- Næringsutvalget Oslo og Akershus Arbeiderparti 
- Fagsamlinger IA Akershus 
- Styringsgruppe hovedstadsprosjektet 

Hedmark 

ORGAN ISASJONSOVERS IKT 
Distriktskontoret har i 201 1 ,  i tilegg til distriktssekretær og 
ungdomssekretær, vært organisert med en rådgiver i halv stilling med 
oppgaver knyttet til IA-avtalen, samferdsel, reiseliv og oppfølging av 
lokalorganisasjonene i forhold til de nevnte fagområder. Kontoret har også 
hatt en kontorsekretær i halv stilling. Rådgiveren og kontorsekretæren 
har i perioden også hatt tilsvarende stillinger ved LOs distriktskontor i 
Oppland, til sammen 100% fordelt på disse 2 kontorene. Organiseringen 
med rådgiver- og kontorsekretærfunksjonen ble avsluttet i desember 
201 1 .  Kontoret startet i november en prosess med ansettelse av 
organisasjonsmedarbeider i hel stilling. I august gikk ungdomssekretær 
inn i oppgaver knyttet til valget, og det kom inn en vikarierende 
ungdomssekretær. Kontoret har i perioden hatt en del fravær knyttet 
til sykdom og fødselspermisjoner, og har derfor i den forbindelse hatt 
inne vikarer i distriktssekretærstillingen, kontorsekretærstillingen og 
ungdomssekretærstillingen. 
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Det er bosatt 42 346 hovedmedlemmer, 40 bi-medlemmer og 462 
studentmedlemmer i LOs forbund i Hedmark. Totalt 42 848. Dette er en 
økning på 848 bosatte LO- medlemmer i Hedmark fra 2010. Det er 92 
fagforeninger registrert hos oss, og 1 1  lokalorganisasjoner. 

STYRET FOR FYLKES KON FERANSEN (LO-STYRET) 
LO i Hedmark er med i prøveprosjekt om ny organisering, jevnfør 
prøveprosjektene i Hedmark, Vestfold og Telemark. 

Styret for LO i Hedmark, består av: Leder: Karin Mathisen (LO 
kommune), Thor Ame Rønning (LO stat), Torhild Linholt (LO privat 
tjenesteytende sektor) , Jarl Kurud ( LO industri) .  

Styret har i perioden avholdt 5 møter. 

Fylkeskonferansene 
Det er i 201 1  avholdt to fylkeskonferanser. 

1 1 . - 12. april, Rica Hotell Olrud (Hamar) 
Det var 39 stemmeberettigede tilstede, i tillegg til gjester og ansatte. 
Til sammen deltok ca 70 personer på Fylkeskonferansen. 

Hovedtemaer på konferansen var: 
- LO favør/ Lokalorganisasjonene 
- De rødgrønne partienes samarbeid med LO ved valget 
- LOs valgkamp 

Det ble vedtatt uttalelser om: 
1. Lovfestet rett til heltid 
2. Samferdsel - Utbygging av E6 ved Åkersvika - Hamar 
3. Skole og utdanning 
4. Fellesskapet - en velferd for framtida 
5. Industri-, energi- og landbruksmuligheter 
6. Kommuneøkonomi og velferd 
7. Arbeidskraften - vår viktigste ressurs 

Det ble avholdt gruppearbeid om: 
Del 1 .  Hvordan løfte arbeidslivssaker inn i valgkampen 201 1 
Del 2. Hvordan jobber lokalorganisasjonene, Forbundene og LO i sammen 
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Innledninger: 
- Hovedinnledningen v /LOs nestleder Tor-Arne Solbakken om Den 
fagligpolitiske situasjonen 
- Innledning av Linn Herning, Manifest analyse: "Tenk på et tall" 

Suppleringsvalg til LO i Hedmarks Familie- og likestillingsutvalg 
Leder: Ann- Helen Bergan Amundsen, Fellesforbundet, Nestleder: 
Ernst Tore Bekken, Fellesforbundet, 1. medl.: Inger Johanne Norr, 
Fagforbundet, 2. medl . :  Magne Mathiassen, Transportarbeiderforbundet, 
3 .  medl.: Astrid Karstensen, Handel og Kontor. 
Vara 1 :  Roar Kvaløy, Norsk Tjenestemannslag, Vara 2: Eldbjørg Kilen, 
Handel og Kontor, Vara 3: Unni Fornæss, Fagforbundet. 

5.-6. desember Rica Hotell Olrud (Hamar) 
Det var 43 stemmeberettigede tilstede, i tillegg til gjester og ansatte. 
Til sammen deltok ca 70 personer på Fylkeskonferansen. 

Hovedtemaene på konferansen var: 
- "Organisasjonsbygging og medlemsrekruttering - kampen om 
medlemmene" 
- Sparebank 1 Hedmark - LO Favør, den makroøkonomiske situasjonen 
- Den politiske situasjonen i Hedmark etter valget 
- Egen organisasjon 

Det ble vedtatt uttalelser om: 
1. Arbeidsmiljøloven 
2. Vikarbyrådirektivet 
3. Nei til profitt på utleie av arbeidskraft 

Valg av LO representanter til utvalg i Hedmark AP 
- Internasjonalt utvalg Hedmark AP 
- Næringspolitisk utvalg Hedmark AP 
- Miljøutvalg Hedmark AP 

FAM I LI E- OG LI KESTI LLINGSPOLITI SK UTVALG 
Utvalget består av: Leder: Ann-Helen Bergan Amundsen, 
Fellesforbundet. Nestleder: Ernst Tore Bekken, Fellesforbundet. 
Medlemmer: Inger Johanne Norr, Fagforbundet, Magne Mathiassen, 
Norsk Transportarbeiderforbund, Astrid Karstensen, Handel og Kontor. 
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Vara: Roar Kvaløy, Norsk Tjenestemannslag, Eldbjørg Kilen, Handel og 
Kontor, Unni Fomæss, Fagforbundet. 

Det er avholdt 5 møter i perioden. I perioden ble det avholdt 
suppleringsvalg, da tidligere leder Gunn Randi Fjæstad trakk seg grunnet 
stilling i fylkeskommunen. Utvalget var med å arrangere konferansen 
" Familievennlig Arbeidsliv". Utvalget deltok også på "Kvinner som 
vinner" -konferansen på Temingmoen, og på temakonferansen 
"Kontrolltiltak i arbeidslivet", og under valgkampen. 

UNGDOMSUTVALGET 
Ungdomsutvalget bestod i starten av 201 1  av følgende medlemmer Leder: 
Ann-Helen "Mimmi" Bergan Amundsen, Fellesforbundet. Nestleder: 
Tom Francis Snekkerhaugen, Jernbaneforbundet. Medlemmer: Arve 
Nydal, NNN.  Kjetil Sandbæk, Fellesforbundet. Christina Beck-Jørgensen, 
Fagforbundet. Marius Taskerud Jensen, Fagforbundet. Merete Løkken, 
NNN. Kjetil Enger, El og It. Beate Karlsen, Handel og Kontor. Jan Ame 
Helmersen, Fellesforbundet. Ellen Marie Bergan Amundsen, Skolenes 
Landsforbund. Simen Brænden Mortensen, observatør fra AUF. Tiltrer 
som sekretær fra LOs distriktskontor: Svein Olav Lium, ungdomssekretær 
i LO. 

I perioden har Marius Taskerud fra Fagforbundet, Kjetil Enger fra El og 
It, Kjetil Sandbæk fra Fellesforbundet og Christina Beck-Jørgensen fra 
Fagforbundet gått ut av utvalget, og Kai-Robert Johansen fra ELog lit, Lars 
Sterud fra NAF, Magnus Nordhagen fra NAF, Maria Amala Hollen fra SL, 
Stein Andreas Kaveldiget fra NNN, Gry E. Fjogstad Knauserud fra Norsk 
Transportarbeiderforbund, John Magne P. Tanken fra Handel og kontor, 
Glenn Frode Kristoffersen fra Postkom og Linda Therese Grande fra 
Fellesforbundet kommet inn. 

Tom Francis Snekkerhaugen søkte om fratredelse fra sitt nestlederverv 
i utvalget til ordinært medlem pga manglende mulighet til å stille opp, 
Beate Karlsen ble supplert inn i hans sted i starten av 201 1 .  Ann-Helen 
Bergan Amundsen søkte om permisjon fra sitt lederverv fra 1 1 .desember 
201 1 ut mars 2012  pga sitt engasjement i LO, Beate Karlsen søkte om 
permisjon fra sitt nestledervervet samme periode pga fødsel. Ellen Marie 
Bergan Amundsen fra SL ble konstituert som leder, Jan Ame Helmersen 
fra Fellesforbundet som nestleder. 
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Ungdomsutvalget består i slutten av 201 1 av følgende medlemmer: Leder: 
Ellen Marie Bergan Amundsen, SL. Nestleder: Jan Arne Helmersen, 
Fellesforbundet. Medlemmer: Stein Andreas Kaveldiget, NNN.  Merete 
Løkken, NNN.  Arve Nydal, NNN.  Beate Karlsen, Handel og kontor. 
John Magne Pedersen Tangen, Handel og kontor. Kai-Robert Johansen, 
EL og It. Linda Therese S. Grande, Fellesforbundet. Tom Francis 
Snekkerhaugen, Jernbaneforbundet. Maria A. Hollen, SL. Lars Sterud, 
NAF. Magnus Nordhagen, NAF. Glenn Frode Kristoffersen, Postkom. Gry 
E Fjogstad Knauserud, Norsk Transportarbeiderforbund. Simen Brænden 
Mortensen, AUF.  Tiltrer som sekretær fra LOs distriktskontor: Ann-Helen 
Bergan Amundsen, ungdomssekretær LO Hedmark 

Aktiviteter 201 1 :  
- Ungdomsutvalget har avholdt 9 møter 
- Studentservice en gang per måned Hihm Hamar 
- Studentservice Hihm Elverum 
- Nisseaksjon hvor det ble delt ut 1000 juleposer med julekort (med 
informasjon om medlemsfordeler) 
- Deltatt på LOs studentkonferanse på Sørmarka 201 1 
- Deltatt på 2 fylkeskonferanser 
- Deltatt på Fyko i Geiranger 
- Deltatt på 1 .  mai med paroler 
- Arrangert Trinn 1 kurs i Folldal 
- Deltatt på "Handle Hvitt" kampanjen på Gjøvik, Wlehammer, 
Kongsvinger, Hamar, Fagernes og Otta 
- Avholdt planleggingskonferanse for 2012 
- Deltatt på yrkesmesse på Elverum vgs 
- Paneldebatt i forkant av kommunevalget 
- Valgkampstands 
- Bedriftsbesøk 
- Innsamlingsaksjon AUF/Utøya 
- Åpent hus i forbindelse med 22.07 . 1 1  
- Sommerpatruljen 
- Skoleinformasjon 

LO FAVØR-KOM ITEEN 
LOfavør- komiteen i Hedmark består av: Leder: Hege S .  Søberg ( LO DS) ,  
Svein Olav Lium (LO ungdomssekretær) , Arne Granvold (Fagforbundet) , 
Svein Olsen (Fellesforbundet) , Beate Karlsen (HK) ,  Karin Siggerud Olsen 
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( I E) ,  Roar Kvaløy (NTL) , Magne Olav Brustad (Sparebanken Hedmark) , 
Svein- Åge Kjendli (Spare-banken Hedmark), Tore Slettvold (Sparebanken 
Hedmark). Det er avholdt 4 møter i fylkeskomiteen i Hedmark. I 201 1  er 
det fra fylkeskomiteen fokusert på arbeid rettet mot vår handlingsplan for 
201 1 .  

Noen aktiviteter gjennomført i 201 1 :  
- LOfavør ambassadørsamling 4 .  mars: Denne var for LOfavør-nettverket 
og alle kontaktpersonene 
- LOfavør-kurs 24.-25. april 
- Kjennskapskampanje 
- Sommerkampanje 
- Regionale LOfavør-kurs 

I tillegg har lokale LOfavør-komiteer i fylket arrangert aktiviteter knyttet til 
LOfavør, om blant annet LOfavørfordeler og pensjon. 

ANNET ORGAN I SATORISK ARBEID 
Lokalorganisasjonene 
Distriktskontoret har i løpet av året besøkt 10 av 1 1  lokalorganisasjoner 
på møter eller arrangementer i regi av disse. Distriktskontoret har også i 
forbindelse med LOfavør og valgkamp hatt tett kontakt med de fleste av 
lokalorganisasjonene i løpet av året. 

Distriktskontoret har også arbeidet med å engasjere lokalorganisasjonene 
til å aktivt delta mer i regionale råd og fora innenfor lokalorganisasjonenes 
områder virker. LOs lokalorganisasjoner i Glåmdalsregionen samarbeider 
blant annet om og sitte i regionråd for Glåmdalen. 

Forbundene 
Distriktskontoret jobber aktivt for å bedre kontakten med forbundene 
på fylkesnivå. Dette er gjort med samlinger for forbundene og 
lokalorganisasjonene, i tillegg til kontaktmøter med politikerne. 
Distriktskontoret har vært representert i en rekke av forbundenes formelle 
fora. 
Det er oppnådd en tettere kontakt med de fleste forbund på denne måten, 
og samarbeidet øker gradvis. Særlig i forbindelse med prøveprosjektet 
som LO i Hedmark deltar i, så er kontakten med forbundene økt. 
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Prøveprosjekt 
LO i Hedmark er, sammen med Vestfold og Telemark, plukket ut 
som prøvefylker der distriktsstyrer er etablert. Sammensetningen i 
Fylkeskonferansen er også endret i prosjektperioden. Erfaringene fra 
Fylkeskonferansene i 2010 og 201 1 er at det organisatoriske arbeidet 
som er gjort i Hedmark når et høyere nivå med den nye organiseringen 
av Fylkeskonferansen og valgordningen til denne. Deltakelsen på 
fylkeskonferansen er økt betraktelig, og nivået på innhold og debatt er 
merkbart bedre. Kontoret er av den oppfatning at prøveprosjektet gir vår 
organisasjon en ny dimensjon, med større deltakelse fra LOs forbund, og 
større engasjement. 

FAG LIGPOLITI SK ARBE I D  
Samarbeidsutvalget i Hedmark har følgende representanter: 
Fra LO: Leder: Karin M .  Mathisen, Egil Olav Hansen, Magne Mathiassen, 
Frank Bjørneseth, Sekretær: Hege S. Søberg. 
Fra Ap: Per Gunnar Sveen, Njål Føsker, Magnus Stenseth, Aud Marie 
Bryhn, Tiltrer: Grethe Mikaelsen og Kamilla Thue 

Det er gjennomført 3 møter i Samarbeidsutvalget. 

Saker som er behandlet i Samarbeidsutvalget: 
- Valgkamp 201 1 
- Nominasjon til fylkestingsvalg i Hedmark 
- Program for Hedmark Ap 
- Uttalelser fra Fagforbundet avd. 490 Hedmark fylkeskommune 
- Fylkesrevisjonen 
- Lokale lønnsforhandlinger 
- Vikarbyrå. Rapport fra Fagforbundet 
- Vikarbyrå 
- Anbud og Hedmark Trafikk 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 201 1 
- Regionalt Partnerskap i Hedmark fylkeskommune. Distriktssekretær 
representerer LO 
- VRI Innlandet. Distriktssekretær i Hedmark representerer LO i 
Hedmark og Oppland 
- JA- råd. Distriktssekretær representerer LO 
- Samarbeidsforum mot svart økonomi. Ungdomssekretær representerer LO 
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· Y-nemda. Tidligere distriktssekretær og leder i Fagforbundet Innlandet 
representerer LO 
· Hedmark bedriftsutvikling. Distriktssekretær representerer LO 
· Aksjonsgruppa for TV- aksjonen. Distriktssekretær representerer LO 
· Arbeidsgruppe i TV- aksjonen rettet mot arbeidslivet. Rådgiver 
representerer LO 
· Prosjekt for helårs reiseliv i Trysil. Rådgiver representerer LO 
· Vegforum Innlandet. Rådgiver representerer LO 
· Styringsgruppe for prosjekt "legers sykemeldingspraksis". Rådgiver 
representerer LO 
· Styringsgruppe for prosjekt "gravid og ivaretatt". Rådgiver representerer 
LO 
· Styrerepresentant i Norsk Folkehjelp Region Øst. Ungdomssekretær 
representerer LO 
· Representer LO i Hedmark APs Internasjonale utvalg. 
Ungdomssekretær representerer LO 
· Styre, program- og nominasjonskomiteen Hedmark Ap. 
Distriktssekretær og ungdomssekretær representerer LO 
· Viten og vilje · Voksnes læring. Ungdomssekretær representerer LO 
· Ungdom og makt-utvalget. Distriktssekretær har sittet her etter 
utnevning i statsråd 
· Kvinnenettverk i Hedmark AP. Distriktssekretær representerer LO 
· Styringsgruppe Arbeid og Folkehelse. Distriktssekretær representerer LO 
-GN I ST - partnerskap for en helhetlig lærersatsing. Distriktssekretær 
representerer LO 

SÆRSKILTE SAKE R  

JA 
Vi har hatt/har pågående prosjekter på IA-avtalen sammen med de andre 
partene og NAV i Hedmark. Gravid-prosjekt er gjennomført og avsluttet 
i 201 1 .  Prosjekt "Legers sykemeldingspraksis" arbeides det fortsatt med. 
Det er avholdt regionale IA- konferanser i september med de samme 
partnerne. Vi har samarbeidet med Oppland om "Arbeidslivskonferanser". 
Det er rådgiver som har representert LO i disse fora, og har gjort en 
veldig god jobb for oss. Kontorets IA- rådgiver har også bistått forbundene 
med innledninger på kurs og konferanser, og i tilegg bistått forbund/ 
fagforeninger med rådgivning etter forespørsel. 
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Lokalvalg 201 1 
Vi har i løpet av 201 1 hatt fokus på lokal valgkamp, og har under 
valgkampen, i samarbeid med ulike forbund, arrangert aktiviteter i 
forbindelse med valget i Hedmark 

Næringsutvikling 
Kontoret har igjennom året hatt fokus på jord- og skogbruk som 
råvareprodusent til industri og industrieier i Hedmark. Vi har i 
samarbeid med Hedmark Bondelag og Sparebanken Hedmark arrangert 
næringslivskonferanse med dette som bakgrunn. Vi har også sittet i en 
prosjektgruppe for og se på muligheten til å utvikle helårs arbeidsplasser 
i Trysil. 

Oppland 

ORGANISASJONSOVERS IKT 
I fylket er det 5 lokalorganisasjoner og det er registrert 101 fagforeninger/ 
fylkesforeninger. 

STYRET FOR FYLKESKON FERANSEN 
Styret består av Størk Hansen, Helge Galtrud og Liv- Sigrund Holmberg . .  
Det er holdt telefonmøter i forkant av fylkeskonferansene. 

FYLKESKONFERANSENE 
Fylkeskonferansen består av 25 representanter. Tillegg inviteres 
forbundene. Vårens konferanse ble holdt på Ha�ell 10.- 1 1 .mars. 
Konferansen drøftet velferdsstatens rolle: Avtalen om inkluderende 
arbeidsliv. Kommune- og fylkestingsvalget. Erfaringsutveksling i 
forbindelse med streiken ved bedriften Bekken & Strøm, Gjøvik. 
Konferansen vedtok uttalelse om forsvar av uføretrygden. Kristian Tangen 
fra LOs ledelse innledet om den faglig politiske situasjonen. 
Høstens konferanse ble holdt 27.- 28.oktober, Gjøvik. Konferansen drøftet 
fagbevegelsens rolle i oppbyggingen av velferdsstaten. Den globale 
markedsliberalismen. Sosial dumping i offentlig sektor. Terrorhandlingen 
22/7. Konferansen vedtok uttalelse om det framlagte statsbudsjett. Øivind 
T. Hansen fra LO innledet om den fagligpolitiske situasjonen. 

LOs FAM I LIE- OG LI KESTI LLI NGSPOLITISKE UTVALG I FYLKET 
Fram til høstens fylkeskonferanse besto utvalget av Jan Arild Lyseng 
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(NTL), Ole Runar Helbostad (FF) ,  Hans Ivar Gustavsen (Fagforbundet), 
Mari Haugstad (PostKom) ,  Lajla Tangen (Fagforbundet) . Varamedlemmer: 
Astrid W. Orbraaten (FF) ,  Marie Sveum (Fagforbundet) . 

Det ble oppnevnt nytt utvalg etter høstens fylkeskonferanse, bestående 
av Trine Gravdahl Strand (FF) ,  Hans Ivar Gustavsen (Fagforbundet), 
Jannecke Van der Ros (NTL) , Mari Haugstad(PostKom) .  Varamedlemmer: 
Astrid W. Orbraaten (FF) ,  Liv Sigrund Holmberg (Fagforbundet), Gro 
Vassbotten (NTL) . 

Det er holdt 3 møter. Utvalget har arrangert 2 dagkonferanser om 
ufrivillig deltid og lønn og likestilling. 

LOs UNGDOMS UTVALG I FYLKET 
Utvalget har bestått av leder: Ante Nylund (NAF) . Medlemmer: Ronny 
Paulsen (EL&IT) , Tor Egil Larsen (NTF) ,  Kenneth Stuve (FO), Ole Jonny 
Bråten (NNN),  Ole Christian Foss (HK) ,  Ingvill Strand Rognhaugen 
(PostKom) ,  Vegard Flugstad (PostKom) ,  Lisbeth Fremstad (Fagforbundet), 
Olav Aannerud Bjørseth (Fagforbundet) . Utvalget har holdt 4 møter. 

Utvalget fikk ny sammensetning etter høstens nyoppnevning, bestående 
av Ronny Paulsen (EL&IT) , Maren Kristine Brokke (NTL) , Kenneth 
Stuve (FO), Jørgen Strande (FF) ,  Mathias Aaseth (FF) ,  Thale Tveita (NJ F),  
Kjersti Sulistiono (NJ F) ,  Lisbeth Fremstad (Fagforbundet), Olav Aannerud 
Bjørseth (Fagforbundet). 

I årets sommerpatrulje deltok NTL, Fagforbundet, Fellesforbundet, 
Handel og Kontor, El og It, Norsk Transportarbeiderforbund og 
LOs lokalorganisasjoner i regionene, Valdres og Midt- og Nord 
Gudbrandsdalen. Det ble besøkt 285 bedrifter. 4 bedrifter ble sendt til 
Arbeidstilsynet, og 4 saker ble sendt til Skatt Øst. Patruljen vervet 35 nye 
medlemmer. Styringsgruppen avholdt 3 møter. 

Utvalget arrangerte lærlingpatrulje i Sør Gudbrandsdalen, Hadeland 
og G LTE området. Her deltok Handel og Kontor, Fellesforbundet og 
Fagforbundet. Det ble besøkt 301 bedrifter, og vervet 60 nye medlemmer. 
Styringsgruppa avholdt 3 møter. Ungdomssekretæren har godt samarbeid 
med fagenheten for opplæring i fylkeskommunen. 
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Det er gitt orientering til ca 1450 skoleelever. Utvalget har fast 
studentservice på høgskolen i Lillehammer 1 gang i måneden og 
gjennomført et jobbsøker kurs. Det er holdt 2 studentservice-dager 
på Høyskolen i Gjøvik og gjennomført et økonomikurs. Under årets 
rekrutteringskampanje deltok FLT, HK og Fagforbundet. Kampanjen 
ble rettet mot frisørsalonger, varehandel og Teknisk fagskolen i Gjøvik. 
Ungdomsutvalget deltok med AU F på fellesstand under årets valgtorg. 
Ungdomssekretæren bisto med koordineringen av AUFs valgtorg. 
Utvalget deltok aktivt på Handle hvitt-aksjonen, med stands. Det var 
god mediedekning. Ved årets slutt ble det gjennomført nisseaksjon 
med utdeling av "julegodteposer" og informasjon til ansatte på 
handelssenteret CC Gjøvik, i samarbeid med H K. 

LO FAVØRKOM ITEEN 
Fagbevegelsens representanter i komiteen består av Karianne Aaboen 
(Fagforbundet),  Morten Hagen (NTF), Anne Karin Bergestuen (HK) ,  
Morten Solbakken (FF) ,  Linda Kristin Rye (Faglig ungdomssekretær) . 
LOs distriktssekretær er komiteleder. Alle fem bankene er representert 
i komiteen. Det er holdt 1 møte og gjennomført 2 favør-kurs. Tillegg har 
komiteen deltatt på regional samling i regi av LO sentralt. Komiteen har 
drøftet LOfavør-skolering. Studentservice ved Høgskolen i Lillehammer. 
Nye forsikringstilbud. Egenadel ved skade. Bankenes kundegrunnlag og 
samarbeid mellom forbund og enkelte filial. 

FAGLIGPOLITI SK ARBEID  
Det er  holdt 2 samlinger med forbundenes distriktssekretærer/ 
fylkesledere. Samlingene har drøftet følgende saker: Distriktskontorets 
og forbundenes virksomhet. Bekken & Strøm, Gjøvik. Avtalen om 
inkluderende arbeidsliv. Faglig politisk valgkamp. Samferdsel. Sosial 
dumping. Arbeidstilsynets rolle, mandat og handlingsplan. Sparebanken 
Hedmark sin etablering i fylket. 

Distriktskontoret er involvert i fylkeskommunens satsning for 
regionale utviklingsplaner for sysselsetting og næringspolitikk. 
Fylkeskommunen arbeider godt i forhold til videregående opplæring og 
kompetanseutvikling. NAV sine tall per desember viser at 2 .127 personer 
er registrert som helt ledige. Dette utgjør 2,2 pst av arbeidsstyrken. 
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Samarbeidskomiteen er sammensatt av Aps arbeidsutvalg, fylkesordfører, 
en fra stortingsgruppa og en fra AUF. Fra LO deltar seks forbund. Aps 
fylkessekretær og LOs distriktssekretær tiltrer komiteen. Komiteen 
har holdt 3 møter. Distriktssekretæren tiltrer Oppland Aps styre, 
årsmøte, representantskap, fylkestingsgruppe og valgkamputvalg. 
Distriktssekretæren var delegat tilAps landsmøte. 

Den faglig politiske valgkampen bidro til at Oppland fortsatt er et sterkt 
rødgrønt fylke. Ved årets kommune- og fylkestingsvalg fikk pP 44,1 
pst, framgang på 2,7 pst. Sp 1 3,7 pst" tilbakegang 2,2 pst,. SV 3,9 pst, 
tilbakegang 2,0 pst,. Rødt 1 , 1  pst.. 

REPRESENTASJON I RÅD OG UTVALG 
· LO Stats distriktsstyre/årsmøte: Iver Erling Støen, tiltredende. 
· Innovasjon Norge: Solveig Rindhølen/ Tove Sivesindtajet (f.o.m. 1 /12) .  
· Distriktssråd HV-05 : Medlem, Karen Marie Tvedt. 
· Komiteen for samarbeid mot svart økonomi: Medlem, Linda K. Rye. 
Vara, Iver E Støen 
· Y-nemnda: Medlem, Roger Arnesen. Vara, Iver Erling Støen. Fra 1 5 .  
november: Medlem, Iver Erling Støen. Vara, Ole Runar Helbostad. 
· Rådet for Arbeidstilsynet: Iver Erling Støen 
· Lean forum innlandet: Iver Erling Støen. 
· VRI Innlandet: Iver Erling Støen, vara. 
· NAV brukerforum: Iver Erling Støen. 
· Vegforum Innlandet: Bjørn Stenvold. 
· IA- rådet: Bjørn Stenvold. 
- Reiselivsprosjektet for Lillehammer-region: Bjørn Stenvold. 
· Styringsgruppa for miljøsamfunnsansvar for offentlige anskaffelser: Iver 
Erling Støen. 
· Styringsgruppa for GNI ST: Iver Erling Støen. 
· Styret for Arbeiderbevegelsens folkehøyskole Ringsaker: Iver Erling 
Støen, vara. 
· Styringsgruppa for TV- aksjon: Iver Erling Støen. 
· Kontaktmøter i Statlig Dialogbedrift: Iver Erling Støen. 
- Styringsgruppa for prosjektet "Opplæringsmodeller for arbeidssøkere": 
Bjørn Stenvold. 
· Kontaktmøter regionalt partnerskap: Iver Erling Støen. 
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SPES IELLE SAKER 
27.januar opphørte konflikten ved Bekken & Strøm, Gjøvik, etter at Oslo 
Tingrett slo fast at sympatiaksjonene som Handel og Kontor og Norsk 
Transportarbeiderforbund hadde varslet, var lovlig, og at det samme 
gjaldt Fellesforbundets og Handel og Kontors boikottoppfordring. 
Medlemmer i Handel og Kontor og Fellesforbundet hadde da streiket 
i 39 dager for kravet om opprettelse av tariffavtale. LOs distriktskontor 
holdt jevnlig kontakt med de streikendes organisasjoner, LO i G LTE,  
samarbeidskomiteen mellom LO og Oppland Ap og fylkeskommunen. 
Distriktskontoret bidrog ut i fra de behov som ble meldt inn. 

Terrorhandlingen 22.juli rammet også vårt fylke. Distriktskontoret tok 
kontakt med fylkespartikontoret, der vi stilte oss til disposisjon etter deres 
ønske. 

Buskerud 

ORGAN I SASJON SOVERSIKT 
Ved utgangen av 201 1 var antall fagforeninger/avdelinger 164, og disse 
utgjorde til sammen ca 35 .000 medlemmer. 18 av LOs forbund har 
medlemmer i Buskerud. Tallet på lokale LO-organisasjoner er 5, etter at 
Røyken og Hurum slo seg sammen med Drammen og omegn. Buskerud 
har 3 LO-sentre, Ringerike, Kongsberg og Midtfylket. 

STYRET FOR FYLKESKONFERANSEN 
Medlemmer: Leder Margaret Wilthil (Fagforbundet), Grete Høgvoll 
(Postkom), John Erik Molin (Fellesforbundet). Til sammen ble det avholdt 
6 møter. 

FYLKESKONFERANSER 
Den første fylkeskonferansen ble avholdt i Drammen 23 .  mars. Fra LO 
deltok Kristian Tangen som innledet om den faglig politiske situasjonen, 
som i hovedsak dreide seg om valgkampen. Andre innledere var Trond 
Mathisen fra Norsk Folkehjelp om TV-aksjonen 201 1 og Lars Moholdt fra 
Norsk Arbeidsmandsforbund i forhold til strategier fram mot 2015 .  Fra de 
politiske partiene ble det ved Bjørn Tore Ødegården Ap og Runar Gravdal 
SV, innledet om forslag til fylkestingsprogrammet. 
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Den andre konferansen ble avholdt i Kongsberg 9.- 10. november. Den 
første dagen ble ungdomsarbeidet belyst av Markus Teigen og Lena 
Reitan. Roger Ryberg satte fokus på hvordan veien videre i Buskerud 
så ut politisk etter at Høyresiden overtok flertallet i fylket og Kristian 
Tangen hadde igjen tatt turen til Buskerud fra LO. Debatten med mest 
temperatur denne dagen kom etter Harald Noddeland sin innledning 
om høringer og prosesser rundt sykehusene i Vestre Viken Helseforetak. 
Dag 2 av konferansen var funksjonshemmede i Buskerud satt på 
dagsorden etter innspill fra Familie og likestillingspolitisk utvalg i 
Buskerud. Rita S. Bermingrud, leder av utvalget, holdt en innledning om 
definisjoner av det å ha et handikap og satte fingeren på mange aktuelle 
problemstillinger. Vi hadde en filmvisning og spørsmål til skaperne av 
filmen "Livet under 1 ,50", før Harald Olsen, distriktssekretær LO Stat, tok 
oss gjennom temaet "Delmål 2 i IA-avtalen. Reidar Lauritzen, fylkesleder 
i FFO Buskerud og Wenche Kittelsen, rådgiver i NAV arbeidslivssenter, 
avsluttet bolken om funksjonshemmede med vært sitt innlegg om 
"Funksjonshemmedes situasjon" og " Funksjonshemmede i arbeid". På 
slutten av konferansen ble "Retningslinjer for økonomiførsel i de lokale 
LOene" framlagt og gjennomgått av Kim-Louis Belaska og en enstemmig 
sal vedtok forslaget. Det ble i tillegg vedtatt to uttalelser om " Endringer 
i permitteringsregelverket, statsbudsjettet 2012" og "Sats på jernbane -
minsk biltrafikken" . 

LOs FAM I LI E- OG LIKESTI LLI NGSPOLITI SKE UTVALG 
Utvalget fortsatte sitt strålende arbeid også i 201 1 .  Alle utvalgsmedlemmene 
fikk med seg den sentrale familie- og likestillingspolitiske konferansen 
på Sørmarka i januar. Utvalget har i perioden hatt 4 møter, og har hatt 
utadrettet fokus. Utvalget arrangerte en konferanse i mai, hvor de satte 
fokus på taleteknikk og kvinnehelse (Hjertelig hilsen-kampanjen til 
LHL). Her var det ca 1 5  deltagere. Utvalget deltok på et nettverksmøte i 
kvinnenettverket Fjell 2020, og orienterte om LO og arbeidstakerrettigheter. 
Under Drammen Elvefestival var utvalget synlig med informasjon om 
den lave kvinneandelen blant kommunepolitikere, og oppfordring om 
å bruke stemmeretten og til å «krysse en kvinne». Utvalget var også 
aktive i å planlegge temaet «Mennesker med funksjonsnedsettelse i 
arbeidslivet» på høstens fylkeskonferanse, som virkelig var med på å 
løfte fylkeskonferansen. Utvalget ble ledet av Rita Skinstad- Berrningrud 
(FO), og har for øvrig bestått av Grete Høgvoll (Postkom), Astrid Isene 
(Fagforbundet) og Markus Teigen (HK) .  
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LOs UNGDOMSUTVALG I FYLKET 
Utvalget har bestått av: Markus Teigen (HK) ,  Maria Johnson (HK) ,  Hanne 
Bekkeseth (Fagforbundet), Magnus Langstrand (Fagforbundet) , Runar 
Landsverk (Fellesforbundet) , Line Aufles (Fellesforbundet), Angelica 
Lundegård (Fellesforbundet) , Espen Andre Bakke (NSF) ,  Eystein Lerheim 
Kristiensen (NJ F), Kristoffer Jakobsen (EL  og IT) , Asgeir Kjeldstad ( S L) og 
Tore Remi Christensen (observatør) . 

Vinterpatrulje ble gjennomført med bedriftsbesøk i øvre del av fylket, 
hvor satsningen var reiselivsnæringen. Det er blitt avholdt 3 kurs: 
Super LO, Sommerpatrulje kurs og Ung i LO trinn 2. Mange skoler 
har t tt besøk fra LO og forbundene, både stands og klassiske besøk i 
klassetimer. LOs studentservice har hatt jevn aktivitet gjennom hele på 
året på Hønefoss og Drammen, men har fått noen utfordringer med å stå 
i Drammen. Ungdomsutvalget var godt representert på LOs student- og 
ungdomskonferanse. Sommerpatruljen ble arrangert på tradisjonelt vis 
i uke 26, og det ble besøkt 381 bedrifter, avdekket brudd på 80 bedrifter 
og 17 bedrifter ble meldt videre. Det ble arrangert en paneldebatt 
knyttet til kommune- og fylkestingvalget, men det ble ingenting av de 
planer som ble bestemt knyttet til valgkamp grunnet 22/7. Valgkampen 
fra ungdommens side ble å bistå AUF, stå på stands på festivaler og 
høyskolen. Alle ble sterkt preget av det som skjedde 22/7. I løpet av 
året avholdt ungdomsutvalget til sammen 1 konferanse og 6 møter for 
utvalget. 

FAGLIGPOLITI SK ARBEID  
Året har naturlig nok handlet en del om valget i 201 1 ,  og samarbeidet 
med de politiske miljøene i fylket er bra, og naturlig nok er dialogen 
tettest med Arbeiderpartiet. Vi har hatt våre utfordringer og uenigheter i 
løpet valgåret, og vi kunne helt klart ha ønsket oss enda tettere samarbeid 
til beste for våre medlemmer. Tragedien på Utøya og terrorhandlingen 
i Regjeringskvartalet 22. juli har selvsagt preget oss i tiden etterpå og 
valgkampen og den faglige aktiviteten bar nok mye preg av dette. Lena 
Reitan gjorde på vegne av distriktskontoret en formidabel innsats med 
gjennomføring av markeringer etter handlingene og for de etterlatte. 
Fagbevegelsen i Buskerud har samlet skrytt av Lenas ekte engasjement 
og medmenneskelighet. Vi avholdt faglig politiske frokostmøter sammen 
med Buskerud Arbeiderparti og det ble gjennomført noen møter i 
samarbeidskomiteen. Vi har et tett og godt samarbeid med Buskerud 
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fylkeskommune, og blir invitert som en selvfølgelighet i en rekke 
forskjellige prosjekter og styrer. 

Distriktssekretæren er nestleder i koordineringsgruppa for 
Inkluderende Arbeidsliv ( IA) i Buskerud og har ellers tett kontakt med 
NAV arbeidslivssenter. Styringsgruppa bestående av leder for NAV 
arbeidslivssenter, NHO og LO, gruppa møtes ca en gang hver annen 
måned. I perioden har det vært avholdt en rekke konferanser og møter 
som er initiert av utvalget. 
LO leder brukerutvalget for NAV Buskerud, og treffer i tillegg 
representanter fra NAV gjennom diverse andre fora. Andre viktige 
aktiviteter som har tatt en del tid dette året er Buskerudbyen og styremøter 
i Innovasjon Norge. Vi har månedlige møter i styringsgruppa for H F
prosjektet om reiseliv og vi ser at det går den rette veien og vil bære 
frukter i årene som kommer. 

REPRESE TASJON I STYRER RÅD OG UTVALG 
Distriktssekretæren har møtt i følgende styrer, råd og utvalg: Innovasjon 
Norge, VRI, HF,  Fagskolestyret Tinius Olsen, Buskerudtinget, SMSØ, 
Buskerud Arbeiderparti, Frokostforum, Brukerrådet i NAV Buskerud, 
Rådet for Drammensregionen, Partnerskap for klima og energi, Nasjonalt 
senter for flerkulturell verdiskapning, Styremedlem i Folkets Hus 
Drammen, og andre mer ad hoc organiserte prosjekter. 

Vestfold 

ORGAN I SASJONSOVERSI KT 
I distriktskontorets arbeidsområde var det per 01 .  januar 201 1 i alt 6 
lokalorganisasjoner og ca. 50 fagforeninger, med til sammen ca. 34 000 
medlemmer. 

STYRET FOR LOs FYLKES KON FERANSE 
Styret for LOs fylkeskonferanse har bestått av leder, Alv Ratikainen 
(FF) ,  Merete Dahl, nestleder (Fagforbundet) ,  Ann-Kristin Kvaløsund 
(NNN),  Harald Lund (LO Stat), Lene-Britt Johannesen, LOs repr. i LOs 
Repskap (Fagforbundet). Varamedlemmer: Edvard Ryholt (FF) ,  Eddie 
Whyte (Fagforbundet), Kåre Karlsen (EL og IT) , Christian Robak (LO 
Stat). Utvidelse av styret med to representanter fra lokalorganisasjonene 
ble vedtatt på fylkeskonferansen 1 3 .  - 14. oktober og suppleringsvalg 
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gjennomført. Medlemmer: Raymond Marthinsen (LO Larvik og Lardal) 
og May-Lill Sandvik (LO Holmestrand) . Varamedlemmer er Roger Feed 
(LO Horten) og Vibeke Bredal (LO Sande�ord). Medlemmene av utvalget/ 
styret deltar i en rekke tiltak, møter og aktiviteter som representanter for 
LO i fylket. 

FYLKES KONFERANSER 
Det er  avholdt to fylkeskonferanser i Vestfold. Vårkonferansen ble 
avholdt 1 7. og 18.  mars på Rica Havna Hotel på Tjøme og temaene var: 
" Den faglige og politiske situasjonen" v/Kristian Tangen, LO. "Årets 
TV-aksjon" v/Trond Mathisen, Norsk Folkehjelp. "LOs ungdomsarbeid" 
v/Alexandra Jageland, LOs ungdomssekretær. "Valgkamp" v/Tor Erik 
Nybert, YAP.  "Sosial dumping" v/Børre Pettersen, LO. "Omsorg - heltid 
- deltid" v /Merete Dahl, Fagforbundet Vestfold. "Arbeidsmiljøloven" v / 
Snorre Nordstrand og Hilde Skretteberg, Arbeidstilsynet. "Varsleren. 
Edel eller simpel sladrehank'' v/Per-Yngve Monsen. Konferansen hadde 52 
deltakere. 

Høstkonferansen ble avholdt på Rica Havna Hotel, Tjøme 1 3 .  og 
14. oktober. Konferansen hadde 50 deltakere. Temaene var: "Norsk 
Folkehjelp - TV-aksjonen, v/Ivar Christiansen, Norsk Folkehjelp. 
" Prøvefylkeordningen - Valgkamp": Prøvefylkeordningen, v/Alv 
Ratikainen, leder i Styret. Sett fra forbundenes side, v /Merete Dahl, 
Fagforbundet Vestfold. Sett fra lokalorganisasjonenes side, v/Raymond 
Marthinsen, LO i Larvik og Lardal. Erfaringer fra valget 201 1 og hvordan 
utvikle vår organisasjon til Stortingsvalget 2013 ?  v/Tor Erik Nyberg, YAP. 

D ISTRIKTS KONTORETS VI RKSOM H ET 
LOs distriktssekretær og LOs ungdomssekretær har deltatt på møter i 
lokalorganisasjonene og i fagforeningene. De har i tillegg deltatt på en 
rekke faglige og politiske møter, kurs og konferanser. Aktiviteten har 
vært høy. Distriktskontoret har et godt samarbeid med ulike forbunds- og 
foreningsnivå og har vært behjelpelig i ulike organisasjonsmessige saker. 
Videre har vi hatt et meget godt samarbeid med Vestfold Arbeiderpartis 
fylkestingsgruppe, NHO Vestfold, Styringsgruppa H F  i samarbeid med 
NHO Vestfold. Flere møter i eget utvalg mot sosial dumping og svart arbeid, 
fylkeskommunen, VRI-programmet på Høgskolen, Begeistringskonferansen 
på Arena i Larvik. Terrorhandlingen i Regjeringskvartalet, og spesielt 
tragedien på Utøya 22. juli, har preget kontoret sterkt. 
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REPRESENTANTER I STYRER, RÅD OG UTVALG 
Kontoret er representert i en rekke utvalg på fylkesplan, både i regi 
av fylkeskommunen og fylkesmannen, blant annet kan nevnes: 
Yrkesopplæringsnemnda, Partnerskapskonferansen, Hovedutvalg 
for utdanning, Hovedutvalg for plan, areal og miljø, Hovedutvalg 
for Samferdsel og Næring, styret i AOF, TV-aksjonen, Fagskolestyret 
Vestfold, leder av fylkeskommunens styre for Arbeiderbevegelsens 
Arkiv. Distriktssekretær Per-Kristian Finstad var nestleder av Y-nemnda 
i fylkeskommunen. Det ble på siste fylkeskonferanse foretatt nyvalg til 
blant annet Y-nemnda. Distriktssekretæren er leder av LOfavør-komiteen 
i fylket. 

LOs FAM I LI E- OG LIKESTI LLINGS POLITISKE UTVALG 
Utvalget har bestått av leder Osvald Tansø, Marit Olsen, Åse N .  
Agledal. Lene-Britt Johannesen, Merete Dahl, Per A .  Johnsen, Inger 
Sembsmoen og Thomas Olsen. Utvalget har avholdt 1 møte og behandlet 
4 saker. Det har vært liten aktivitet i utvalget dette året og det ble på 
siste Fylkeskonferanse valgt et nytt utvalg, som består av følgende: 
Eddie Whyte, leder (Fagforbundet) ,  Kari Myhrvold (FF) ,  Merete Dahl 
(Fagforbundet) , Thomas Olsen (HK).  Marit Olsen (HK) .  Personlige 
varamedlemmer: Kåre Karlsen (EL & IT) , Steinar Nyland (FF) ,  Liv 
Krossøy (Fagforbundet) , Ellen Grønseth (NNN) .  Åse N. Agledal (FLT) . 

LOs UNGDOM SUTVALG 
Det har vært et aktivt år. Mye tid har gått med til satsingene på 
høyskolen og videregående skoler, i tillegg til de store oppgavene 
som Sommerpatruljen og ungdomskurs. Videre har vi deltatt på 
utdanningsmesse, med over 6000 besøkende. 500 deltok på vår 
spørreundersøkelse. Vi har deltatt aktivt i l .mai-arrangementer. 
Ungdomssekretæren har aktivt deltatt i mange møter i regi av LOs 
lokalorganisasjoner og ulike forbundsområder. Ungdomsutvalget har 
i perioden bestått av: Leder, Ellen Grønseth (NNN),  Marianne Bjerkeli 
(HK),  Trine Flemming (Fagforbundet) , Tone Hjelmtvedt (FF) ,  Lars Sand
Hanssen (NAF) og Thomas Olsen (HK).  Utvalget har avholdt 8 ordinære 
møter og behandlet 38 saker. Utvalget har også avholdt andre møter 
vedrørende saker som l .mai og Sommerpatruljen. I 201 1 har vi besøkt 
videregående skoler i Vestfold. Aktiviteten på høyskolen har vært høy. Vi 
trekker mer folk siden vi er blitt kjent blant studentene. Vi har hatt masse 
informasjon, konkurranser og vaffelservering. 
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LO i Vestfold var til stede på AUFs sommerleir på Utøya. 
Ungdomssekretæren hadde ansvaret for LOs stand fram til terroren 22. 
juli. 

Det ble på siste Fylkeskonferanse valgt nytt utvalg: Ellen Grønseth, leder 
(NNN),  Marianne Bjerkeli (HK) ,  Bent Frantzen Simonsen (Fagforbundet) , 
Cato Uhlmann (NAF), Hans Erik Christoffersen (NSF) ,  Sebastian Tømvall 
Andersen (HK) ,  Kim Andreas Stensnes (FF) ,  Mariann Aas Minnesjord 
(Fagforbundet) ,  Roger Haugerød (NNN) og Barbara Verdu (FF) .  

Sommerpatruljen ble gjennomført i tiden 27. juni til 1 .  juli, med 
god innsats fra ulike forbundsområder. I løpet av fem dager ble det 
gjennomført 246 arbeidsplassbesøk. Det var 44 større eller mindre brudd 
på disse. Under patruljen var det også tilrettelagt egen stand flere av 
dagene. De 22 deltakerne (52 dagsverk) , som utgjorde årets patrulje, 
gjorde en fremragende innsats. Mediedekningen var veldig bra og 
patruljen fikk oppslag både i radio og aviser og tv. Sommerpatruljen 
hadde god dialog med Arbeidstilsynet og Skatteetaten før og under 
aksjonen. Alle nye deltakere ble kurset i lov- og avtaleverk, samt det 
praktiske rundt gjennomføringen av selve patruljeuka. 

OPPLYSNINGSVIRKSOM H ET 
Forbundskontor, fagforeninger og LOs lokale organisasjonsledd får 
kontinuerlig tilsendt informasjon. Representanter som er oppnevnt av 
LO i forskjellige råd og utvalg får også tilsendt relevant informasjon. 
Tariffrevisjonen er selvfølgelig et informasjonstema som distribueres til 
arbeidsplasser i fylket. 

FAGLIG POLITI S K  SAMARBEID  
Vi har et godt fagligpolitisk arbeid på fylkesplan og  i noen av 
lokalorganisasjonene har det vært aktiviteter i forbindelse med 
fagligpolitisk arbeid. Distriktssekretæren har aktivt deltatt i Vestfold 
Aps styre, AU og fylkestingsgruppen. Vi har et meget godt samarbeid 
med Vestfold Arbeiderparti og et godt relatert fagligpolitisk samarbeid 
i nedsatt samarbeidskomite. Det har i år vært gjennomført mange 
arbeidsplassbesøk. Det er vedtatt egen oppfølgingsplan for fylkene Vest
Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold, tilrettelagt for den enkelte. 
Dette året har naturlig nok handlet en del om valget i 201 1 .  
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ARBEIDSS ITUASJONEN I FYLKET 
Noen av lokalorganisasjonene i fylket jobber bra, men det er noen 
som har mindre aktivitet. Alle på distriktskontoret besøkte to 
lokalorganisasjoner på høsten, for å skape bedre relasjoner på tvers og for 
å bli orientert om viktige saker for den enkelte lokalorganisasjon. Dette 
ble oppfattet som veldig vellykket og nyttig for alle. 

IA og HF 
LOs distriktskontor har deltatt aktivt i JA-arbeidet i fylket og har et meget 
godt samarbeid med NAV og deltatt på alle aktuelle møter og konferanser. 
Samarbeidet LO-NHO i fylket har gitt positivt utslag og H F-prosjektet på 
tvers av fylkene Buskerud og Vestfold, som omhandler reiselivsnæring, 
ble vedtatt fra sentralt hold og har allerede gitt positive utslag. 

SOSIAL DUMPING OG SVART ARBE I D  
Distriktskontoret har et eget utvalg mot sosial dumping og svart arbeid. 
Utvalget har hele året vært svært aktive på ulike arbeidsplasser i hele 
fylket. Videre har utvalget nedlagt et stort arbeid gjennom informasjon 
til fagforeninger og klubber. Koordineringsansvarlig i LO har vært Børre 
Pettersen fram til i juni. 

AVSLUTNI NG 
Samarbeidet med de ulike organisasjonsledd, distriktskontoret, ulike 
organer i fylkeskommunen, NHO og Vestfold Arbeiderparti har vært 
meget tilfredsstillende. Vi vil legge stor vekt på å videreføre dette 
samarbeidet på lik linje med at vi vil styrke distriktskontorets ulike 
arbeidsrelasjoner, både innad i organisasjonen og til de aktører vi fører 
samarbeid med utenfor selve organisasjonen. 

Telemark 

ORGANISASJONSOVERSIKT 
Antall LO medlemmer i Telemark er stabilt på ca 35 000. I 
gjennomsnitt er hver 5. telemarking medlem av et LO forbund. Det er 6 
lokalorganisasjoner, to LO-senter og i alt ca.80 fagforeninger. 

STYRET 
Styret for LO i Telemark består av Vidar Stang, Fagforbundet - leder m/ 
vara Marianne S. Nilsen, Fagforbundet, Esther Romme Bakka, NTL m/ 
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vara Thorbjørn Holøs, El og It, Tom Egil Flata, FF m/vara Wenche Tveitan, 
I E, Nina Risinggård, NTF m/vara Bjørn Skogen, HK. 
Både styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøter. 

Styret har hatt 8 møter, ett av dem i sammen med lederne av 
lokalorganisasjonene.Styret samarbeider godt, og oppfatter prøveordninga 
som en styrke for LO i Telemark. 

FYLKES KONFERANSENE 
Det har vært avholdt 2 fylkeskonferanser. Vårkonferansen var på Straand 
Hotell i Vrådal. 
Hovedtemaer for konferansen: Informasjon om ny uføretrygd v /Tove 
Linnea Brandvik, Den faglige og politiske situasjonen v/LO sekretær 
Kristian Tangen, Industri og næringspolitikk v/Nils Eirik Stamland, 
Ineos, Energi og Kraft v /Thorbjørn Holøs, Privatisering av offentlig sektor 
v/Linn Herning, Velferdsstaten og Thorleif Vikre FrP, Valgkamp 201 1  
med lokale innledere. 

Høstkonferansen var på Bø Hotell 3. og 4. november. Hovedtemaer 
på konferansen: Erfaringer etter valget 201 1 ,  forberedelser til 201 3 ,  
Telemarks muligheter med diverse innledninger, blant annet fra NHO 
Telemarks regiondirektør Nikolai Boye, og Den faglige og politiske 
situasjonen og organisasjonskomiteens arbeid v/LOs nestleder Tor-Arne 
Solbakken. 

LOs FAM I LI E- OG LIKE STILLINGS POLITI SKE UTVALG I FYLKET 
Utvalgets medlemmer er Lise Larsen (Fagforbundet) leder, Wenche 
Kongerød (HK) ,  Jan Petter Gurholt (FF),  Alexander Lien (Fagforbundet), 
og Ragnar Sande (FO), med Thorbjørn Lillemoen (Fellesforbundet), 
Bente Fjellheim (HK) ,  Ingvill Jensen (Fagforbundet) og Bente Helle 
Alfsen (Fagforbundet) som varamedlemmer. Både distriktssekretær og 
ungdomssekretær deltar i møtene.Det har vært minimal aktivitet i utvalget. 

LOs UNGDOMS UTVALG I TELEMARK/UNGDOM SARB E I D  
Utvalget består av Kent Rune Pedersen (Fellesforbundet), Kenneth 
Solheim (Fagforbundet), Andreas Aune (HK), Linn Renate Mehren 
(Fellesforbundet), Cecilie A. Tonning (HK) ,  Elisabeth W. Åkredalen (SL) 
Charlotte Jonskås (Fagforbundet) , Leif Arne Glenna (NTF), Andre Vorland 
Jensen (El og IT) og fylkessekretær i AUF Telemark. 
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LOs ungdomsutvalg i Telemark har hatt fem møter. Året startet med et 
vellykket SuperLO kurs (Trinn 1 kurs) i Sandefjord som ble arrangert 
sammen med Vestfold og Buskerud. Telemark hadde 5 deltakere. 
Utvalget har hatt en egen teambuildingstur i april, hvor målet var å 
bygge et sammensveiset ungdomsutvalg. Rekrutteringsuka i uke 17  
var ikke så  godt forankret i forbundene, men den ble gjennomført med 
høgskole- og fagskolestand med S L, FO, FLT, og Fagforbundet. Handel 
og Kontor. Fagforbundet hadde eget opplegg i denne uken. 1 .  mai hadde 
ungdommen sitt eget arrangement på rådhusplassen i Porsgrunn hvor 
intensjonen var å få dagen tilbake som en familiedag. Arrangementet ble 
godt mottatt. 25 .  mai ble det avholdt et Sommerpatruljekurs i Folkets hus 
i Porsgrunn med 10 deltagere fra Vestfold og Telemark. Sommerpatruljen 
ble gjennomført i uke 26, med grei deltagelse fra forbundene. Med 5 1  
dagsverk gjennom uka, besøkte vi ca 160 arbeidstakere. 

Studentsatsingen har begynt å ta form i Telemark og det ble gjennomført 
9 høgskole- og fagskolestands sammen med forbundene Fagforbundet, 
FLT, SL, FO og EL og IT. Tilbakemeldinger fra forbundene viesr at det har 
kommet mange nye studentmedlemmer. 
Ungdomsutvalget tok ansvaret for at 1 .  mai-arrangementet i Grenland 
fikk et mer familievennlig fokus. De stilte med hoppeslott og andre 
aktiviteter for barn på Rådhusplassen i Porsgrunn. Ungdomsutvalget har 
vært delaktige i standvirksomhet på Handelsstevnet og Dyrsku'n hvor 
hovedfokus var å rekruttere nye medlemmer. 

Under kommune- og fylkestingsvalgkampen var ungdomssekretæren 
utlånt til AUF i Telemark for å hjelpe til. Arbeidet besto i hovedsak 
av å planlegge og gjennomføre skolevalgtorgene, få AUFere til å stille 
opp på partistander og ansvaret for AU F-leder Eskil Pedersens besøk i 
valgkampen. 

Ellers har ungdomssekretæren holdt foredrag om plikter og rettigheter 
i arbeidslivet for grunnskole - og videregående elever, hos NAV og for 
flyktninger i Skien kommune. 

LOFAVØR-KOM ITEEN 
Komiteen har følgende sammensetning: Jan Berge og Anita Sandelin 
fra SpareBankl Telemark, Steinar Syversen (Fellesforbundet) Vidar 
Stang eller Eli Saua Svalastog (Fagforbundet) , Frank Roy Larsen 
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(Postkom), Liv Aas bø (HK) og distriktssekretæren fra LO. I tillegg 
tiltrer ungdomssekretæren og daglig leder av AOF Ragni Bilberg. Det 
er gjennomført to kurs, et for Fagforbundet og et for Fellesforbundet. I 
tillegg er det gjennomført informasjonsvirksomhet i forbindelse med 
fylkeskonferansene. 

D ISTRIKTS KONTORETS VI RKSOM H ET 
Aktivitetsnivået er høyt, og prega av at mange i Telemark ønsker å 
samarbeide med LO. Dette er en situasjon vi prøver å forvalt på best mulig 
måte. 

I samarbeid med N HO, Arbeidstilsynet, NAV, KS med flere 
arrangerte vi H M S-dag i februar, med ca 400 deltakere og Klaus 
Sonstad som hovedtrekkplaster. Distriktskontoret tok sammen med 
fylkeskommunen et spesielt ansvar for å markere behovet for byggestart 
av Eidangerparsellen i 2012, da samferdsels- og transportkomiteen var på 
besøk i Telemark. 

Valgkampen startet tidlig, med en rekke arbeidsplassbesøk både før og 
etter sommeren. Det har også vært gjennomført en del standsvirksomhet i 
samarbeid med lokalorganisasjonene. 

Etter tragedien 22. juli, tok LO på seg å skaffe fakler til arrangementet 
med fakkeltog i Skien 25. juli. Vi støttet opp om Fagforbundets 
standsvirksomhet på Notodden Bluesfestival, og vi hadde egen stand på 
Handelsstevnet i Skien og på Dyrsku'n i Seljord. 

Vervet som nestleder i Y-nemnda krever mye av tiden til 
distriktssekretæren, med hyppig møtevirksomhet og kontakt med 
både arbeidslivet og utdanningssektoren. Deltakelse på den nasjonale 
opplæringskonferansen blir prioritert, selv om den annet hvert år 
kollidere med valgkampen. Distriktssekretæren er styreleder i AOF 
Telemark og Vestfold, med stor møteaktivitet både lokalt og sentralt. 

Det har vært stor aktivitet i IA-rådet. Distriktssekretæren deltok både på 
nasjonal JA-konferanse i november, og deltok som innleder på alle fem 
lokale IA-konferanser i Telemark i november og desember. 
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Distriktskontorets ansatte deltok på LO Oslos markering Ja til mangfold, 
nei til rasisme i slutten av november. 

Samarbeidet med NHO Telemark er meget godt, og vi jobber tett 
sammen, spesielt i dialogen med fylkeskommunen. Det gjelder både 
næringsutvikling og utdanningsområdet. Vi har flere velfungerende 
nettverk som har stor aktivitet: Industriclusteret Grenland, 
Samarbeidende teknologibedrifter i Grenland, Samhandlingsforum om 
innovasjon og medvirkning i Telemark. Vi samarbeider også godt om VRI 
og Telemark Gassforum. 

Distriktssekretæren har overtatt som leder av SMSØ (Samarbeidsutvalget 
mot svart økonomi) og her er også ungdomssekretæren med. Vi 
underviser hver tredje måned i 5. og 6. klasse på forskjellige skoler 
om vårt lokalsamfunn. Vi har deltatt på utdeling av hvite bøtter for å 
informere om nettstedet handlehvitt.no, og vi har bidratt til at Skatt Sør 
og Porsgrunn kommune har undertegna en intensjonsavtale om hvitt 
kulturhus tidlig i byggeprosessen. 

LOKALORGAN I SASJONENE 
Alle lokalorganisasjonene har avholdt årsmøte og det har vært godt 
frammøte på fylkeskonferansene. LO i Kragerø klarte ikke på sitt årsmøte 
å velge leder, og de står fremdeles uten leder ved slutten av 201 1 .  Vi fører 
fortsatt regnskap for 5 av de 6 lokalorganisasjonene. 

FAG LIGPOLITI S K  ARBEID 
Samarbeidskomiteen har hatt møter ca 1 gang pr måned. Med støtte fra 
LO gjorde Telemark Ap et godt valg i fylket, og etter 16  år med borgerlig 
styre overtok de rødgrønne partiene den politiske makta i Telemark 
fylke. Fagbevegelsens prioriterte representant Tom Egil Flata kom inn 
i fylkestinget sammen med medlem av LOs ungdomsutvalg Elisabeth 
Wickstrøm Åkredalen og LOs ungdomssekretær Ole-Henrik Olsen. De 
har fått plass i henholdsvis hovedutvalget for næring og hovedutvalget for 
kompetanse, viktige utvalg for LO. Leder av LO Grenland sitter i styret til 
Telemark Ap, i tillegg til at distriktssekretæren tiltrer. Begge har fått plass i 
forberedende redaksjonskomiteer til partiets årsmøte. 

STATISTI S K  OVERSIKT 
Arbeidsledigheten i Telemark har økt med 5 pst i forhold til �oråret, 
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mens ledigheten på landsbasis ble redusert med 9pst. I desember er det 
registrert 2844 helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsprosent på 3 ,3  mot 
2.4 prosent på landsbasis. Det legemeldte sykefraværet for tredje kvartal 
201 1 var på 6. pst mot 5.8 pst i resten av landet. 

Aust-Agder 

ORGAN I SASJONSOVERS I KT 
LO i Aust-Agder har 1 lokalorganisasjon for hele fylket med 9500 
medlemmer. Det er 44 fagforeninger /fylkesforeninger. 

STYRET FOR FYLKES KONFERANSEN 
Styret har bestått av leder Kjell Arne Andersen, EL & IT Forbundet, Bente 
Trulsvik, Fagforbundet, Bjørn Gottschlich, Fellesforbundet og May-Brith 
Høgberg, NNN l .vara som møter fast. I tillegg møter Per Age Nilsen, 
Aust-Agder Arbeiderparti, ungdomssekretæren og distriktssekretæren, 
samt kontorsekretæren som er sekretær for styret. Det har vært avholdt 3 
møter. 

FYLKES KONFERANSER 
Det er  avholdt 2 fylkeskonferanser. Hovedtema på vårkonferansen: Et 
seriøst arbeidsliv. Børre Pettersen fra LO innledet om hvordan samfunnet 
bygger på et arbeidsliv som reguleres av lover og avtaler, Trond Blattmann, 
Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, snakket om politikernes rolle 
i arbeidslivet. Fra Barna Gruppen kom Magne Svartbekk og snakket 
om markedsstyring og etikk. I tillegg hadde vi Jan Petter Røinaas fra 
offentlig innkjøp på Agder som snakket om bestillerrollen, utfordringer 
og systemer og Pål Harv fra I S S  som hadde tema leverandørene. Det ble 
vedtatt en uttalelse: LO i Aust-Agder arbeider for et seriøst arbeidsliv. 

Høstkonferansen hadde utdanning som hovedtema. Der hadde vi flere 
innledere som snakket om Fag og yrkesopplæring i Aust-Agder, EVU
reformen, Yrkesopplæringsnemda, Karrieresentrene i Aust-Agder Det ble 
vedtatt 2 uttalelser på konferansen: EUs vikarbyrådirektiv og 5 punkter til 
fylkes- og kommunepolitikere 

LOs FAMI LE OG LIKESTI LLI NGSPOLITIS KE UTVALG I FYLKET 
Utvalget har bestått av 5 medlemmer og 2 vara. Det har vært 2 møter, 
og en 2 dagers samling. Saker som de har vært mest opptatt av er å 
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inkludere medlemmer fra etniske minoriteter. De har deltatt med stands 
på Internasjonalt marked. Medlemmer fra utvalget har også deltatt på 
konferanser som Likestillingskonferansen og konferansen Arbeidsliv og 
familieliv i balanse. 

LOs UNGDOMS UTVALG I FYLKET 
Ungdomsutvalget har bestått av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. 
Ungdomssekretær begynte i stillingen i mars 201 1 ,  og det har da vært litt 
mindre aktivitet i begynnelsen av året. Det har vært 7 ordinære møter 
i ungdomsutvalget. Det har også blitt gjennomført jevnlige skolebesøk 
og stand på universitetet. LOs Sommerpatrulje ble gjennomført i 
uke 27 i år, med til sammen 49 årsverk og fire mediaoppslag. Det ble 
holdt felles kurs med trinn 1 sammen med Vest-Agder i juni. Det er 
også gjennomført LO favørkurs for ungdom. Diverse møter/samling 
med Nytt Arbeidslivsfag er også gjennomført, samt møter i SMSØ 
(Samarbeid mot svart økonomi). Vi har også hatt samarbeid med Arendal 
voksenopplæring, som har norskopplæring for etniske minoriteter for å 
informere om LO og rettigheter og plikter i arbeidslivet, Quiz-kveld for 
medlemmer, og en konsert i anledning valgkampen for både medlemmer 
og ikke-medlemmer. Det har også vært deltakelse på stand i anledning 
valgkampen, og aktivitet i forbindelse med TV-aksjonen" 

LOFAVØR-KOM ITEEN 
Komiteen har avholdt 2 møter. Samling av LOfavør-komiteene på 
Sørmarka med 1 fra utvalget. Komiteen har avviklet 2 LOfavør-kurs, ett 
i Sverige og ett i Danmark med til sammen 60 deltakere. LOfavør-kurs 
for ungdom ble holdt sammen med Vest-Agder og Rogaland. LO favør 
info brev sendes til fagforeningene i fylket 4 ganger i året. 

FAGLIG POLITI S K  SAMARBEID 
Distriktskontoret har et  godt fagligpolitisk samarbeid med partiet i 
fylket. Det har vært valgkamp i år hvor det har vært flere bedriftsbesøk 
og stands. Stortingsrepresentanten, partisekretæren og fylkeslederen 
i Ap møter på LOs fylkeskonferanser, og ellers på invitasjoner i fra 
forbund og LO. I tillegg samarbeides det tett med fylkessekretæren i Ap. 
Samarbeidskomiteen på fylket jobber godt med fagligpolitiske saker. 
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REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
- Innovasjon Norge 
- Yrkesopplæringsnemnda 
- Voksenopplæringsutvalget 
- Samarbeidskomiteen i Aust-Agder 
- Aust-Agder Arbeiderparti Styret 
- Styringsgruppa Eydenettverk(Arenaprosjekt for prosessindustrien på 
Agder) 
- IA- rådet i Agder 
- Styringsgruppe for samarbeid om utdanningssaker og drift av 
karrieres en trene 
- Konjunkturbarometeret for Agder 
- Samarbeidsforum mot Svart økonomi 
- Felles Regionplan for Agder 
- Felles mål på Agder (Agderkonferansen) 
- CS R-prosjekt på Agder(Bedriftenes samfunnsansvar) 
- Sørlandsutvalget 

STATI STI S K  OVERSIKT 
1742 registrerte arbeidsledige 
5,8 pst sykefravær (legemeldt) 
8768 personer med uførepensjon 
230 tilgang stillinger 

Stabilt arbeidsmarked ved årsskiftet. Arbeidsledigheten er på 3,1 prosent 
i Aust-Agder i desember som er en svak økning på 0.1 prosent fra forrige 
måned. 1742 personer er registrert helt arbeidsledige i Aust-Agder i desember. 
Dette er 83 flere personer enn i november, men en nedgang på 51  personer 
sammenlignet med desember i fjor. Langtidsledigheten har gått tilbake i 
fylket sammenlignet med i fjor, fra 470 til 413 personer. Konjunktututsatt 
næring i Aust-Agder opplever en økning i arbeidsledigheten i desember, men 
sammenliknet med samme tid i fjor har ledigheten gått ned. Samtidig har 
de samme bransjene en liten økning i antall ledige stillinger. Bygg og anlegg 
og industrisektoren har en samlet nedgang i arbeidsledigheten på omlag 100 
personer sammenlignet med i fjor. Det er knyttet usikkerhet til  utviklingen 
i arbeidsmarkedet i det nye året. Særlig gjelder dette i de konjunkturutsatte 
bransjene, og vi forventer at arbeidsledigheten vil øke utover vinteren. Vi vil 
derfor ha et høyt nivå på arbeidsrettede tiltak og styrke rekrutteringsarbeidet 
ytterligere i 2012 for å skaffe bedriftene relevant arbeidskraft. 
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Vest-Agder 

ORGANI SASJONSOVERSIKT 
Antall medlemmer: 26.500 
Antall fagforeninger: 34 
Antall lokalorganisasjoner: 4 

STYRET FOR FYLKESKON FERANSEN 
Styre for fylkeskonferansen 2009-201 3  består av følgende personer: Bjørn 
Åge Nilsen IE - leder, Grete Skovli, Fagforbundet, Eva Nistad Farhat NN . 
Det er avholdt tre møter og to fylkeskonferanser: 24. -25. mars på Maritim 
Hotell i Flekkefjord. Hovedtema: Et seriøst arbeidsliv/interkulturell 
kommunikasjon for arbeidslivet. Den faglig politiske situasjon v / Øyvind 
Hansen. 

18. -19. oktober på Solborg Hotell i Mandal. Hovedtema: Fremtidens 
arbeidskraft i omsorgsektoren, helsefagarbeider og lærlingplasser. Den 
faglige politiske situasjon v /Gerd Kristiansen. 

LOs LOKALUTVALG FOR FAM ILIEPOLITIKK OG LIKESTILLI NG 
Utvalget for perioden 2009-2010 ble valgt på fylkeskonferansen 25.  -
26. september 2008 og består av følgende personer: Heidi Fredriksen 
FF, leder, Bjørn Åge Nilsen IE ,  Solveig Knudsen H K, Florije Pepshi 
Fagforbundet, Bernhard Liestøl FF, Lene Simonsen NNN. Vara: Jorunn 
Stallemo Postkom og Siv Bulæg FF. Utvalget har avholdt 2 møter. 
Utvalget er fortsatt engasjert i utfordringer innenfor offentlig og privat 
sektor i forhold til deltidsstillinger og uønsket deltid. Utvalget deltok i 
planlegging og markering av FN sin internasjonale dag mot vold mot 
kvinner 3. desember, i samarbeide med FO, politiet, FN- sambandet og 
Krisesenteret. Det ble holdt Gjestebud i juni i samarbeid med Handel og 
Kontor om utfordringer og et seriøst arbeidsliv i servicesektoren. 

LOs UNGDOMS UTVALG I FYLKET 
Det nye utvalget etter fylkeskonferansen 1 1 .-12 .  mars 2010: Lena 
Ormestad (Fagforbundet) , Bernhard Liestøl (FF), Eivind Gjerstad (FLT) , 
Nancy Teigen Bakke (FLT) , gikk ut av ungdomsutvalget i september 
2010. Vidar Hovland (HK) gikk ut av ungdomsutvalget i juli 2010 . Elin 
Moland (HK) overtok. Jane Borden (HK),  Giovanni Geir S. Montanares 
( IE) ,  Rudi Kvinlaug ( IE) ,  Jens Albrektsen (Fagforbundet) , Glenn Gjedrem 
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(Postkom), Gaute A Lien (Postkom), Kjell Richard Rennstrøm (FF) ,  Anja 
Carine Aumes EL&IT ble med fra desember og Anne Grete Leidland. Ny 
ungdomssekretær Lars Klottrup Berge startet 17. oktober. Det har ikke 
vært møter i ungdomsutvalget siden før sommeren 201 1 .Nytt utvalg skal 
oppnevnes i januar/februar 2012. Dette er en av de to hovedsatsingene 
for ungdomsarbeidet disse månedene. 3 1 .  oktober ble det sendt ut brev 
og e-post til alle forbundene med forespørsel om kandidater. Forbundene 
har også blitt kontaktet på telefon med mer. Det foreligger 1 5  kandidater 
fra 10 forbund. Disse er Fellesforbundet, Fagforbundet, El og IT, F LT, 
NJF ,  Postkom, NAF, NSF,  FO og I E .  Det har vært møter med flere av 
kandidatene i Kristiansand og Farsund, og julemiddag med 8 personer. 
Den andre hovedsatsningen har vært studentarbeidet som nå er oppe 
og går. Det ble holdt en 2 dagers stand på UiA ved studieoppstart, og 
på disse dagene var det 42 som svarte at de ønsket mer opplysning om 
studentmedlemskap. I tillegg er det avholdt to stands på UiA og et møte 
i studentservicegruppa. Det er planlagt månedlig stand neste semester 
og et studentarrangement. Det er planlagt ungdomskurs (trinn 1 og 2) 
som skal avholdes i februar sammen med Aust-Agder og Telemark. Det 
er meldt på 16  deltagere fra Vest-Agder. Har deltatt med foredrag på to 
lærlingsamlinger i Lyngdal (ca 50 lærlinger) og et skolebesøk i Mandal i 
samarbeid med Fagforbundet. Ungdomssekretæren har også hatt møte og 
besøk med lærlingombudet og innledet samarbeid med han. Det har vært 
organisert heldagsopplegg for 1 50 elever ved Lister vgs i Flekkefjord hvor 
Skatteetaten, Arbeidstilsynet og LO v / Torgrim Frøland deltok. 

LOFAVØR-KOM ITEEN 
LOfavør-komiteen i Vest-Agder (2009-2013) består av: Elisabeth 

Haaversen, distriktssekretær/leder, Filip Hoel NNN, nestleder, Grete 
Skovli Fagforbundet, Jorun Stallemo Postkom, Rudi Kvinlaug I E, Odd 
Asle Abildsnes FF,  Inger Marie Stenvik H K(l .  vara møter fast), Lars 
Enevoldsen, Sparebank 1 Sr-Bank, Bjørg S. Nilsen, Sparebankl Sr-Bank, 
Ungdomssekretær tiltrer LOfavør-komiteen. Komiteen i Vest-Agder har 
avhold 5 møter, ungdomssamling på Evje 22. -23. august og to LOfavør
kurs i Danmark. 

FAGLIGPOLITI SK ARB E I D  
Det har ikke vært holdt møter i samarbeidskomiteen. 

212 



REPRESENTASJON I STYRER RÅD OG UTVALG 
- TV aksjonen 
- LO Favørkomiteen 
- Styret i Vest-Agder Arbeiderparti 
- Samarbeidskomiteen, LO - V AAP 
- Valgkomiteen V AAP 
- Nominasjonskomiteen, VAAP 
- AU til Agder rådet 
- Arbeidsmarkedsrådet (AM R) i Vest-Agder 
- IA - rådet 
- Likestillingstråd -AU Agderrådet 
- Leder i Yrkesopplæringsnemnda 
- Sparebankl Konjunkturbarometeret 
- Nest leder i Senter for likestilling ved UiA 
- Ungt entreprenørskap 
- Felles mål for Agder 
- SCR - etikk i arbeidslivet, i sammen med Agderforskning. 
- Bruker utvalget i NAV 
- Ungt Entreprenør skap 
- Samarbeidsforum mot svart økonomi (SM SØ) 

SPESI ELLE SAKER 
Distriktskontoret har deltatt på årsmøter LOs lokalorganisasjoner, årsmøte 
Agder Transportarbeiderforening, årsmøte FLT, 60 års jubileum for 
FLT, sekretærsamling på Sørmarka, felles sekretærkonferanse LO/Ap, 
Inkluderende arbeidsliv, møte med Agdernettverket i UiA, møter med 
NHO om. "skoletrøtt" ungdom fagbrevutdelinger, samferdsel, Statens 
Vegvesen og fylkeskommunen. Videre har kontoret deltatt på nasjonal 
opplæringskonferanse og hatt møter med LO stat om. studentsatsning 
ved U IA, deltatt på nasjonal IA- konferanse. og på møte sammen med 
tillitsvalgte i Fagforbundet ved Sørlandets sykehus med informasjon om 
fortrinnsretten for deltidsansatte. 

Rogaland 

ORGANI SASJONSOVERSIKT 
I Rogaland har vi 6 lokalorganisasjoner. Medlemstallet i forbundene viser 
totalt en positiv utvikling gjennom året. Medlemstallet har nå passert 
70.000. 
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STYRET FOR FYLKESKONFERANSEN 
Styret for fylkeskonferansen har vært Anne Lise Thorske, H K, leder, Jan 
Refsnes, Heismontørenes fagforening og Helge Stølen Reiestad, FLT. Det 
ble avholdt 4 styremøter i løpet av året. 

LOs FYLKES KONFERANSER 
Samarbeidsorganet har hatt 2 konferanser, 29 .  og 30. mars på Sola, og 20. 
og 21 .oktober i Haugesund. 

Fylkeskonferansen i mars vedtok uttalelse: 
- Nei til kommersialisering i offentlig sektor 
- Nei til konkurranseutsetting av attføringstjenester 
- Lovfestet rett til heltid nå! 
- Infrastruktur 

Fylkeskonferansen i oktober vedtok uttalelse: 
- Gjenreis det rødgrønne alternativet 
- Samarbeid mellom LO forbund 

J U RIDISK REG IONKONTOR 
Fra 1. august begynte advokatsekretæren igjen i halv stilling, og 29. 
september tiltrådte Merete Akerø den vakante advokatstillingen i 
Rogaland. Allerede etter et noen uker hadde behovet blitt synliggjort 
gjennom en tett avtalebok for den nyansatte advokaten. 

PROSJEKT LANGTIDSUTDANNEDE 
I samarbeid med LO Stat Agder og Rogaland, har vi hatt et  2-årigprosjekt 
rette mot studenter, i første omgang spesielt ved Universitetet i Stavanger 
og Høyskolen Stord/Haugesund. Det ble startet opp l .august 2009. Det 
var ansatt en egen prosjektleder, Sunniva Roumimper, som drev dette 
prosjektet sammen med en styringsgruppe der det deltar representanter 
fra aktuelle forbund, LO Stat og LOs hovedkontor, samt vår ungdoms- og 
distriktssekretær. Prosjektet ble avsluttet i august 201 1 ,  og ble evaluert 
som meget vellykket. Sunniva begynte så i LO Sentralt, med det samme 
ansvarsområdet. 

UNGDOMS UTVALGET 
Utvalget har i 201 1 bestått av: Linda Nyhlen, Norsk Arbeidsmandforbund, 
Therese Tysland Holt, Handel og Kontor, Morten Dahl Hanssen, NNN, 
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Jan C. Godfrey, Industri Energi, Torstein Fjelde, Fagforbundet, Susanne 
Kristensen, Fellesforbundet, Dag Terje Breive, NTF, Eirik Halleland, 
Sjømannsforbundet. 

Fra lokalorganisasjonene: Andrea Molaug, LO i Stavanger og omegn 
(N.A.F), Torstein Fjelde, LO i Sandnes og Gjesdal (Fagforbundet), Sindre 
Aas, LO i Dalane (Fellesforbundet), Remy Penev, LO Indre Ryfylke 
(Fellesforbundet) , Karl E. Selvåg Frantzen, LO Haugesund og Omegn 
(Fagforbundet) , Ingve Solvik Olsen, LO Jæren (NNN). 

Aktiviteter gjennomført i LO-regi: Skidag sammen med LOfavør
komiteen. Deltatt på Studentfestivalen (fadder), UGÅ2011 .  
Lærlingskolering Aker Solutions Egersund. [S P : l l ]  Sommerpatruljen 
201 1 .  Regelmessige stands på UiS og HSH.  Rekrutteringsuka 201 1 .  

FAMIL I E-OG LI KESTI LLINGS POLITI S KE UTVALG 
Utvalget har bestått av: Berit W. Solvik Olsen, leder, Terje Mikkelsen og 
Torhild Nesvåg, 
med Ove Iversen, Kari Mari Pedersen og Therese Anita Holmen som 
vara. 

Utvalget har hatt 4 møter. 2.februar gjennomførte utvalget dagsseminar 
med følgende tema: Likelønn, heltid/deltid, pensjon, vold i nære 
relasjoner og menneskehandel. Blant innlederne var Per Isdal fra 
Alternativ til vold senteret og Fred Sherling fra Rogaland Politikammer, 
Marianne Chesak, H K  Region Agder/Rogaland, Sigrun Torrisen LO Stat 
og Lise Olsen. Det var 30 deltakere fra hele fylket. 
Videre har utvalget har vært medarrangør i 8.mars-komiteen i 
Stavanger, samt bidratt økonomisk til arrangementene i Haugesund, 
Suldal og i Dalane. Videre har vi sponset og deltatt i "Stavanger på 
skeivå" i september. Lokalorganisasjonene ble invitert til å markere 
"Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner". Samarbeidet med 
Næringsforeningen om utenlandsk arbeidskraft og integrering ble også 
videreført i 201 1 .  

LO FAVØRKOM ITEEN 
LOs representanter i komiteen har vært: Anne Eikeland ( I E) ,  Asbjørn 
Følgesvold (FF), Marianne Gudmundson Chesak (HK) ,  Ole Jarl Madland 
(NAF), Paula Torgersen (El&IT), Trond Helland (Fagforbundet) foruten 
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ungdomssekretær Sigmund Salamonsen og distriktssekretær Øystein 
Hansen (LO Rogaland) . 

Det har vært avholdt 4 møte i løpet av året, og har hatt følgende 
aktiviteter: Skidag i Sirdal 
Lokalorgkurs Sandnes og Gjesdal. LO Favør ungddomskurs. Det har 
i løpet av året blitt opprettet 4 lokale LOfavør-komiteer. Det var i LO 
i Haugesund og omegn, LO i Stavanger og omegn, felles komite for 
Sandnes og Gjesdal og Jæren, samt for LO i Dalane 

STI FTELSEN ARB E I D  OG KULTUR 
Stiftelsen ble vedtatt lagt ned i 2010, og ved utgangen av året ble den 
strøket i Brønnøysund. 

HELE ROGALAND LESER 
I 201 1  har LO Rogaland vært deltaker og deleier i prosjektet "Hele byen 
leser", som nok en gang trykket opp og delte gratis ut 50.000 eksemplarer 
av en roman. Denne gang var det den tegnede romanen(tegneserieboken) 
" Hitler, Jesus og farfar", skrevet og tegnet av Lene Ask. Et prosjekt 
som ble gjennomført i samarbeid med Kulturhuset Sølvberget, 
Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Rogaland fylkeskommune. 
Det ble nok en gang høstet mange lovord for et godt valg av bok og et 
vellykket prosjektet. 

SPES I ELLE SAKER 
Distriktskontoret arbeider fortsatt aktivt for å øke/beholde diversiteten 
i næringslivet i Rogaland, slik at vi ikke blir for avhengige av olje- og 
gassindustrien. Den kompetansen som er opparbeidet gjennom mange 
år, må benyttes også på andre felt, for eksempel på ny fornybar energi og 
på bedre utnyttelse av allerede utbygde vannkraftverk. Vi arbeider aktivt 
for å hindre utflytting av bedrifter i de næringsklyngene vi har i regionen. 

Det foregår mer regionalisert arbeid på Vestlandet, og i 2010 ble 
LOene på Vestlandet invitert inn til et samarbeid med Vestlandsrådet. 
Dette gjør at vi må styrke samarbeidet også mellom LO og NHO på 
Vestlandet. Dette har ført til at vi har stiftet et litt mer formelt organ 
som heter "Næringsforum Vest", der NHO og LO i Møre og Romsdal, 
Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland møtes for å diskutere saker 
det er enighet om å stå samlet om. Det er enighet om at kontroversielle 
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saker skal behandles som ellers, der vi står samlet eller alene der det er 
uenighet. 

REPRES ENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
Vi prøver å delegere oppgaver til de forbundsområdene som oppgavene 
hører til. Dette er imidlertid ikke enkelt, da dette må delegeres til 
tillitsvalgte/ansatte i forbundene, som allerede har en belastet hverdag. 
Derfor er mye som kunne vært delegert allikevel håndtert av oss. 
Distriktssekretæren, ungdomssekretæren og representanter fra forbund, 
har i 2008 deltatt i blant annet følgende organer: 
- Rogaland Kurs- og kompetansesenter, RKK, styret 
- RUP partnerskap 
- Styringsgruppen for VRI 
- Rogaland Arbeiderparti, - styret og Fylkestingsgruppa 
- Stiftelsen Rogalandsforskning, styrerepresentant 
- Faglig samarbeidsforum mot svart økonomi 
- Samarbeidskomiteen LO/DNA i Rogaland 
- LO Favørkomiteen i Rogaland 
- Innovasjon Norge - regionstyret i Rogaland 
- TV-aksjonen i Rogaland - Fylkeskomiteen 
- Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland fylke 
- Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret i Rogaland 
- Faglig råd for karrieresenter og voksenopplæring 
- Styret i Stiftelsen Arbeid og Kultur under avvikling 
- Ungt Entreprenørskap Rogaland 
- Prosjektrådet for E39 Rogfast 
- Haugaland skole og arbeidsliv 
- Motorveien E39, styremedlem 
- IA-rådet i Rogaland 
- Referansegruppen for NY G IV 
- Rådet for samarbeid med arbeidslivet, Universitetet i Stavanger 
- LEAN Forum Rogaland, under etablering 
- Rogaland International, styremedlem 

Hordaland 

ORGANI SASJONSOVERSIKT 
Hordaland har 1 1 6  fagforeninger, en nedgang på 1 fra forrige år. 
Årsaken til nedgang er at fagforeninger slår seg sammen for å styrke sitt 
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organisasjonsapparat. Denne strukturendringen antas å fortsette i privat 
sektor. Disse fagforeningene dekker store deler av, eller også hele fylket, 
mens det i offentlig sektor fremdeles er landsdekkende eller kommunalt 
avgrensede fagforeninger som dominerer. Dette utgjør medlemmene i 
fylkets 9 lokalorganisasjoner. 

STYRET FOR FYLKES KONFERANSEN 
Ørjan Myrmel, leder, Inger Gjellan, medlem, Per Steinar Bjelland, 
medlem. I 2010 ble det etablert en lederkonferanse bestående av 
lederne i de enkelte lokalorganisasjonene i fylket. Styret er representert 
i lederkonferansen, og det har derfor ikke vært behov for å samle 
styret særskilt. Med det har tiltak og avgjørelser vært godt forankret. 
Lederkonferansen har avholdt fire møter, herunder en to dagers samling 
hvor de møtte de "interkommunale" fagforeningene, som er medlem i 
mer enn en lokalorganisasjon. Hovedtema i møtene for øvrig, foruten 
program for fylkeskonferansene, har vært valg og organisasjon. 

Årets første fylkeskonferanse ble avholdt 30 og 3 1  mai i Bergen. 
Hovedtema var "8 år med borgerlig styre" og "kommune- og 
fylkestingvalget". Innledninger ble gitt av de rødgrønnes førstekandidater 
til fylkestinget med påfølgende paneldebatt. Deretter fagligpolitiske 
innledninger med påfølgende debatt, ved partisekretær i Ap Raymond 
Johansen, daglig leder i Manifest Julie Lødrup og LOs leder Roar Flåthen. 

Den andre fylkeskonferansen ble avholdt 2 1  og 22 november på Stord. 
Hovedtema var Arbeidslivsmeldingen, og innledninger ble gitt av 
statssekretær Jan-Erik Støstad og Gerd Kristiansen. Dag to hadde tema 
"Framtidens industriarbeidsplasser er her nå" . En rekke innledninger 
ble gitt fra SNU (Stord næringsutvikling) , partene på Servogear As 
og Innovasjon Norge. Fylkeskonferansen avgav uttalelsen "Støtt 
solidaritetsaksjonen Iron Rose For Norway etter 22. juli !" .  

LOs FAM I LI E- OG LIKESTI LLINGSPOLITISKE UTVALG I FYLKET 
Torgeir Toppe, leder ( H K) ,  Ase Sælensminde ( H K) ,  Mona Nilsen 
(NTL) , Gunn Mari Høyem (SL) ,  Aud Morken (Fagforbundet) . Utvalget 
har avholdt fire møter og en konferanse. Konferansen ble avholdt 1 5 .  
november med tema "Den nye kjernefamilien", den hadde som formål 
å sette på dagsorden utfordringene som ulike familiesammensetninger 
kan møte i det norske samfunnet. I nnledere var Nooshin Zaery, Det Felles 
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Innvandrerråd, Wenche Berg Huseby, Robbin Hodd Huset, Camilla C. 
Strøm Rødseth, Regnbuefamielien og Trygve Augestad, Norsk Folkehjelp. 

LOs UNGDOM SUTVALG I FYLKET 
Thomas Zachariassen Høyland, leder ( Industri Energi), Marius 
Ramsland, nestleder (NTL), Hilde Njøsen (NNN),  Dorthe Austevoll (El & 
IT), Lise Hansen (Fagforbundet) , Martin Toen Øksnes (Fellesforbundet) , 
Rune Ekren (NTF), Hamdi Sæther (NAF), Axel Fjeld (NJF) ,  Roger 
Valhammer ( H K) ,  Eduard Dahl (NSF) ,  Bjarte Christensen (Postkom). 

I løpet av året har det vært fire utskiftninger i utvalget. Julie Smith har 
kommet inn for Fellesforbundet, Rasmus Rasmussen har kommet 
inn for H K, Rune Breisnes har kommet inn for Fagforbundet og Tarjei 
Lyssand har kommet inn for Postkom. S L  har mistet representanten i 
utvalget, ettersom de ikke har funnet en erstatter til representanten som 
var i 2010. Syv flere forbund er representert i ungdomsutvalget i forhold 
til i 2010. Disse er NNN, Fellesforbundet, El & IT, NJF ,  NSF,  Industri 
Energi og NTL. Ungdomsutvalget har avholdt seks møter, i tillegg har 
deler av utvalget deltatt i styringsgruppen for sommerpatruljen og 
studentsamarbeidgruppen. 

I 201 1  gjennomførte ungdomsutvalget følgende aktiviteter: Stand på 
utdanningsmesse. Vinterpatrulje. Rekrutteringsuke. 1 .  mai konsert i 
samarbeid med Norsk Folkehjelp Ungdom. Skolebesøk. Trinn 1 og 2-kurs. 
Sommerpatrulje. Valgkamp. Juleaksjon og julebord. 
I tillegg til ungdomsutvalget finnes et samarbeid rundt studentarbeid i 
fylket. Her har FO, SL, FLT, NTL, H K, Industri Energi og Fagforbundet 
deltatt i samarbeid om studentrekruttering. Gruppen har hatt tre møter. 
Samarbeidet har resultert i en rekke stands på universitet og høyskole, 
samt en studentkonferanse på studentsenteret i Bergen. 

LOFAVØR-KOMITEEN 
Roger Pilskog har ledet komiteen som har bestått av: Roger Heimli 
(Fagforbundet) , Sonja Hjelvik ( H K) ,  Mads Kleven (Fellesforbundet) , 
Birgit Stav (LO Stat), Kjell Sagstad (NAF), Elise Dåvøy (LO), Alvhild 
Tofterå Berge (SR Bank), Kjersti Drivenes (Sparebank 1 Forsikring) og 
Bente Lill Leganger (Sparebankl Forsikring) . Komiteen har avholdt 4 
møter, herunder en to dagers samling. Det er arrangert et LOfavør-kurs, 
og den 17 juni arrangerte komiteen LOfavør-konferanse, med Stein 
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Reegård, Tone Fløtten og Tomas Hylland Eriksen som innledere på 
samfunnsaktuelle saker. 

FAG LIGPOLITI S K  ARBE I D  
Det fagligpolitiske samarbeidet anses som godt. Den 17  og 1 8  juni 
arrangerte LO og Ap i Hordaland sin årlige fagligpolitisk konferanse. 
Konferansen ble åpnet Ap Hordalands fungerende leder Jette Christensen. 
Innledninger ble gitt av Hans Christian Gabrielsen (Fellesforbundet) , 
fylkesordførerkandidat Ruth Grung, ordførerkandidat i Bergen Marte Mjøs 
og Tore Eikeland (AUF) .  Konferansen ble avsluttet av distriktssekretæren. 

Valgkampen var fra LOs side godt forberedt, men aktivitetene ble redusert 
i kjølvannet av hendelsen i regjeringskvartalet og på Utøya. Likevel viste 
evalueringen at vi hadde et høyere aktivitetsnivå enn tidligere i kommune
og fylkestingsvalgkamp. Det er tatt initiativ til å formalisere og styrke 
samarbeidskomiteen. 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
- Yrkesopplæringsnemda: Fram til 15 .  november 201 1 :  Roger Pilskog, 
Vigdis Ravnøy, Camilla Nordberg (ungdomsrepresentant) . 
Fra 15 .  november: Leder Roger Pilskog, Hege Mjelde og Martin Dolvik 
(ungdomsrepresentant) . 
- Innovasjon Norge - Roger Pilskog 
- AP Hordaland - Roger Pilskog 
- Regionalt Næringsforum - Roger Pilskog 
- Vri styret Hordaland - Roger Pilskog 
- Rådet for Arbeidstilsynet Vestlandet - Harry Eide 
- Ungt Entreprenørskap Hordaland - Elise Dåvøy 
- Gnist Hordaland - Kine Bratli Dale 
- Svart Økonomi Hordaland - Elise Dåvøy og Mads Kleven 
- HOG Energi - Roar Abrahamsen 
- Vestlandsrådet - Roger Pilskog 
- Næringsforum Vest - Roger Pilskog 
- Rådet for Heimevernet distrikt Vest - Birgit Stav 
- IA rådet Hordaland - Roger Pilskog og Kine Bratli Dale 
- Ny Giv - Roger Pilskog og Kine Bratli Dale 
- Senter for yrkesrettleiing, styringsgruppen - Kine Bratli Dale 
- AOF Hordaland, styreleder Roger Pilskog 
- Fylkeskomiteen for TV aksjonen, Kine Bratli Dale 

220 



Utover dette har LO Hordaland deltatt i en rekke råd og utvalg av 
midlertidig karakter. 

SPES I ELLE SAKER 
Egen organisasjon har hatt oppmerksomhet i 201 1 .  LO forum ble etablert 
som fast møteplass for forbundenes representanter i fylket, og har avholdt 
fire møter. Forumet drøfter saker som har behov for felles tilnærming, 
og det utveksles informasjon om saker som har felles betydning for 
forbundene og deres medlemmer. LO har i samarbeid med NHO tatt 
flere initiativ i IA rådet, for å intensivere IA arbeidet. Næringspolitikk 
har hatt fokus. Kontoret har i 201 1  blant annet bidratt for å få realisert 
vindmølleparken Havsul. En eventuell realisering vil gi et betydelig 
bidrag for langsiktige industriarbeidsplasser på Vestlandet med effekt 
allerede i 2013. 

Sogn og Fjordane 

ORGAN I SASJONSOVERSIKT 
Ved utgangen av 201 1  var det i Sogn og Fjordane 65 fagforeininger fordelt 
på 8 lokalorganisasjonar 

STYRET FOR FYLKES KONFERANSEN 
Leiar: Solveig Norevik Fagforbundet, Magne Ulvatn Fellesforbundet, 
Margunn Rygg H K. Det har vore 2 møte. 

LOs FYLKESKONFERANS E R  
Det er arrangert to fylkeskonferansar med fylgjande tema: Valkarnp og 
tariffoppgjeret 201 1 .  IA arbeidet i bedriftene. 1 .mai og TV aksjonen. ye 
produkt i Sparebankl /LOfavør. Samarbeid på tvers. Kampen for eit seriøst 
arbeidsliv. Spanande utfordringar i fylket. Pressa sitt syn på LO i fylket. 

FAM I LI E- OG LI KESTI LLING UTVALGET 
Utvalet har hatt fylgjande samansetjing: Leiar: Ragnar Andenæs E L&IT, 
Kjersti Øverlien FO, Johnny Gotteberg NAF, Elin Vie H K, Svein Hatlevoll 
FF,  Jenny Marie Håland Fagforbundet 
Personleg vara Astrid R. Henden N KIF ,  Gerd Signe Grinde Håre NNN, 
Alison Molland NTF, May-Hilde Hjelmeland H K, Britt Tuftedal FF, Per 
Bjarne Molnes NTF 
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Utvalet har hatt 2 møte i 201 1 og handsama 14 saker, der <lei viktigaste 
er: Rett til heiltid. Valkampen. Handlingsplan. Landskonferansen 201 1 .  
Temakonferanse. 

UNGDOMSUTVALGET 
Samansetjing: Leiar Anita Larsen, NAF, Rita Åshamar NNN, Astrid 
Neumann NSF ,  Ame Hjelle Strand E L&IT, Jostein Odd NTL, Roger 
Nundal H K, Tonje Orrestad, Fagforbundet, Nancy Eilen Kårstad Postkom, 
Roy Lasse Torheim NTF, Roy Andre Bergerud I E  (til 27. september) . 

Utvalet har hatt 4 møte, og har sett i gong/delteke på fylgjande aktivitet 
retta mot unge: 
Lærlingar: Vi deltok på fylkeskommunen sine lærlingsamlingar i fylket, 
og nådde ut til ca. 350 l. års lærlingar med informasjon om rettar 
og plikter. Skulebesøk: Vi har vore inne i klassar på 9 vidaregåande 
skular og 1 ungdomsskule og informert elevar om plikter og rettar i 
arbeidslivet. I tillegg har vi hatt stand på 5 vidaregåande skular. LO 
har reist på skulebesøk i fylket. Ungdomskurs: Det vart arrangert 
Trinn 1 ungdomskurs i Florø i mai, og Trinn 2 kurs på Voss i oktober. 
Kursa hadde i alt 36 deltakarar, frå Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Student: Vi har starta med LO studentservice på høgskulen i Sogn 
og Fjordane si avdeling i Sogndal, der vi skal vere til stades ein dag 
i månaden. Ei styringsgruppe med representantar frå <lei forbunda 
som er med på samarbeidet (FO, FF, S L, Fagforbundet, I E  og H K) har 
ansvar for denne, ungdomsutvalet stiller opp med deltakarar. Andre 
aktivitetar: Rekrutteringskampanje. Valgkamp. Fylkeskonferansar. LOs 
ungdomskonferanse. FYKO. 

LOs SOMMERPATRULJ E  
Vi besøkte 96 bedrifter og snakka med 141 arbeidstakarar, og fant 
til saman 31 lovbrot, som tilsvarar 22 pst. Forbunda som deltok var 
Fagforbundet, FF,  H K, NAF og NTF, i tillegg til tre representantar frå LO 
sitt ungdomsutval. Vi fekk god mediedekning og var både på radio og i 
nesten alle lokalaviser. Det vart og 27 nye medlemar. 

LO-FAVØR-KOMITEEN 
Komiteen har fylgjande samansetjing: Arvid Langeland LO, Michelle 
Walmann LO, Heidi Johanne Bøyum E L&IT, Jarle Dalberg NAF, Magne 
Ulvatn FF,  Margunn Rygg H K, Jenny Marie Håland Fagforbundet, Olav 
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Gjerland SMN, Frode Pettersen Reinaas SMN,  Sverre Willy Johansen 
SMN Jon Sponås SMN 

Det har vore 2 møter i komiteen og eit fellesmøte med komiteen i Møre 
og Romsdal. Aktivitetar: LOfavør kveldsmøte med tillitsvalgte. LOfavør 
veke. LOfavør kultur og temakveld i Årdal. LOfavør-kurs. Deltaking på 
sentral konferanse for LOfavør-komiteane. Profilering av komiteen sitt 
arbeid og mandat 

FAG LEG POLITISK ARB E I D  
Det faglegpolitiske arbeidet er forankra i samarbeidskomiteen i fylket. 
Følgande saker har det vore jobba med: Kraftlina Fardal - Ørskog. 
Sjukehussaka. Stad Stipstunnel. Eigarskapsmeldinga. Jordbruksmeldinga. 
Valkampen. Faglegpolitisk møte med Martin Kolberg. Fjordl si framtid. 
Mål og strategiplan for vidaregåande skular. Samhandlingsreforma. 
Faglegpolitisk fylkeskonferanse v/leiar i Næringskomiteen på Stortinget. 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD, UTVALG OG P ROSJE KT 
Distriktskontoret har vore representert ved distriktssekretær, 
ungdomssekretær, kontorsekretær og andre i følgjane: 
- Fagopplæringsnemnda i Sogn og Fjordane 
- Vindkraftforum 
- Næringslivets Samferdsleforum 
- Styret i Innovasjon orge 
- Næringsforum Vest 
- Styringsgruppa i "Ung med mentor" 
- IA Rådet 
- TV-aksjonen 
- VRI-styret 
- Arbeiderarkivet 
- Partnerskap for karriererettleiing 
- NAV Brukarutval 
- Interrimstyre for "Arbeiderbevegelsens Kulturfond i Sogn og Fjordane" 
- Regionalt samarbeid mot svart økonomi 

SPESI ELLE SAKER 
- Handlingsplan 201 1 for Regionalt Forskingsfond Vestlandet 
- Møter med Bondelaget og NNN- tillitsvalde 
- Fellesmøte med lokalorganisasjonar og forbund 
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- Konferanse om Stad Skipstunell 
- Samråd med næringsminister Trond Giske 
- Fellesmøte med stortingsbenken i fylket 
- Velferdsfellen NHO Årskonferanse 
- Informasjonsmøte og synfaring på Lutelandet industriområde 
- Bedriftsbesøk i Måløy og Svelgen ved avdelingsleiar ved Næringspolitisk 
avdeling Grete Fossli og Jonas Løvdal 
- Kystveg konferanse 
- Næringsløftet i vest med statsminister Jens Stoltenberg og 
Næringsminster Trond Giske 
- Stamvegkonferanse E39 i Sogn og Fjordane 

NÆRINGS LIV, ARBEID OG SYS SELSETTIN G S S ITUASJONEN 
Mange bedrifter i fylket har ein god ordresituasjon. Det er stor aktivitet 
innanfor bygg og anlegg, som viser at både offentleg og privat har trua på 
framtida. 
Den fylkesfordelte eksportstatistikken (eksklusive olje og gass) viser 
at Sogn og Fjordane har ei kraftig eksportauke <lei 10  fyrste månadene 
i 201 1 .  Eksporauka for <lei ulike fylka viser at Sogn og Fjordane har 
den 5. sterkaste eksportveksten i 201 1 .  Det er fisk og metall som er 
dei dominerande eksportartiklane i fylket. Det har vore eit bra år på 
arbeidsmarknaden. Særleg har utviklinga vore god innan industri, bygg 
og anlegg. Det har vore ein reduksjon i arbeidsløysa på 8 pst i forhold til 
2010. Ved utgangen av året var 1 ,7 pst av arbeidsstyrken utan arbeid, som 
er den lågaste arbeidsløysa i landet. 

Møre og Romsdal 

ORGAN I SASJONSOVERSIKT/MEDLEM S UTVI KLING 
LO i Møre og Romsdal består av 6 lokalorganisasjoner, 169 fagforeninger 
og 1 2  fylkesavdelinger. Vi hadde 30 469 yrkesaktive registrerte medlemmer 
i medlemsnettet, i tillegg kommer selvfølgelig pensjonister og andre. 

Lokalorganisasjonene: 
Vi har 6 lokalorganisasjoner i Møre og Romsdal. Det ble gjennomført 
egne møte med lederne i forkant av fylkeskonferansen i mars. Ellers 
stiller vi på årsmøtene deres og på ulike aktiviteter de har, som det er 
ønskelig at vi deltar på. Vi støtter også opp om ulike politiske saker i de 
ulike områdene. 
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Det gjennomføres en rekke større prosjekter i lokalorganisasjonene. LO i 
Romsdal har i 201 1 gjennomført en medlemsundersøkelse for hele fylket, 
LO i Ålesund og Omegn har fått penger til organisasjonsutvikling og LO 
på Ytre Nordmøre har fått støtte til organisasjons- og vervefremstøt. Vi 
føler at det er en positiv utvikling i lokalorganisasjonene og at aktiviteten 
er økende. 

LO-senter: 
Det er fire LO-senter i fylket. Disse ligger i Kristiansund, Molde, Ålesund 
og Ulsteinvik. Disse drives med ulikt engasjement og på ulike måter. 

Media: 
LOs ansatte i Møre og Romsdal har vært godt synlige i mediebildet 
også i 201 1 .  I løpet av året 201 1 har det vært i underkant av 100 artikler 
og leserinnlegg i de ulike lokale avisene. Stadig flere har lagt seg til 
på Facebook-siden vår og vi sender ut et nyhetsbrev omtrent en gang i 
måneden. 

STYRET FOR FYLKES KONFERANSEN 
Styret for fylkeskonferansen består av Arve Baade (leder) , Svein Ose og 
Bengt Eriksson. 1 vara: Jorunn Silseth, 2 .  vara: Marit Thorstensen og 3. 
vara: Ildri Melbye. Det har blitt avholdt fire møter i 201 1 inkludert et 
i forkant av fylkeskonferansen i mars. Styret har delt ut en pris i 201 1 .  
Miljøprisen gikk til Aker Solutions, Kristiansund. Tillitsvalgtprisen for 
201 1 blir utdelt på fylkeskonferansen 1. - 2. mars 2012.  

LOs fylkeskonferanser 
Vårkonferansen ble holdt den 21 .  og 22. mars ved Rica Seilet i Molde. 
Møtet var som vanlig fulltallig. Hovedtema for konferansen var sosial 
dumping. Øivind T Hansen innledet fra LO sentralt. Det ble ikke arrangert 
høstkonferanse, men alle fikk invitasjon til temadag hvor Inkluderende 
arbeidsliv var tema. Antall forslag som kommer inn til konferansen er 
fortsatt svært høyt, og vi ser at de er en god arena for diskusjon. 

LOs FAM IL IE  OG LI KESTI LLING 
Hele komiteen var påmeldt på den sentrale konferansen som ble 
gjennomført høsten 201 1 .  Det har blitt gjennomført ett komitemøte. 8. 
mars ble markert med stand på Moldetorget med utdeling av brosjyrer og 
roser. N RK Møre og Romsdal sendte et tv-innslag fra standen. 
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LOs UNGDOMSARBE I D  - UNGDOMS S EKRETÆR 
Det har vært et aktivt år i forhold til ungdomsarbeidet. Mye tid 
har gått med til de store oppgavene som FYKO (ungdomskurs) og 
Sommerpatruljen. I tillegg har det vært en del saksbehandling som 
omfatter unge arbeidstakeres arbeidsforhold og problematikk. Valgkamp 
har også vært en stor arbeidsoppgave dette året, og ungdomssekretæren 
har vært aktiv med å støtte opp om AUF og de lokale valgkampene rundt 
om i fylket. Tiden etter 22. juli ble meget spesiell, alle faste planer ble lagt 
på is, og fokuset var på å ta vare på LO ungdommen og AUF. 

LOs ungdomssekretærer sitter i Regionalt samarbeidsforum mot svart 
økonomi, som LOs representant. Dette er holdningskapende arbeid i 
samarbeid med N HO, KS, YS, UNIO og Skatteetaten blant annet. Dette 
arbeidet er også integrert inn i all annen aktivitet i ungdomsarbeidet. I 
tillegg sitter ungdomssekretæren i flere andre komiteer og utvalg, som er 
viktig for LO på fylkesplan. Forbund har også vært flinke til å benytte LOs 
ungdomssekretær som innleder ved sine ungdomskurs og andre faglige 
kurs.Ungdomssekretæren tiltrer fylkets LOfavør-komite og har i den 
anledning gjennomgått veilederskolering på temaet. 

LOs UNGDOMSUTVALG I MØRE OG ROMSDAL 
LOs ungdomsutvalg i Møre og Romsdal ble hardt rammet av tragedien 
som skjedde 22. juli. Utvalgets leder, Sverre Bjørkavåg ble drept. 

Ungdomsutvalget har i 2010 bestått av disse: Sverre Flåte Bjørkavåg, 
leder, Fagforbundet, Hanne Garli, nestleder, Industri Energi, Line 
Hoem, leder, Handel og Kontor, Vigdis Johansen Industri Energi, 
Kjersti Hafsås Svensli, Fagforbundet, Kenneth Nordli, Postkom, 
Linn Malmedal, Postkom, Svein Atle Hungnes, Fellesforbundet, 
Gunhild Morstøl, EL & IT, Eirik Snøan, E L  & IT, Håkon Schnell 
Tangen, Norsk Arbeidsmandforbund, Knut Inge Emblem, Norsk 
Sjømannsforbund, Tommy Grande, POSTKOM, Stian Haugen, 
Norsk Transportarbeiderforbund, Jon Artamendi Sviggum, Norsk 
Transportarbeiderforbund. Etter 22.07 har Hanne Garli og Gunhild 
Morstøl delt på ledervervet i utvalget.Ungdomsutvalget har hatt 4 møter i 
201 1 .  

UNGDOM S KURS 
FYKO 201 1 .  Kurset ble avholdt for 1 2. gang med 98 deltagere. Som 
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alltid ble kurset holdt i Geiranger i flott vinterklima. Veldig bra innhold 
på kurset med gode tilbakemeldinger. Arbeiderhistorie, Øyne i Gaza 
og politisk toppmøte var 3 av temaene i tillegg til de mer tradisjonelle 
temaene på programmet. 

SKOLEINFORMASJON 
201 1 var et aktivt år også på skoleinformasjonssiden. Vi nådde ut til i 
overkant av 1 300 elever gjennom året. 

LOs FYLKES KONFERANS E  
Ungdomsutvalget har hatt stort fokus på disse konferansene, skrevet 
mange forslag inn til konferansen og fått vedtatt mange av dem. 

Årets sommerpatrulje besøkte 180 bedrifter fordelt over 5 dager. De 14 
deltagerne (44dagsverk) som utgjorde årets patrulje la  ned en kjempegod 
innsats. Mediadekningen 
var veldig bra, og patruljen fikk oppslag både i radio, tv og aviser. Det 
kom inn mange tips på den sentrale tipstelefonen som ble fulgt opp. 
Sommerpatruljen hadde god dialog med Arbeidstilsynet og Skatteetaten 
under aksjonen. I forkant ble alle nye deltagere kurset i lov og avtaleverk, 
samt det praktiske rundt gjennomføringen av selve patruljeuka. Det 
må også nevnes at det var en stor verveinnsats under patruljen. 108 
innmeldingsskjema ble innsendt etter patruljeuka. I tillegg kommer de 
som meldte seg inn i etterkant, 

LO har vært til stede på de 3 høyskolene i fylket ved studiestart med 
stands. På Høgskolen i Molde har det vært studentservice. På Høgskolen 
i Volda har det vært samarbeid om den " Røde Sofa" med Fagforbundet. 
På høgskolen i Ålesund har LO i Ålesund stått for studentservicen. I 
tillegg samarbeider ungdomssekretæren med FO om jobbsøkerkurs på 
Høgskolen i Molde og Volda. LO favør er en god samarbeidspartner for 
LOs studentservice 

Ungdomsutvalget har vært med på stand under Moldejazz, Raurnarock, 
Flerkulturelle Molde og Sykkylvsdagene. 

LOFAVØR-KOM ITEEN 
Det har vært avholdt seks møter i komiteen, derav ett fellesmøte med 
komiteen i Sogn og Fjordane. I tillegg har vi deltatt på de sentrale 
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arrangementene. Det har også vært lokale kurs om LOfavør-fordelene. 
Det ble utarbeidet en meget omfattende handlingsplan for arbeidet for 
201 1 og den har blitt fulgt opp på en utmerket måte. Det har kommet på 
plass minst en LO-kontakt i alle bankene. Disse har nå hatt opplæring og 
distriktssekretæren var med og informerte om LO og hva LO forventer av 
banken. Det er også laget link på LO Møre og Romsdal sine nettsider til 
Sparebankl Nordvest. Og det er på www.snv.no lagt ut en egen link til LOs 
medlemmer med hilsen fra LOs distriktssekretær. Bankens LO-kontakter 
ligger ute på nettstedet. Det har vært et meget godt samarbeid med LO og 
Sparebankl Nordvest. 

ÅRSRAPPORT - PROSJEKT " INKLUDERING AV ARBEI DSTAKERE 
MED M INORITETSETN ISK BAKGRUNN" 
Mai 2009 ble prosjektet forlenget og LO Stat overtok det formelle 
arbeidsgiveransvaret. Samtidig ble det geografiske ansvarsområdet utvidet 
til også å omfatte Sør-Trøndelag, med hovedvekt på Trondheim. Norsk 
Folkehjelp kom inn som både faglig og økonomisk samarbeidspartner fra 
samme tidspunkt. Prosjektet ble avsluttet i 201 1 .  

D ISTRIKTS S EKRETÆR 
Distriktssekretæren i Møre og Romsdal har lagt vekt på å være mye ute i 
organisasjonen og i fylkets bedrifter, har vært synlig i media og vært med 
på og sette dagsorden for våre saker. I 201 1  har det vært lagt ekstra vekt på 
å gjøre LO synlig ute hos medlemmene. 

AOF 
Styresammensetning AOF Møre og Romsdal: Styreleder Rune S. 
Opstad - LOs distriktskontor, Personlig vara Per Olav Heggem -
Fellesforbundet distriktskontor, Nestleder Egil Ekhaugen - Møre 
og Romsdal Arbeiderparti, Personlig vara Trond Seth - Møre 
og Romsdal Arbeiderparti, Styremedlem Nils Graskopf- Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Styremedlem Svein Ose - EL & IT, Styremedlem 
Vidar Røren - Norsk Arbeidsmandsforbund, Styremedlem Kari Hoset 
Ansnes - LOs distriktskontor, Styremedlem Glenn Hansen - AOF 
sentralt. Varamedlem Margrethe Vadseth - LO i Ålesund, Varamedlem 
Kjersti Hafsås Svensli - Fagforbundet, Daglig leder Svein Rune 
Johannessen, Ansatt Kolbjørn Aarstein. 
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Vi har lagt bak oss nok et godt år i AOF Møre og Romsdal og gjelden til 
AOF Norge på over 1 ,2 millioner er nå snart tilbakebetalt i sin helhet. 
Aktiviteten er høy og fagligheten i det som selges er god. 

FAGLIG POLITIS K  SAMARB E I D  
Fra LO har Arve Baade, Svein Ose og Bengt G Eriksson sittet i styret. 
Distriktssekretæren tiltrer. Vi har arrangert faglig politisk konferanse med 
75 deltakere i november der "Arbeidsliv 2020" var tema. I år var det LO 
som var sekretariat for konferansen. Vi har delt ut miljøprisen til Aker 
Solutions. Vi har utfordret alle lokalorganisasjoner og partilag til å holde 
lokale møter. Før valget ble det arrangert fem regionale samråd mellom 
Fagforbundet, Arbeiderpartiet og LO der sistnevnte var ansvarlig for 
møtene. 

REPRESENTASJON I RÅD OG UTVALG 
LO i Møre og Romsdal har vært en aktiv samfunnsutvikler og pådriver i 
fylket. LO har derfor vært bredt representert i ulike råd og utvalg. Dette 
har vi prioritert: 
- Styringsgruppen for Gassknutepunkt Nyhamna (Rune S. Opstad) 
- Referansegruppe for olje og gass (Rune S. Opstad) 
- Maritim Nordvest (medlem: Hanne Notøy, El og IT og vara Mariell 
Toven, FF) 
- Y-nemnda: Rune S. Opstad, leder, Terje Holmedal(Fagforbundet), Sigjørn 
Botten ( IE ) ,  Mariell Toven (FF) 
- AOF: Rune S .  Opstad, (LO, leder) og Kari Hoset Ansnes (LO), Vidar 
Røren ( NAF), Svein Ose ( El og IT) og Nils Graskop (NAF) 
- IA rådet: Rune S .  Opstad, leder 
- NAVs brukerutvalg: Rune S. Opstad, medlem 
- LO favørkomiteen: leder - Rune S. Opstad, medlemmer: Kari Hoset 
Ansnes (LO), Ann Kristin Erlandsen Roksvåg (NAF), Bodil Stokke 
Storbuk (HK) ,  Ravintrakumar Suntharalingan (Fellesforbundet) og Knut 
Ivar Egset (Fagforbundet) 
- Samarbeidskomiteen: Arve Baade (leder), Svein Ose og Bengt Eriksson. 
Rune S. Opstad tiltrer. 
- Styret for arbeiderbevegelsens arkiv: leder Rune S .  Opstad 
- Fagskolestyret: medlem Rune S. Opstad 
- Fylkeskomiteen for TV-aksjon: Jenny Bergem 
- Folkehelseutvalget: Astri Egset, Fagforbundet 
- Samarbeid fylket, LO/ NHO og de tre by ordførerne: Rune S. Opstad, 
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Kari Hoset Ansnes vara 
- Ferjefri Stamvei: Per Ørnulf Andersen (NAF), Nils Solevåg (NAF) og 
Rune S. Opstad 
- Kulturaktiviteter - Historisk Spel (Rune S. Opstad) 
- GNIST: Kari Hoset Ansnes 
- Partnerskap for verdiskapning: Rune S. Opstad 
- Distriktsrådet for HVl l :  Representant for LO Kyrre Tautra - vara Anja 
Gabrielsen 

DISTRIKTSKONTORETS FORSKJ ELLI G E  ARBEI DSOMRÅDER 
Valg 201 1 :  Mye av aktiviteten i 201 1  dreide seg om lokalvalget i september. 
Mange viktige aktiviteter ble gjennomført allerede våren 201 1 .  Vi 
samarbeidet med LO i Romsdal om et spørsmål/svar brosjyre som det 
ble delt ut 40 000 eksemplar av. Vi hadde fem regionale samlinger der 
kommunetoppene i Fagforbundet og Arbeiderpartiet møtte oss i LO i 
fylket. Vi hadde også flere stands før sommeren. Første del av valgkampen 
ble avlyst etter 22. juli, men når den kom i gang var vi med på stand/ 
aksjoner i blant annet Molde, Kristiansund, Ålesund, Nesset, Midsund og 
Eide. Det ble sendt ut avisinnlegg og vi var aktive i media. Vi utarbeidet 
også en felles brosjyre med LO stat. 
Kultur: Det ble i 201 1 etablert et Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk 
i Møre og Romsdal i samarbeid med AOF i fylket og sentralt. Det ble 
avholdt fire møter i 201 1 inkludert etableringsmøte. 
Første mai: Distriktssekretæren holdt appell og deltok på markeringen i 
Sunndal. 
Representasjon: Distriktssekretæren og ungdomssekretæren har holdt 
innlegg og deltatt på mange jubileum. Vi kan nevne 50-årsjubileet til 
Fellesforbundet i Sykkylven og IS-årsmarkeringen for Folkets Hus i 
Kristiansund. Vi har også vært dommere i Ungt Entreprenørskap og 
holdt innlegg for en rekke organisasjoner utenfor LO-familiens rekker. Vi 
merker oss at det er mange som ønsker deltakelse fra LO, men dessverre 
gjør bemanningssituasjonen at vi ikke kan si ja til alt. 
Bedriftsbesøk: Blant annet Olivin, Dale Bruk, Vestnes kommune, Eide 
kommune, Rofi, Aas mekaniske, STX OSV, Glamox, Eide & Kristiansund 
menigheter med flere. 
Deltakelse på årsmøter/representantskap: Blant annet i Fagforbundet, FO, 
NAF, Skolenes Landsforbund, Handel og Kontor finans, Olivin-klubben 
Arbeiderpartiet og SV. 
Næringsutvikling: Ulike aktiviteter og saker, som rammebetingelsene for 
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maritim sektor, sosial dumping, bergdrift, kraftsituasjonen, vindkraft, 
fagskolenes betingelser, Stad Skipstunnel, allmenngjøring av tariffavtaler, 
renteutspill, finanspolitikk, eksportfinans, G I E K, olje og gass, ferjefri 
stamvei, lyntog og diverse innspill til LO sentralt og sentrale myndigheter. 
Ungdomsarbeid: Ulike aktiviteter, Sommerpatrulje, skolebesøk, saker, 237 
skatt, leserinnlegg, FYKO. 
Familie- og likestillingsarbeid: Utvalget har hatt 1 møte i 201 1 .  Heltid/ 
deltid og kvinnehelse har vært viktige tema. Vi gjennomførte egen aksjon 
8. mars. 
Organisasjonsutvikling: Oppfølging av lokalorganisasjonene 
Utvikle LOfavør: LO i Møre og Romsdal har brukt betydelig med tid og 
ressurser på å gjøre LOfavør kjent blant våre medlemmer. Vi har hatt en 
rekke stands og andre aktiviteter. 
Utdanning skole/ fagopplæring: Y-nemnda, fagskolestyret, 
lærlingsamlinger, utdanningspolitikk. 
JA-arbeid: Distriktssekretæren har vært leder av JA-rådet i Møre og 
Romsdal i 201 1 og brukt mye tid på dette vervet. Han har også deltatt i 
rådets AU. LO i Møre og Romsdal var sekretariat for JA-rådets konferanse 
i Molde med over 280 påmeldte. 
Fagligpolitisk arbeid: Faglig politisk konferanse med 75 påmeldte 
hvor LO var sekretariat, møter i samarbeidskomiteen, utfordringer til 
lokalorganisasjonene. 5 regionale samlinger i forbindelse med valget. 
Synlighet: LO i Møre og Romsdal har deltatt på en rekke stands i 201 1  
både i eget navn og i samarbeid med lokalorganisasjonene. Blant annet 
under hele Molde Jazzfestival (mandag til lørdag), Sunndal Kulturfestival, 
Laksefestivalen og Matfestivalen i Ålesund. 
Frokostmøter: 3 møter med ulike temaer. 
Skolering: Ungdom og utenlandske arbeidstakere 
Kulturprosjekt: Arbeidet for realisering av Musikal Fossen. 
Jnkluderingsprosjekt: Deltatt i styringsgruppen for prosjektet og i den 
daglige oppfølgingen. 
TV-aksjonen: Siden det var Norsk Folkehjelp som hadde årets aksjon 
gjorde vi en del ekstra både i forhold til informasjon (alle møter, 
konferanser osv), verving av bøssebærere og innsamling gjennom lotteri 
og auksjoner. 
Fylket: vi holder en tett kontakt med Møre og Romsdal fylke. Vi har 
besvart 3 høringer i 201 1 og deltar på en rekke arenaer der fylket 
er viktige, blant annet Foresight analyse for Nordmøre/Romsdal og 
partnerskap for verdiskapning. 
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Sør-Trøndelag 

ORGAN I SASJONSOVERS I KT 
I kontorets arbeidsområde var det ved utgangen av 201 1 7 
lokalorganisasjoner (Trondheim, Gauldal, Fosen, Selbu og Tydal, Røros 
og Holtålen, Oppdal og Rennebu og Orkdal og Meldal). Det er 1 5 3  
fagforeninger og ett LO-senter, som e r  lokalisert p å  Røros. Medlemstallet 
er estimert til 57 000. Dette tilsier at hver femte sørtrønder er LO-medlem. 

LO-AVDE LINGENE 
Det er 7 LO-avdelinger i fylket som dekker 18 av fylkets 25 kommuner. 
Lokalorganisasjonene har varierende aktivitet. Det er avholdt styremøter 
og årsmøter i fire av avdelingene, i tillegg til at de har deltatt på 
lederkonferansen og fylkeskonferanser. 

LO-S ENTER 
Det er LO-senter på Røros, som ble etablert i 1999. Det er ikke planlagt 
noen økning i antallet. 

DISTRI KTSKONTORET 
Distriktssekretær Kristian Tangen har permisjon i sin stilling etter at han 
ble valgt inn som sekretær i LOs ledelse på kongressen 14.05 .09. Kontoret 
har ". ansatte og ledes av Christiane Solheim. 

Distriktskontoret er i kontorfelleskap på Folkets Hus i Trondheim, som 
huser flere organisasjoner i arbeiderbevegelsen. Det er et godt samarbeid 
med forbundene og andre organisasjoner som er organisatorisk og 
politisk nær LO. Det er besøkt en rekke foreninger, avdelinger og 
lokalorganisasjonene for å gi og få informasjon til det arbeidet som 
gjøres lokalt. Videre er det deltatt på ulike årsmøter, møter, kurs og 
konferanser utenfor fagbevegelsen som har betydning for kontorets 
virksomhetsområde 

Kontoret har vært lærebedrift for en kontor- og administrasjonsfaglærling 
og har svært positiv erfaring med å være lærebedrift. LO Sør-Trøndelag 
har deltatt i et samarbeidsprosjekt med LO Møre og Romsdal, LO Stat 
og Norsk Folkehjelp rettet mot arbeidstakere med minoritetsetnisk 
bakgrunn. 
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NYH ETS BREV OG FROKOSTMØTER 
En viktig del av distriktskontorets kommunikasjon med fagbevegelsens 
ulike organisasjonsledd har vært utsending av nyhetsbrev omlag hver 14. 
dag, samt oppdatering av 
hjemmesiden med lokalt fagbevegelsesstoff. Videre er det arrangert 
frokostmøter første 
mandag i hver måned. Møtene har hatt en uformell ramme med enkel 
servering, vært åpne for 
alle og godt besøkt (fra 1 5  til 45 personer) . På møtene blir det tatt opp 
aktuelle saker på tvers 
av forbundsområdene slik som faglig valgkamp, debatten om lakselus og 
arbeidsplasser, 
heltid, LHLs kampanje "Hjertelig hilsen", LOs rekrutteringskampanje, 
fagligpolitisk 
samarbeid i Trondheim kommune, situasjonen ved E. C. Dahls Bryggeri, 
kampen om 
tariffavtale, samarbeidsprosjektet Svart økonomi, ny organisasjon i NNN, 
informasjon fra 
LLH om Skakkfestivalen, TV-aksjonen, oppsummering av valgkamp og 
resultater i kommune 
og fylkesting, Tariff 2012, Elektrikernes fagforening 1 10 år, informasjon 
om og fra Norsk 
Folkehjelp, Inkluderende Arbeidsliv, sommerpatrulje, julepatrulje, 
orienteringer fra distriktskontoret, forbund og AOF. 

STYRET FOR FYLKESKONFERANSEN 
Styret for fylkeskonferansen består av: Knut Ring, H K / LO Fosen 
(leder), Alf Roar Slind E L&IT/LO i Selbu og Tydal, Heidi Larsen H K/ 
LO i Trondheim (til mars 201 1 )og Torill Lund NTL/LO i Gauldal 
(vara til 28. 10. 1 1  da hun ble fast medlem) . Ved suppleringsvalg på 
fylkeskonferansen 28. 10. 1 1  ble Britt Ingeborg Hansen, Fagforbundet/ 
LO i Orkdal og Meldal og Synøve Bergan, FF/LO i Trondheim, 
vararepresentanter. Det er avholdt 5 møter og behandlet 20 saker. 

FYLKES KONFERANSENE 
Styret har i samarbeid med distriktskontoret avholdt to fylkeskonferanser, 
en felles konferanse med LO Nord-Trøndelag på Stjørdal 15 .  - 16. mars 
og en i Trondheim 27. - 28. oktober 201 1 .  På vårkonferansen var i tillegg 
til den faglig-politiske situasjonen temaene innkomne saker, faglig 
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valgkamp, orienteringer, ungdomsprosjektet Nicaragua, kraftsituasjonen 
i Midt-Norge og videregående opplæring. S vedtatte forslag og uttalelser. 
På høstkonferansen var sakene den faglig-politiske situasjonen, 
oppsummering av kommune- og fylkestingsvalget, innkomne forslag, 
Europa i krise, Uføremeldingen, valg og oppnevninger samt orienteringer 
og hilsningstale fra besøk fra cubansk fagbevegelse, CTC. 10 forslag og 
uttalelser ble vedtatt. 
I forkant av høstkonferansen ble det avholdt lederkonferanse, der 
representanter for fem lokalorganisasjonene var tilstede. 

FAM I LI E- OG LI KESTI LLINGSPOLITI S K  UTVALG 
Utvalget har bestått av: Randi Johnsen Eikevik, H K  (leder) , Kenneth 
Sandvik, FF, 
Anita Kvitland, Fagforbundet, Oddbjørn Messenlien, FF, Eva Jensen, NAF. 
Vararepresentanter: Heidi Klokkervold, FO, Hugo Sandoval, FO, Rita 
Nordvik, Fagforbundet, 
Pål Meistad, Postkom, Knut Erik Ljøkelsøy, FF.  

På fylkeskonferansen 28. 10. 1 1  ble følgende valgt: Randi Johnsen Eikevik, 
H K  (leder) , Heidi I .  Klokkervold, FO, Hugo Sandoval, FO, Torill Lund, 
NTL, Børge Ånesen, FF.  
Vararepresentanter: Karin Kyrrø, FO, Eva Jensen, NAF, Iver Johnsen, 
NTL, Kristin Sæther, 
Fagforbundet, Pål Meistad, Postkom- senere byttet ut med Liv Beate 
Eidem, EL&IT. 

Utvalget har avholdt 8 møter og behandlet 64 saker og et felles møte med 
utvalget i Nord-
Trøndelag og behandlet 3 saker. 

Landskonferanse 
Randi J .  Eikevik, Hugo Sandoval og Christiane Solheim representerte og 
presenterte utvalgets 
arbeid på Landskonferansen 201 1  på Sørmarka. 

H eltidskonferanse 
19.  mai arrangerte utvalget "Heltidskonferanse" med fokus på fakta og 
myter, vilje og 
muligheter, rekrutteringsstrategier, politisk status og paneldebatt. 
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Innledere var Kristine 
Nergaard og Kari Ingstad, Fafo, Ann-Mari Wold, Fagforbundet, Mona 
Bjørn, Handel og 
Kontor, Terje Granmo, Malvik kommune, Kristin Bakøy, Rissa kommune, 
Geir Waagø, 
Trondheim kommune, Kristin E. Falgstad og Eva Jensen, I SS  og statsråd 
Rigmor Aaserud. 
Konferansier var Gunn Elin Flakne. Konferansen var gratis og samlet 60 

deltakere på NOVA 
Hotell Kurs og konferansesenter i Trondheim. 

8. mars 
Heidi Klokkervold representerte utvalget i 8. mars-komiteen i Trondheim. 

Skakk festivalen 
Under åpningen av Homo-uka i Trøndelag arrangerte utvalget stand på 
torget i Trondheim 
den 10.09.1 1 .  Representanter fra forbund, lokalorganisasjoner, utvalg og 
administrasjon delte ut materiell, effekter, kaffe og sveler, noe som gjorde 
at LOs stand ble godt synlig, markedsført og besøkt. LO var representert i 
paraden og fikk noe omtale i media. Kristian Tangen fra LOs ledelse holdt 
appell fra scenen på torget. 

Innvandrerkonferansen 
Randi J .  Eikevik har vært utvalgets representant i styringsgruppen for 
Innvandrerkonferansen 3 1 .  august. 

Kommune- og.fylkestingsvalg 
Utvalget trykte opp postkort med temaet "Heltid" som ble delt ut på 
stands under valgkampen. 

Fylkeskonferanser 
Utvalget var representert på LOs fylkeskonferanser på Stjørdal 1 5 .  - 16. 
mars og i Trondheim 27. - 28. oktober og sendte inn fire forslag til saker. 

FNs Internasjonal dag mot vold mot kvinner 
Heidi Klokkervold representerte utvalget i arbeidsgruppen i Trondheim 
som markerte FNs Internasjonal dag mot vold mot kvinner 26. november. 
Utvalget bevilget midler lydanlegg under arrangementet. 

235 



Fellesmøte med Nord-Trøndelag 
7. desember ble det avholdt felles møte med utvalget i Nord-Trøndelag på 
Steinkjer. 

Media 
Utvalget har vært aktive med leserinnlegg til media gjennom hele året. 

UNGDOMSUTVALGET 
Ungdomsutvalget består av unge tillitsvalgte fra LOs forbund og 
lokalorganisasjoner. De prioriterer arbeidsoppgaver innenfor de 
føringer lagt fra det sentrale ungdomsutvalget og arbeider med lokale 
ungdomsaktiviteter. 

Utvalget har bestått av: Jo Skårderud, S L  (leder) , Cathrine Sæther 
Ertsås, PostKom (nestleder) , Sonia Kvam, Fagforbundet, Snorre Haller, 
Fellesforbundet, Jon Salthe, H K, Are Johansen Ormberg, NTL, Maren 
Marie Wilhelmsen, I E, Roy Nilsen, NTF, Joakim Jæger, E L&IT, Runa 
Hjertø, FO, Andreas Lines, MFO, Elin Andrea Brurok, NAF. 

Nytt ungdomsutvalg ble valgt 28. oktober: Fagforbundet: Sonia Kvam, vara 
Rune Bugten. Fellesforbundet: Audun Otterstad, vara Marie Granøien. 
NTL: Silje Haugen. H K: Jon Salthe, vara Emma Berglund. IndustriEnergi: 
Maren Marie Wilhelmsen, vara Ann Katrin Thorsdal. NAF: Karl-Tinus 
Votvik, vara Therese Ustad. E L&IT: Joakim Jæger. PostKom: Cathrine S .  
Erstås, vara Jørgen Øvrewall. NTF: Roy Nilsen. S L: Jo  Skårderud. N S F: 
Julie Amor Hegvik. 
Observatør fra ungdomsutvalget LO i Trondheim: Lise Lotte Strand. 

LOs ungdomsutvalg i Sør-Trøndelag mistet et av sine medlemmer på 
Utøya 22. juli. Snorre Haller fra Fellesforbundet var en av de mest 
markante ungdommene i utvalget og var sterkt delaktig i mange av de 
aktivitetene ungdomsutvalget gjennomførte. Hans innsats på stands, på 
kurs og på Sommerpatruljen vil bli savnet. Vi vil for alltid minnes Snorre! 

Ungdomsutvalget har avholdt 5 møter og behandlet 40 saker der de 
viktigste har vært aktivitetsplan 201 1 ,  valgkamp 201 1  og studentarbeidet. 
Ungdomsutvalget vedtok tidlig aktivitetsplanen som la grunnlaget 
for aktiviteten ut året. Forbundene har deltatt aktivt på aktivitetene og 
følgende aktiviteter trekkes spesielt ut: 
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Sommerpatruljen 
Vi besøkte totalt 561 bedrifter i hele fylket denne uka. Av disse var 
det 17 pst som hadde et eller annet brudd av liten eller stor art. Noen 
var veldig graverende. Det ble rekruttert inn 90 nye medlemmer av 
disse 33 elever, 17 studenter, 34 ordinære og 6 lærlinger. Dette var et 
historisk høyt tall i forhold til tidligere sommerpatruljer og veldig, 
veldig bra. Fellesforbundets avdeling Hotell, restaurant og reiseliv fikk 
2 1  nye ordinære medlemmer under sommerpatruljen. Deltagelsen fra 
forbundene var bedre enn på mange år. Totalt 37 personer deltok på 
sommerpatruljen, de fleste gjennom hele uken. Fagforbundet hadde 1 1  
deltagere, Fellesforbundet 1 1 ,  H K  5, NTL 3 ,  NAF 2 ,  S L  2 ,  EL&IT 1 ,  NTF 1 
og PostKom 1. Medieoppslag fikk vi på alle stedene vi besøkte. 

Besøk på videregående skoler 
I løpet av 201 1  har ungdomssekretæren og forbundene besøkt 18 
videregående skoler og møtt flere hundre elever. Ungdomsutvalget 
mener det er viktig at skolebesøkene legges opp slik at forbundene 
besøker de fagene som faller inn under deres forbundsområde. Er det 
flere forbund på samme fag så stiller alle slik at elevene får møte alle. 
Skolebesøk er viktig for å informere ungdom om rettigheter og plikter i 
arbeidslivet, men også om arbeidslivets spilleregler. Spesielt skal det gis 
ros til Fagforbundet som gjennom sitt daglige arbeid i seksjonene drar 
ut på videregående skoler. I gjennom 201 1  har de rekruttert 84 nye unge 
medlemmer gjennom skolebesøk. 

Utdanningsmesser 
Ungdomsutvalget deltok på en utdanningsmesse i 201 1 ,  Ta Utdanning. 
Her kommer vi i kontakt med mange tusen ungdommer gjennom 
standen. Mange elevmedlemmer og studentmedlemmer blir rekruttert på 
messen, men også ordinære medlemmer. Dette er en messe hvor LO har 
en av de synligste standsene og forbundene får møte mange potensielle 
unge medlemmer. Forbundene i Sør-Trøndelag stiller med folk og midler. 

julepatrulje 
Ungdomsutvalget arrangerte julepatrulje for tredje året på rad 1 1 .  
desember. 1 4  deltagere ikledd nisseluer o g  julebuttons gikk innom 
bedrifter for å spre juleglede og oppfordre til medlemskap i LO. I løpet av 
de timene man var ute kom man i kontakt med flere hundre uorganiserte 
som fikk ett positivt inntrykk av LO. 
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Studentarbeidet 
Studentmedlemmene er aktive og avholder stands på NTNU Dragvoll 
regelmessig. LO studentservice synliggjøres godt gjennom materiell og 
profilering. Det kan fortsatt jobbes litt med strukturen i arbeidet. I løpet 
av 201 1 er det gjennomfør omlag 1 5  stands og rekruttert over 100 nye 
studentmedlemmer. Høsthalvåret har vært spesielt bra med 7 stands og 
60 innmeldinger. Studentarbeidet har også omfattet PSTEREO-festivalen 
i samarbeid med LOfavør. Festivalen arrangeres første helgen etter 
studentene kommer til byen, og er et naturlig møtepunkt. Her treffer vi 
flere tusen unge som møter LO på en ny og spennende måte. 

Internasjonalt pro�ekt - Nicaragua 
Ungdomsutvalget har sammen med ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag 
og de sentrale ungdomsutvalgene til Fellesforbundet og NAF startet 
internasjonalt prosjekt med fagbevegelsen i Nicaragua, FNT. I mai 201 1 
hadde vi besøk av to representanter for FNT, Jessenia Lovo og Ybrahim 
Llorente. I november 201 1 deltok ungdomssekretæren på en tur til 
Nicaragua for å bygge videre på prosjektet med å dele erfaringer med 
Nicaraguansk fagbevegelse. 

Ungdomsvalgkamp 
Ungdomsutvalget i Sør-Trøndelag arrangerte pub-debatt på Olavs Pub 
3 1 .  august. Godt over 100 personer var i salen da unge listekandidater fra 
Ap, SV, Rødt, Høyre, Senterpartiet, FrP, KrF og Venstre deltok i debatten. 
Debatten ble ledet av Roar Aas fra Fellesforbundet. 

LO-FAVØR KOM ITEEN 
Komiteen har bestått av Christiane Solheim/Jan Thore Martinsen, LO 
(leder), Arne Jan Skjerdingstad, Fagforbundet (nestleder) , Tone A. Vorseth 
Graneggen, LO (sekretær) , Per Olav Skurdal Hopsø, LO, Pål Sture Nilsen, 
NAF, Inge Svendsen, FF,  Siri Rønning, H K, Terje Pedersen, MTF, Torill 
Aune, FLT, Tove Brekke, Postkom, Torstein Johansen EL&IT, Lars Børseth, 
LO Stat. I tillegg stiller Sparebank 1 Midt-Norge med tre representanter: 
John Sponås, Tor Inge Skjøtskift og Johnny Kvernbråthen. 

Det har vært avholdt 3 møter og behandlet 2 1  saker. Utvalget har hatt 
fokus på hvordan konseptet kan implementeres i forbundenes møter 
og kurs, arrangert kurs for førstelinjetjenesten, veilederopplæring, 
LOfavør-kulturkveld, LOfavør-student (semesteroppstart/Pstereo-
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festival), LOfavør-ungdomskurs, felleskonferanse på Sørmarka, 
hatt fokus på trygghetskampanjen, produktskolering, prosjekt 
medlemskommunikasjon, hatt administrative møter og medlemsmøter 
med medlemmer lokalt. Fellesmøte BFK, OLK og LOfavør-komiteen. 

LOfavør-kulturkveld 
Komiteen arrangerte i samarbeid med LOs distriktskontor LOfavør
kulturkveld på Byscenen 27. oktober. Tidligere Trondheims-ordfører 
Marvin Wiseth var konferansier, det var innledninger om LOfavørs 
historie og fordelskonsept, Sparebankl ,  og fra flere av aktørene i 
fordelskonseptet. Videre hadde flere av aktørene standsvirksomhet og 
konkurranser i pausene. Kvelden ble avsluttet med en intimkonsert med 
Åge Aleksandersen og Sambandet. 400 LO-medlemmer deltok denne 
kvelden. 

REPRESENTASJONER I STYRER, RÅD OG UTVALG 
På vegne av LO er distriktskontoret representert med distriktssekretæren, 
ungdomssekretæren, kontorsekretæren og en del av distriktssekretærene 
og tillitsvalgte fra forbundene i følgende styrer, råd og utvalg: 
- Styret for AtB,  fylkeskommunalt driftsselskap for kollektivtrafikken 
- Styret for fagskolen i Sør-Trøndelag 
- Næringslivsrepresentanter til styrene for fagskolene og overordnet råd 
for fagskolen 
- Arbeidsgruppe for strategisk utviklingsplan for Sør-Trøndelag fagskole 
- Skoleutvalget ved Byåsen videregående skole 
- Partnerskapet GNIST 
- Styret AOF Midt-Norge 
- Distriktsrådet for HV-12 
- LO-favør komiteen i Sør-Trøndelag 
- Fylkeskomiteen for TV-innsamlingen 
- Samarbeidsforum mot svart økonomi 
- Meddommere 
- Samarbeidskomiteen LO - Sør-Trøndelag AP 
- Styret i Sør-Trøndelag AP 
- Valgkamputvalget til Sør - Trøndelag Arbeiderparti 
- Styret i Arbeiderbevegelsens Arkiv for Trøndelag 
- Yrkesopplæringsnemnda 
- IA-rådet i Trøndelag 
- NAV Arbeidslivssenter 
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- Midt-Norden komiteen 
- Entreprenørskapsforum 
- ROU Sør-Trøndelag 
- Husleietvistutvalget i Trondheim 
- Arbeidernes Økonomiske Fellesskap Trondheim 
- Vegforum Trøndelag 
- LO næringspolitisk forum, Trøndelag 
- NAVs brukerutvalg for fylket 
- Prøvenemnd 
- VRI og PALU-prosjektene og B ELBO-utvalget 
- Global Future 
- Innovasjon Norge 
- Referansegruppe om kokkers helse 
- Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
- Referansegruppen Ny Giv 
- Sparebankl SMNs representantskap 

FAG LIG POLITI SK VI RKSOM H ET 

Valgkamp 
LOs faglige valgkamputvalg i Sør Trøndelag har avholdt møter. Enighet 
om at fokus i valgkampen dreier seg om fokusere på egne saker, LOs 
politikk og våre medlemmers interesser. Dette er ofte sammenfallende 
med noen av partienes programmer. Et av de tydelige budskapene i Sør
Trøndelag og i Trondheim spesielt, er å beholde det rød-grønne flertallet. 
Forbundene ble bedt om bistand og økonomiske bidrag. Videre ble det 
i samarbeid med forbundene frikjøpt to medarbeidere i regi av LO og 
tre medarbeidere i regi av forbundene. Disse utgjorde sammen med 
valgkamputvalget kjernen i LOs valgkampinnsats. Det ble gjennomført 
besøk på omlag 1 1 5  virksomheter med 1400 arbeidstakere. Avholdt møter 
på 6 videregående skoler med omlag 1600 elever. Videre ble det distribuert 
ut i underkant av 10 000 brosjyrer/valgkampmateriell. En helsides 
annonse i Adresseavisen, samt 60 redaksjonelle omtaler. Resultat: Nytt 
flertall for de rød-grønne både i Sør-Trøndelag fylke og i Trondheim 
kommune. 

Annen faglig og politisk aktivitet 
Distriktskontoret har initiert og arrangert dagskonferanser, 
miniseminarer og aktiviteter: 
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- Møter med Olje- og gassnæringen i regionen, samt besøk ved flere av de 
markante bedriftene i næringen, hvorav de ønsker et samarbeid med LO i 
den videre utviklingen 
- 1 .  mai arrangement i samarbeid med Norsk Folkehjelp 
- Næringslivsstafett for TV-aksjonen sammen med NHO 
- Norskehavskonferansen 
- Yrkesopplæringen i ei ny tid 
- Uførekonferanse 
- No Public Management 
- Inkludering og likestilling 
- Jentebølgen 

Kontoret har nedsatt arbeidsgrupper og avgitt høringssvar på følgende: 
- Logistikk-knytepunkt 
- FOU strategien i Trøndelag 
- Regional Transportplan 
- Fagskolestrategien i Sør-Trøndelag 

Videre er det avholdt flere møter i Samarbeidskomiteen, hvorav de fleste 
møtene har dreid seg om AtB og kollektivtrafikken. I november fikk vi 
stortingspresident Dag Terje Andersen på besøk i Sør-Trøndelag, LO 
og NHO holdt hver sin innledning om næringslivssituasjonen i Sør
Trøndelag. 

Innvandrerkonferansen 
Konferansen ble arrangert 3 1 .  august på Royal Garden Hotel i Trondheim, 
og hadde tittelen "Mangfoldige Trondheim i dag og i 2030". Konferansen 
fokuserte på myter og fakta, byens utvikling, framtidige utfordringer 
og hva som skal til for å få en god by å leve i. Innledere var Finn Erik 
Thoresen, Norsk Folkehjelp, Lars Østby, SSB,  Elisabeth Eide, UiO, 
Bernt Asle Arntsen, NAV, Elin Rognes Solbu, Trondheim kommune, 
Anne Britt Djuve, Fafo og Ungdommens bystyre. Konferansier var Rita 
Kumar, NTNU .. Det var god deltakelse med over 200 personer spredt fra 
innvandrerorganisasjoner, fagbevegelse og offentlige sektor. Konferansen 
ble arrangert av LO Stat i samarbeid med LOs distriktskontor, I M Di, 
Norsk Folkehjelp og Trondheim kommune. 

JA-rådet 
Det er et kontinuerlig IA-arbeid i fylket, som administreres gjennom IA-
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rådet i Trøndelag, hvor distriktssekretæren møter. Det er gjennomført 4 
regionale konferanser: 
- Trondheim 1 5 .  november ca. 150 deltakere 
- Røros 24. november ca. 30 deltakere 
- Ørland 30. november ca. 60 deltakere 
- Orkanger 1 .  desember ca. 50 deltakere 

ARBEI DERBEVEGELSENS ARKIV I TRØNDELAG 
Arbeidebevegelsens Arkiv i Trøndelag har ca. 100 medlemmer fordelt 
mellom de to Trøndelagsfylkene. Styret har bestått av: Rune Hallstrøm, 
LO Nord-Trøndelag (leder til 29. mars), Christiane Solheim/Jan Thore 
Martinsen, LO Sør-Trøndelag (nestleder/leder fra 29. mars), Gunnar K. 
Sørum (til 1 1 . november), Vibeke Dittman Halvorsen ( fra 1 1 . november) , 
Statsarkivet, Erling Weydahl, FF,  Brit Gulli Rones, Fagforbundet. 
Vararepresentanter er Elisabeth Helmersen, Nord-Trøndelag 
Arbeiderparti, Geir Ottesen, FF, Tore Nordseth, Sør-Trøndelag 
Arbeiderparti og Elisabeth Sundseth, H K. Regnskapsfører og 
administrasjon ( fra 1 1 .  november) er Tone A. Vorseth Graneggen, LO Sør
Trøndelag, og revisor er Oddvar Sæther, Ernst & Young. 

Arbeiderbevegelsens Arkiv Trøndelag inngikk for om lag 10 år siden en 
avtale med Statsarkivet om oppbevaring av arkivet. Dette er det nå inngått 
videre avtaler om slik at Statsarkivet overtar arkivet. Dette vil over en 
4-årsperiode koste oss ca. 4 millioner kroner. All aktivitet i 201 1 og i årene 
fremover vil dreie seg om finansiering av dette. 

22. J U LI 
Angrepet på norsk arbeiderbevegelse fikk naturligvis innvirkning på 
distriktskontoret. AU F Sør-Trøndelag hadde en delegasjon på over 
50 ungdommer på Utøya. 5 av disse kom ikke tilbake. Snorre Haller 
var en av disse. Snorre var ungdomsansvarlig i Fellesforbundet 
Sør-Trøndelag og medlem av LOs ungdomsutvalg i Sør-Trøndelag. 
LOs distriktssekretær utgjorde en del av kriseteamet som de første 
nettene håndterte foreldre og kartlegging av de som deltok på Utøya 
fra Sør-Trøndelag. I tillegg tok distriktskontoret mediehåndteringen 
på vegne av Snorres familie. LOS distriktskontor avholdt minnekveld 
på Folkets Hus. Samtidig bisto vi familien til Snorre med bisettelsen, 
samt minneseremoni etter bisettelsen i I la kirke.Videre sendte vi 
bårebuketter til alle omkomne fra Sør-Trøndelag. Denne beretningen 
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avsluttes best med teksten familien skrev på takkekortet etter Snorres 
bortgang: 

" Midt i møtet med brutaliteten har vi blitt møtt med en omsorg, og en omtanke 
uten sidestykke. Både fra .fjern og nær, og det varmer. La nettopp denne 
medmenneskeligheten bli det vi tar med oss videre etter 22.07. " 

Nord-Trøndelag 

ORGANI SASJONSOVERSIKT 
Ved utgangen av 2010 er det i Nord-Trøndelag fortsatt 8 
lokalorganisasjoner, 60 fagforeninger og 4 LO-senter. Medlemstallet er ca. 
26.000. 

STYRET FOR FYLKES KONFERANSEN 
Styret for fylkeskonferansen har følgende sammensetning: Hanne Lise 
Fahsing, E L  & IT, LO Namsos og omegn, leder, John Arve Forbord, S L, LO 
Stjørdal og Meråker, medlem, Bjarne Kvistad, NNN, LO Inderøy, Mosvik, 
Leksvik, medlem, Eilif Myre, FF, LO Steinkjer og Verran, varamedlem. 

Det har det vært avholdt S møter i styret for fylkeskonferansen og ett felles 
styremøte med Sør-Trøndelag. Styret har kommet med innspill og vært 
til god støtte for distriktskontoret i forberedelsen og gjennomføringen av 
fylkeskonferansene 

Fylkeskonferansene 
Det ble holdt to fylkeskonferanser i 201 1 ,  begge av to dagers varighet. 
Dette grunnet geografi og lange reiseavstander og et sterkt ønske fra lokal
LO. Vårkonferansen den 15 .  og 16. mars ble arrangert i fellesskap med 
våre venner i Sør-Trøndelag, og var lagt til Rica Hell i Stjørdal. 
Med nær 1 20 deltakere med representanter, ansatte og gjester, er dette et 
stort arrangement. 
Den kulturelle åpningen var ved to representanter fra Steinvikholm 
Musikkteater. Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Alf Daniel Moen ønsket 
velkommen til fylket og tok et raskt, men presist politisk sveip over 
de utfordringer Midt-Norge står overfor, samt samarbeidet i regionen. 
Konferansen hadde tre hovedtema: Den faglig-politiske situasjonen v/ 
Roar Flåthen, Kraftsituasjonen i Midt-Norge og En mangfoldig vei 
til arbeidslivet; om muligheter i videregående opplæring. De to siste 
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tema med forskjellige innledere for å få en bred belysning av temaene. 
Tema som ellers ble tatt opp var: Faglig valgkamp i Sverige v/Claes
Gøran Enman, 1V-aksjonen 201 1 v/Mona Staven Lundereng fra Norsk 
Folkehjelp og Ungdomsprosjekt Nicaragua v / ungdomssekretærene 
Kristine Svendsen og Per Olav Skurdal Hopsø. Konferansen vedtok 3 
uttalelser: Vedtak om å gå i mot EUs tredje postdirektiv, vedtak om å slå 
ring om AML og at regjeringen må benytte reservasjonsretten når det 
gjelder vikarbyrådirektivet. 

Høstkonferansen ble holdt på Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy i dagene 
25 .  og 26.oktober med hovedtema: Norsk arbeidsliv i et europeisk 
perspektiv. Temaet ble belyst av vår representant i Brussel; Knut Arne 
Sanden, som foretok en politisk og økonomisk "temperaturreise" 
gjennom Europa. Videre hadde Morten Storseth, Arbeidstilsynet, et 
innlegg om deres utfordringer knyttet til utenlandsk/innleid arbeidskraft, 
sosial dumping i denne sammenheng, andre utfordringer som ATil stilles 
overfor i et åpent europeisk arbeidsmarked. Temaet ble dermed belyst 
politisk i et europeisk perspektiv, samt at vi fikk en lokal tilnærming 
til de utfordringer dette skaper nasjonalt for oss. Ellers kunne vi ikke 
ha en fylkeskonferanse kort tid etter et lokalvalg uten å reflektere litt 
over valgresultatet. Innleder var sjefredaktør i Trønder-Avisa, Arve 
Løberg. Representant fra LO-sentralt var Kristian Tangen, som tok for 
seg den fagligpolitiske situasjonen. Verve- og ungdomsarbeidet i fylket 
ble gjennomgått av ungdomssekretæren .. Det ble vedtatt en uttalelse 
mot Vikarbyrådirektivet og et ønske om felles fylkeskonferanse med 
Sør-Trøndelag våren 2012. Det ble avholdt ledermøte kvelden før selve 
fylkeskonferansen tok til. Våre fylkeskonferanser har en deltakelse på 
mellom 45 til 50 representanter og gjester. 

LOs FAM I LI E- OG LI KESTI LLINGSPOLITISKE U1VALG I FYLKET 
Utvalget består av: Inger Camilla Storøy Mohrsen, EL & IT, leder, Marika 
Mantynen, NNN,  medlem, Mads Nervik, FF, medlem, Ruth Alvær, 
Fagforbundet, medlem, Torgeir Grevskott, FF,  medlem, Bjørn Gylland, 
Fagforbundet, medlem. 

Utvalget har hatt 4 møter i perioden, hvorav ett møte felles med utvalget 
i Sør-Trøndelag. Det er i møtene satt opp handlingsplan, referert fra ulike 
konferanser, og planlagt dagskonferanse i samarbeid med Sør-Trøndelag 
i mars 2012. På fellesmøtet var det innledning av førsteamanuensis Kari 
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Ingstad fra H INT, over temaet "Deltidsarbeid - årsaker, konsekvenser 
og løsninger". Det er også laget utkast til uttalelser og leserinnlegg over 
ulike emner, som vil bli bearbeidet for videre behandling og effektuering. 
Utvalget har også diskutert deltakelse og aktiviteter i forbindelse med 
ulike kampanjer og aksjoner som foregår gjennom året. 

LOs UNGDOMSUTVALG I FYLKET 
LOs ungdomsutvalg i 201 1  har bestått av 1 1  ungdommer fra 8 ulike 
forbun: Fagforbundet, FF, NTF, E I ,  H K, EL&IT, NNN og NAF. Det er 
gjennomført skolebesøk gjennom hele året, og det gjennomføres over 
hele fylket. LOs ungdomsutvalg har deltatt på stand på 7 lærlingsamlinger 
for 2. årslærlinger på våren, og 7 samlinger med innlegg om rettigheter 
og plikter for 1 .  årslærlinger. Lærlingsamlingene arrangeres av 
fylkeskommunen og opplæringskontorene i Nord-Trøndelag. Det har 
vært deltakelse på LOs student- og ungdomskonferanse på Sørmarka. 
Det ble gjennomført felles trinnl skolering med Sør-Trøndelag på 
Stiklestad i februar. LOs sommerpatrulje ble gjennomført i uke 28, med 
24 deltakere. 7 ulike forbund var representert på Sommerpatruljen. 
LOs ungdomsutvalg deltok på valgtorg, og bisto AU F på deres stand. I 
november ble det gjennomført stand på alle avdelinger til H INT sammen 
med SMN. Året ble avsluttet med julepatrulje i desember i samarbeid 
med Spleiselaget. 

LOFAVØR-KOMITEE 
Komiteen består av: Geir Ottesen, FF, Bjørn Helmersen, EL  & IT, Brit 
Gulli Rones, Fagforbundet, Berit T. Jensen, FO, Gunn Anita Løvhaugen, 
F F  (observatør/veileder),  Randi Nessemo, H K  (distriktskontoret) , Kristine 
Svendsen, distriktskontoret, Rune Hallstrøm, LOs distriktskontor, Gunnar 
Thorsen, S P l  SMN,  John Sponås, SPl SM , Ola Halseth, S P l  SM . 

Komiteen har i perioden hatt 3 ordinære møter, hvorav ett på danskebåten 
i januar. Det ble avholdt ordinært møte inkludert planlegging av årets 
aktiviteter, samt bedriftsbesøk hos SOS International i København. Siste 
møte i perioden ble lagt til Brussel, hvor LO-kontoret bisto med program 
for oppholdet, samt utleie av møterom. Turen gikk med til planlegging 
av 2012-aktiviteter og besøk til Norges delegasjon til EU,  besøk fra 
Trøndelagskontoret og U N I  Europa, i tillegg til ordinært møte med 
behandling av aktuelle saker. Det har vært avholdt flere LO favør kurs 
med veiledere fra komiteen, blant annet. på Stiklestad og i amsos. Det 
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har vært varierende deltakelse, men engasjement og aktivitet har vært 
på topp! Dessuten har komiteen vært bidragsyter i form av økonomiske 
og personlige ressurser ved flere kulturelle arrangement i fylket, som 
kulturkvelder på Steinkjer og Levanger, båttur på Leka og grillkveld i 
Namsos. 

Primo november 201 1 ble det arrangert en dagskonferanse med 
tema pensjon og sparing, hvor målgruppen var representanter fra 
sparebankavdelingene i fylket og sentrale tillitsvalgte, totalt nærmere 
60 personer! En meget vellykket konferanse, som i tillegg til det faglige 
også knyttet bedre sammen og styrket de personlige relasjonene mellom 
bank og fagbevegelse. Innledere fra NAV pensjon og S P l  SMN,  samt 
LOs egne folk og fra LO favør medlemsservice. Komiteen har fått 
innspill fra medlemmer og tillitsvalgte i enkeltsaker og problemstillinger 
som er tatt opp og behandlet - og i de aller fleste tilfellene med 
godt og positivt resultat. Ellers har komiteen vært representert ved 
organisasjonskonsulent på mange bedriftsbesøk, medlems- og årsmøter 
i hele distriktet hvor LOfavør har vært tema. Det er delt ut og distribuert 
mengder av strøartikler og profileringen har hatt høy prioritet. 

Veilederne var samlet til et evalueringsmøte i Trondheim i februar 201 1 ,  
hvor ordningen ble evaluert og gjennomgått, med de erfaringene man 
hadde så langt. Det ble stilt en del spørsmål om, og tatt opp til vurdering 
hvordan denne veilederordningen fungerer. Konklusjonen var at den 
virker bra. 

FAG LIG POLITI S K  ARBEID 
Både SV og  Ap i fylket blir invitert til fylkeskonferansene, men i det 
daglige samarbeider vi selvsagt mest med Nord-Trøndelag Arbeiderparti. 
Distriktssekretæren er tiltredende medlem av styret i NTAP, og inviteres 
til partiets representantskapsmøter. Samtidig inviteres fylkessekretær 
i Ap til LOs frokostmøter. Det har vært en rekke møter der parti og 
fagbevegelse møtes, både av formell og uformell art. I år har samarbeidet 
med Nord-Trøndelag Arbeiderparti vært ekstra nært, da det var lokalvalg. 
Organiseringen av den faglige valgkampen startet tidlig, allerede før jul 
2010. Det ble holdt en rekke møter internt i LO angående den faglige 
valgkampen, samt at vi bidro både til SV og ikke minst APs valgkamp. LO 
deltok i både programarbeidet og valgkamputvalget til partiet. 
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Oppgavefordelingen mellom distriktskontoret( dk) og våre lokale 
LOer, var at dk skulle understøtte LOene med materiell og økonomi 
til lokale valgkamptiltak i kommunene, mens dk hadde ansvaret for 
fylkestingsvalget. Det konstateres at vi var med og bidro til et meget godt 
lokalvalg for Ap, sikret 9 ordførere og ikke minst fortsatt "regjeringsmakt" 
i fylket, hvor pP fikk nesten 43 pst av stemmene. For dk er det åpenbart at 
det er udelt mye enklere å jobbe med politikere som er med oss og ikke i 
mot oss. 

REPRES ENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
- Forum mot svart økonomi 
- LOfavør-komiteen 
- Arbeiderbevegelsens arkiv 
- Ungt entreprenørskap 
- Tiltredende medlem styret/representantskap i Nord-Trøndelag 
Arbeiderparti 
- Samarbeidskomiteen LO / NTAP 
- RU P-partnerskapet i fylket 
- Arbeidsutvalg og styringsgruppe JA-arbeidet 
- Styret for Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag 
- Referansegruppe karriereveiledning 
- Fylkeskomiteen for TV-aksjonen 
- Brukerutvalg NAV 
- Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag 
- Partnerskapet for GNIST 
- Yrkesopplæringsnemnda (YON) 
- Jernbaneforum Midt-Norge 

SPESIE LLE SAKER 
Av spesielle saker må nevnes at vi ble invitert til årsmøtet i N-T Bondelag. 
Om dette vil utvikle seg til et nærmere samarbeid, vil tiden vise. Men 
felles utspill til beste for landbrukets primær- og sekundærvirksomhet 
vil det bli flere av. Ellers er det klart at JA-arbeidet gjennom råd og egen 
aktivitet har vært godt, utadvendt og lagt ned på virksomhetsnivå hvor det 
hører hjemme. Dette er et viktig arbeid som fortsetter med høg prioritet 
også inn i 2012.  

Både distriktssekretæren og ungdomssekretæren deltar på møter, kurs 
og konferanser som har betydning for LO i fylket. Dette kommer i tillegg 
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til møter i egen organisasjon. Blant disse er de månedlige frokostmøtene 
som samler fra 1 5  til 25 tillitsvalgte. Disse er av en times varighet. 
Møtenes uformelle karakter gjør det til en god møteplass for tillitsvalgte. 
Ellers er LO etterspurt for deltakelse i ulike råd og utvalg. Samtidig med 
denne utadrettede virksomheten, står vi også til disposisjon for klubber 
og fagforeninger i de enkelte forbund. Distriktssekretæren har også i året 
som har gått bidratt med innlegg i en rekke møter og konferanser, både 
internt i LO og eksternt. Distriktssekretæren holdt tale på l .mai, denne 
gang i Leksvik. 

Nordland 

ORGAN I SASJONSOVER S I KT 
I Nordland var det per 3 1 . 1 2 . 1 1 ,  1 1  lokalorganisasjoner med ca. 210 
fagforeninger. Totalt er det ca.  5 1  000 medlemmer. 

STYRET FOR FYLKESKONFERANSEN 
Signe Rasmussen, Fagforbundet, leder, Rune Krutå, I E, Wiggo Aanes, 
NNN. 
Styret for fylkeskonferansen har i perioden avholdt 3 møter og behandlet 
14 saker. 

LOs FYLKESKONFERANS E  
LOs fylkeskonferanse våren 201 1 ble avholdt på Hotell Radisson Blu i 
Bodø i tiden 1 5.-16. mars. Konferansen behandlet følgende tema: 
- Paneldebatt i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. 10. 
minutters innledning fra de politiske partiene om blant annet utdanning, 
helse, næringspolitikk og samferdsel. 
- Den faglige og politiske situasjonen ved LOs nestleder Tor-Arne 
Solbakken. 
- Indeks Nordland. 
- Informasjon fra AOF ved Tom Vidar Karlsen. 
- Behandlet 1 3  forslag. 

I stedet for fylkeskonferanse ble det høsten 201 1 avviklet 3 konferanser 
med tema Samhandlingsreformen, IA, og pensjonsreformen. Dette var 
et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO og KS. Vi startet på Sortland 
13 .  oktober hvor Stein Reegård fra LO innledet om "Uføretrygd og 
pensjon - mye nytt gjennom store reformer frem til 201 5". Videre 
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hadde Sture Jacobsen fra Sortland kommune en innledning på hvordan 
tar kommunen fatt i utfordringene i samhandlingsreformen. Dagen 
etterpå fortsatt vi i Narvik der Stein Reegård hadde samme innledning, 
men på samhandlingsreformen innledet Lene Stene Salberg om arvik 
utfordringer.9. november avviklet vi den siste dagskonferansen på samme 
lest som de to andre. Her innledet Eystein Gjelsvik om pensjon og 
uføretrygd, mens Lill-Inger Reinfjell innledet om samarbeidsprosjektet 
mellom kommunene rundt Vefsn og om hvordan de har forberedt seg til 
samhandlingsreformen. Totalt deltok ca. 95 personer fordelt på 3 møter. 
I tillegg ble det i november avviklet en egen IA-dag med vekt på 
tillitsvalgtes plikter og roller i IA-arbeidet for Fagforbundet Narvik. Dette 
var et samarbeid mellom LO, NAV og Fagforbundet Narvik. Her deltok 
ca.36 personer. 

FAM I LI E- OG LIKESTILLINGSUTVALGET 
Utvalget har i perioden bestått av: Leder: Stian Nordahl Jensen. 
Medlemmer: Marte Aune, Berit Sennesvik, Lars Børre Vangen, Eldrid 
Nilsen, Varamedlemmer: Inger Lise Pedersen, Børge Aanesen, Ranveig 
Bakken, Heidi Brennhaug, Liv-Sissel Eilertsen. 

Utvalget har hatt 1 møte og behandlet 3 saker. Utvalget var representert 
på LOs fylkeskonferanse i 201 1 .  Lederen av utvalget deltok sammen med 
distriktssekretæren på landskonferansen for utvalgene i januar 201 1 .  

LOs UNGDOMSUTVALG 
Sammensetning: Patrick Austvik NJF Leder, Kjersti Haugen SL Nestleder, 
Liv-Maja Hustoft FF til 30.10. 1 1 ,  Roy-Tore Valsnes FF fra 30. 10. 1 1 ,  
Aleksander Kristoffersen Fagforbundet Ole-Marius Johnsen NTL, 
Benedicte Dahl I E  til 30. 1 1 . 1 1 ,  Remi Michael Hansen I E  fra 01 . 12. 1 1 ,  
Jørn Torgersen PostKom, Lisa Karlsen H K, Trine Berg NAF, Tor William 
Paasche E L&IT, Maiehei Staurvik NTF, Linda Cecilie Kristiansen NSF  til 
30. 1 1 . 1 1 ,  Kim Helge Johansen SF fra 01 . 12 . 1 1 .  

Også i 201 1  har det vært en del suppleringer av ungdomsutvalget. På 
grunn av lite engasjement i utvalget det siste året har det bare blitt 
gjennomført 1 ordinært utvalgsmøte og 1 telefonmøte. Det er behandlet 
i alt 27 saker. Men uavhengig av lite møteaktivitet har utvalget planlagt 
og gjennomført de sentrale og lokale aktiviteter som ble vedtatt i årets 
aktivitetsplan. Utvalget har vært representert på LOs fylkeskonferanse. 
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Utvalget har i tillegg til dette deltatt i ungdomsprosjekt rettet mot 
Nordvest-Russland. Ungdomssekretær Raymond Alstad og Tor William 
Paasche fra El&IT reiste 5 .-9. desember til Murmansk sammen med 2 
fra Troms og 2 fra Finnmark. Årets tema var "hvordan benytte sosiale 
medier for å nå ut til nye og gamle medlemmer" , samt å lage en plan 
for de neste tre årene. Fra 2012 er det mulig å søke om prosjektmidler 
for 3 år av gangen. Samarbeidet i år har vært preget av omlegginger i 
UD og vi fikk tildelt midlene for 201 1  først i midten av oktober. Dette 
har resultert i at man ikke har fått gjennomført prosjektet i Arkhangelsk 
før utgangen av året, men dette vil bli gjennomført i løpet av vinteren 
2012.  Ungdomssekretæren i Nordland har vært koordinator for disse 
prosjektene. 

Skolering: 
I året som er gått har man gjennomført Ræserkurs på Fauske hotell 4.-6. 
november med 1 1  deltakere. Kursholdere var Patrick Austvik og Kjersti 
Haugen fra ungdomsutvalget i samarbeid med ungdomssekretæren. 
Det ble også avholdt et Sommerpatruljekurs 17.-19. juni i Bodø 
med 17 deltakere. Vi hadde innleder fra Skatteetaten i tillegg til 
ungdomssekretæren. Ungdomsutvalget har også vært godt representert på 
Nord-Norges konferansen på Sommarøy i Troms. Nytt av året var at man 
hadde tilpasset denne konferansen LO sin nye skolering, og gjennomførte 
Trinn 1 og 2 denne helga. Det deltok til sammen ca 50 ungdommer. Tema 
var aktuelle saker fra den sentrale handlingsplanen: 

LOs skoleaksjon 201 1 :  
Også i 201 1 har skolebesøk vært en høyt prioritert oppgave. Man 
begynner etter hvert å få et godt nettverk blant lærerne som gjør at det 
blir enklere å komme inn i klassene. Det ble besøkt 1 1  videregående 
skoler med til sammen ca 1 100 elever. Utvalgets medlemmer samt 
ungdomskontakter fra forsjellige forbund har også deltatt på LOs 
skoleaksjon. 

LOs sommerpatrulje 201 1 :  
Følgende forbund deltok på patruljen i Nordland: Fagforbundet, NTF, 
FF, H K, NAF, S L, Fagforbundet, EL&IT, I E, NTL, NNN, NJF ,  FO og LOs 
lokalorganisasjoner. Fylket ble i år delt inn i 7 områder med ansvarlige fra 
ungdomsutvalget i vært område. Dette blir gjort for å prøve å få dekt hele 
fylket. I år ble nesten hele fylket besøkt. Det ble gjennomført til sammen 
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342 bedriftsbesøk. Det var hele 26,9 pst brudd på de besøkte bedriftene, 
noe som er et dårlig resultat. Men det var ikke de store styggen sakene, 
det var mer manglende arbeidskontrakt og manglende pauser eller ikke 
betalt pause. Hele 54 personer var med under årets sommerpatrulje, 
og bidro med til sammen 123  dagsverk. Det ble god pressedekning i 
både lokalavis og nærradio. I tillegg hadde vi med representanter fra 
Skatteetaten med på deler av patruljen, med stort hell. 

LOs lærlingarbeid 201 1 :  
LO var representert på noen steder under lærlingens dag som 
blir arrangert i hele fylket av fylkeskommunen i samarbeid med 
opplæringskontorene. Det er et ønske om å få mulighet til å delta på flere 
av disse arrangementene. 

Studentsatsning 201 1 :  
I 201 1 har man hatt e t  enda høyere trykk p å  studentsatsningen. LO har 
vært tilstede på Universitet i Nordland fast 1 .  onsdag hver måned. I 
tillegg har vi hatt Studentservice en gang på Høgskolen i Narvik samt 
3 ganger på Høgskolen i Nesna i løpet av høsten. LOs studentservice er 
en kjempeflott satsning for å gjøre oss enda mer kjent blant studentene. 
Det har vært 8 forskjellige forbund som har delt på å betjene denne 
standen gjennom året. I tillegg har vi hatt med Sparebankl og Norsk 
Folkehjelp. Vi hadde også planlagt et større arrangement i samarbeid 
med Studentersamfunnet og Samarbeid mot svart økonomi om å ha en 
standupkveld med Trond Viggo Torgersen og Kristoffer Skau. Da skulle 
vi ha tema "samfunnsansvar". Dette ble dessverre avlyst pga sykdom i 
duoen. 

Andre aktiviteter der utvalget har vært representer: 
Utvalget har deltatt på yrkesmessa i Nordland i samarbeid med samarbeid 
mot svart økonomi, og i år var det registrert i underkant av 4000 
besøkende på messen. I tillegg deltok utvalget på Parkenfestivalen i Bodø 
og "Rock mot rus" på Andenes. 

ANN ET 
Ellers ble høsten veldig preget av hendelsen 22. juli og verken valgkamp 
eller studiestart ble som planlagt. 
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LOFAVØR-KOMITEEN 
Komiteen i inneværende år bestått av følgende medlemmer: Leder: Rita 
Lekang LO. Medlem: Mona Fagerheim LO Stat, Morten Nordal H K, John
Karl Eide FF,  Signe Rasmussen Fagforbundet. Varamedlemmer: Frank 
Andersen IE ,  Anita Syvertsen FO, Ulf lversen E L&IT, Monrad Sletteng 
NAF. Komiteen i Nordland har hatt felles handlingsplan med komiteene i 
Troms og Finnmark. 

KONTORETS VI RKSOM H ET 
Arbeidsledigheten i Nordland har gjennom året holdt seg lav, mens andre 
halvår har vært preget av situasjonen for de største eksportbederiftene. 
REC legger ned store deler av sin virksomhet i Glomfjord og Narvik. Det 
samme gjelder Ruukii i Sandnessjøen. Alcoa i Mosjøen og Elkem i Salten 
melder om permitteringer. Prisene på råvarer er høye, men situasjonen 
i Europa påvirker etterspørselen. Fiskeri- og havbruksnæringens utsikter 
er gode, men laksenæringen har slitt med å få solgt fisken til en god 
nok pris siste halvår. Petroleumsnæringen er i vekst. Det produseres på 
Norne og snart på Skarv utenfor Helgelandskysten. Det er også planer 
om en gassrørledning fra Luva ned til nordvestlandet. Vedlikeholds- og 
modifikasjonsarbeidet vil få en viktigere rolle. Helgeland V&M , en 
nordnorsk samarbeidsallianse innen industrielt vedlikehold og 
fabrikasjon offshore fikk den første vedlikeholdskontrakten med B P  for 
produksjonsskipet Skarv. Det har vært en større vekst i reiselivet i nord 
enn på landsbasis. Det er et tegn på at reiselivet i nord får mer helårig 
karakter. Utfordringene er størst til en forutsigbar transportinfrastruktur. 

I mai reiste deler av AOF styret i Nordland på studietur til Luleå 
og Stockholm for å bli kjent med hvordan ABF i Sverige driver sin 
virksomhet. Valgkampen ble gjennomført i nært samarbeid med flere 
av LOs lokalorganisasjoner i Nordland. Vi besøkte Vågan, Vestvågøy, 
Sandnessjøen, Brønnøysund, Tjeldsund, Fauske og Bodø. På besøkene 
hadde vi blant andre. med oss Gerd Kristiansen og Tor-Arne Solbakken 
fra LOs ledelse, Tomas Nordvoll og Anna Ljunggren fra Nordland 
Arbeiderparti og lokale tillitsvalgte. Vi besøkte bedrifter innen både privat 
og offentlig sektor. I tillegg var vi med på roseaksjoner. Vi fikk gode 
oppslag i media. 
Distriktssekretæren var med i Nordland Arbeidepartis delegasjon til APs 
landsmøte i 201 1 hvor hun også var dirigent. 
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Kontoret var medarrangør av LOs Nordområdekonferanse som ble avholdt 
i Bodø 24.-25. august. Konferansen ble veldig bra og var fulltegnet før 
fristen utløp. Vi arrangerte rafting/båttur til Sør-Amøy om kvelden i et 
strålende vær. 

Vi deltar også aktivt i IA-arbeidet og i IA-rådet. Sammen med Liv Hov 
fra NHO Nordland var distriktssekretæren konferansier på en stor 
IA-konfeansen på Mo i Rana for leger 5.-6. mai. 3. november deltok 
distriktssekretæren på konferansen for IA-rådsmedlemmer på Lillestrøm. 
Distriktssekretæren har representert LO i Regjeringens 
Nordområdeutvalg. I tillegg til møtene har hun skrevet kronikk og 
vært med på møter med statssekretærer og statsråder om blant annet. 
fiskeripolitikk og mineralstrategi. Vi deltar også i LOs Nordområdeutvalg 
og deltok på reisen til Murmansk i oktober. 

I september reiste alle på kontoret samme med distriktskontorene i 
Troms og Finnmark på HMS-tur til Brussel. Der besøkte vi ESA, EU
parlamentet, NATO og LOs Brussel-kontor. I oktober deltok Rita Lekang, 
som leder av Y-nemda, på Yrkes-OL i London. Der fikk "Bodø-kokken" 
Øyvind Bø Dalselv Norges eneste gullmedalje. 

I 201 1  ble Høgskolen i Bodø til Universitetet i Nordland. En høytidelig 
markering av overgang til Universitet ble gjennomført 3 1 .  mars 201 1 med 
kronprins Håkon til stede. Distriktssekretæren er leder av fakultetsstyret 
for profesjonsstudier. I siste del av 201 1 har man jobbet sammen med 
tillitsvalgte på Bodø Hovedflystasjon og de politiske miljøer vedrørende 
lokalisering av kampflybasen. Forsvarsjefen har fremmet Ørlandet som 
Norges enste kampflybase, men saken avgjøres senere i Regjering/ 
Storting. 

Aktivitetene i den enkelte lokalorganisasjon har vært varierende. Vi 
sliter med å få opp aktiviteten i de fleste lokalorganisasjoner. LO på Sør
Helgeland har i 201 1 valgt nytt styre og aktiviteten er i gang igjen. For å 
øke motivasjonen og engasjementet har vi startet med årlige samlinger 
for lederne av lokalorganisasjonene. 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
Kontoret har vært representert i følgende styrer og råd i 201 1 :  
- Styret i Innovasjon Norge Nordland. 
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- Yrkesopplæringsnemnda. 
- Fylkeskomiteen mot svart økonomi. 
- Styret i Nordland Arbeiderparti. 
- Fiskeriforskningsfondet ved Høgskolen i Bodø. 
- Partnerskap Nordland. 
- VRI programmet for Nordland. 
- Energirådet i Nordland Fylkeskommune. 
- Styringsgruppen for offentlig innkjøp i Nordland Fylkeskommune. 
- Driftstyret til AOF Nordland. 
- Fakultetsstyret for profesjonsstudier. 
- Gnist. 
- LOs Nordområdeutvalg 
- Regjeringens Nordområdeutvalg 

Troms 

ORGANI SASJONSOVERSIKT 
Året 201 1 har vært preget av skifte av distriktssekretær. Ny 
distriktssekretær var på plass 1 .  juli 201 1 og det er dermed vanskelig å 
lage en helhetlig oversikt over året. Høsten var preget av den forferdelige 
hendelsen i regjeringskvartalet og på Utøya samtidig som kommune 
og fylkestingsvalget skulle avvikles. Valgkampen kom sent i gang men i 
Troms deltok LO på 2 arrangement. Et på Husøya under Husøydagene 
som LO Midt Troms hadde ansvar for, og bedriftsbesøk med deltakelse 
fra LO Stat Nordland og nestleder i LO Tor-Arne Solbakken. Det ble 
gjennomført besøk hos forsvaret i indre Troms, brann og havariskolen i 
Tjeldsund og bedrifter i Harstad. Det ble lagt til rette for møte både med 
faglig tillitsvalgte og kandidater til fylkestingsvalg og kommunevalg. I 
Harstad tok Arbeiderpartiet tilbake ordføreren med god støtte fra LO 
Sør-Troms. På Svalbard vant Arbeiderpartiet valget og leder nå lokalstyret. 
I Tromsø tapte Arbeiderpartiet flertallet til de borgerlige, til tross for 
bred deltakelse fra fagbevegelsen. På fylkestinget beholdt Arbeiderpartiet 
makten i fylkesrådet i samarbeid med Høyre og KrF . .  

Lokalorganisasjonene fungerer svært variabelt. I Sør-Troms fungerer 
arbeidet greit, og det legges opp til økt fagligpolitisk samarbeid. I Tromsø 
er lokalorganisasjonen svært aktiv og veldrevet. I Nord- Troms har 
det vært umulig å få til en fungerende lokalorganisasjon, det har ikke 
engang lykkes å få på plass en kontaktperson. Midt-Troms fungerer greit, 
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men sliter med de "indre grensene" mellom ytre og indre Midt-Troms. 
Lokalorganisasjonen på Svalbard fungerer godt og har en god dialog med 
det nye Svalbard-rådet. 

LO har deltatt på utdeling av fagbrev flere steder i fylket - og det er som 
alltid en gledelig begivenhet. 

LOs FYLKESKONFERANSE 
Fylkeskonferansen i november 201 1 satte organisering på  dagsorden med 
innleder fra organisasjonsavdelingen i LO. Det ble etter en bred diskusjon 
enighet om at neste fylkeskonferanse i mars 2012 skal videreføre 
diskusjonen og munne ut i en forankring av nye organisasjonsgrenser 
som vi håper kan bidra til økt aktivitet. 

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD OG UTVALG 
- Innovasjon Norge Troms 
- IA- rådet 
- Kontaktforum olje og gass - Nord Norge 
- Samarbeidskomiteen mot svart økonomi 
- Bank og forsikringskomiteen Sparebank 1//LO 
- Styret for AOF i Troms 
- Næringsforum Nord (NHO-LO) 
- Yrkesopplæringsnemnda i Troms 
- Forprosjekt yrkesrettet utdanning 

LOs FAM I LI E  OG LIKESTILLI NGS POLITSK UTVALG 
Utvalget har hatt begrenset aktivitet i året som gikk, men er invitert til 
fylkeskonferansen i 2012 hvor vi vil diskutere arbeidsform og aktivitet. 

LOs UNGDOMS UTVALG 
Nytt ungdomsutvalg ble konstituert 17. nov og er sammensatt som 
følger: Norsk Sjømannsforbund, Handel og Kontor, Fagforbundet, 
Fellesforbundet, NNN, E L&IT, NAF Longyearbyen, TL og NAF avd. 9 
Nord. For FO,SL og I E  har man knyttet kontakt opp mot sentralt slik at 
disse og mottar kopi av innkalling og protokoller. 

Ungdoms-, student og lærlingarbeid: 
LOs studentservice har ikke vært gjennomført i særlig grad, forbundene 
har selv hatt egen aktivitet. Ungdomssekretæren har deltatt som part i 
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"forprosjekt yrkesrettet utdanning," et bredt sammensatt prosjekt som 
utreder muligheten for å øke kompetanse til lærekandidater i yrkesfaglig 
utdannelse. Sommerpatrulje har vært gjennomført over hele fylket, 
med kurs i forkant. Nord-Norge-konferansen ble gjennomført som et 
samarbeid mellom de tre nordligste fylkene. Konferansen ble brukt til 
LOs trinnskolering Trinn 1 og Trinn 2. Under "Rekrutteringsuka 201 1"  
hadde enkelte forbund gjennomføring i henhold til vedtaket som var gjort 
i sentralt ungdomsutvalg. Skolebesøk er høyt prioritert og det har vært 
gjort skolebesøk både på VG S,  Voksenopplæringen og i de klassene på 
tiltak gjennom Tromsprodukt/NAV. Fokus her har vært på rettigheter og 
plikter. 

ØVRIG 
LO-sekretæren har deltatt på flere faglige og politiske møter/konferanser 
og har fått på plass en møtestruktur med fagforbundene i Troms som ser 
ut til å fungere godt. LO blir spurt om deltakelse og høringsinnspill i det 
meste som har med samfunns- og næringsutvikling å gjøre og etter at ny 
distriktssekretær er på plass har antall henvendelser til kontoret økt. 

Finnmark 

ORGAN I SASJONSOVERS I KT 
I distriktskontorets arbeidsområde var det i 201 1 i alt 4 av 9 
lokalorganisasjoner som har vært i drift og 100 fagforeninger/klubber 
med til sammen ca. 16 000 medlemmer. 

STYRE FOR FYLKES KONFERANSEN 

Følgende styre for fylkeskonferansen ble valgt på fylkeskonferansen i november 
2009: 
Nils Gunnar Korsvik , NTL, Alf Kåre Hansen, Fagforbundet, Astrid 
Larsen, Fagforbundet. 
Vara: Stig Ole Pedersen, S L. 1. vararepresentant innkalles til alle møter i 
styret. Det er avviklet 5 møter og styret har behandlet 2 1  saker. 

LOs SAMARBEI DSORGAN FOR FI NNMARK 

Sammensetning: 
LOs samarbeidsorgan for Finnmark er sammensatt av inntil 4 
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representanter fra hver lokalorganisasjon i Finnmark. I tillegg 
møter styret for fylkeskonferansen, familie- og likestillingspolitiske 
utvalg, ungdomsutvalget og representanten fra Finnmark i LOs 
representantskap. Det inviteres også gjester fra fagforbundene, 
FAP, AUF, fylkeskommunen, stortingspolitikere fra Ap og andre 
samarbeidspartnere.Det har vært avholdt 1 vårkonferanse og 1 
høstkonferanse i perioden. Vårkonferansen ble avviklet ved Rica Arctic 
Hotell Kirkenes 23.  -24.mars. 

Program for konferansen: 
- Orientering av LO-sekretæren 
- Orientering av Ungdomsutvalget v/Ungdomssekretær og leder av 
utvalget 
- Orientering av familie- og likestillingspolitisk utvalg 
- Den faglig politiske situasjonen v/Ellen Stensrud 
- LOfavør v /banksjef Hanne Berntsen 
- Norsk Folkehjelp v /Nina B. Johansen 
- "Fra Ellisiv Wessel til Sydvaranger Gruve" v /Steinar Wikan 
- Skatt Nord - Svart økonomi v/ Helge 0. Aune 
- Grenseboerbevis - mulighet og utfordringer v/ Thomas Nilsen 
- Orientering om russisk samorganisasjon v/Stanislav Zenov 

Følgende saker vedtatt av konferansen: 
- Vårt arbeidsliv som grunnpilar i velferdsstaten 
- Strømprisene 
- FEFOs prisforlangende for tomter 

Høstkonferansen ble avviklet 19.- 20.oktober 201 1  på Rica Hotell Alta. 

Program for konferansen: 
- Situasjonen for fagbevegelsen i England v !John Lewis, tillitsvalgt TUC, 
Leeds 
- Europeisk fagbevegelse på vikende front? 
- Konsekvenser av finanskrisen v/ Knut A. Sanden, LO Brussel 
- Norsk Folkehjelp - TV aksjonen v/ Nina B. Johansen 
- Samhandlingsreformen v / Nina Tollefsen Fagforbundet. 
- LOs Nordområdesatsing sett med ungdoms øyne v/ungdomssekretær 
Frank Schistad 
- LO Favør v/ Anne Sønvinsen Sparebanken Alta 
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G ENERELL VI RKSOM H ET VED KONTORET 
Hovedvirksomheten til kontoret er aktivitet mot LOs lokale apparat 
- LOs lokalorganisasjoner og forbundene. Distriktskontoret samarbeider 
også mot det politiske miljø både sentralt, i fylket og i de enkelte 
kommuner. Det er god kontakt mellom de øvrige LO-kontorene i 
Barentsregionen. LO i Finnmark har etablert et veldig godt og samarbeid 
med Barentssekretariatet, og får tilgang på ferskvareinformasjon om 
utviklingen i regionen. 
LO-sekretæren tiltrer styret i AOF Nord. AOF-kontoret med en ansatt i 
Øst-Finnmark har stor aktivitet innen kompetanseheving og andre kurs 
i regionen. Det er gledelig å registrere at AOF er tilbake og aktiv ute på 
markedet. Det har vært god aktivitet i Bank- og forsikringskomiteen i 
Finnmark. Det har vært flere møter med de lokale fagforeningene og 
LO-avdelinger der banken har presentert LOfavør-produktene. Det er 
gjennomført flere kurs i LOfavør. Det jobbes fremdeles med å få flere 
lokale LOfavør-komiteer. Kirkenes er oppe og går, og en komite er under 
etablering i Hammerfest og Alta. 

Ungdom er et av våre satsingsområder. LO i Finnmark har brukt mye 
tid og ressurser på spørsmålet rundt arbeidstidsordninger. Kontoret 
har et godt samarbeid med NHO og næringsforeningene i fylket. 
Kontoret, i samarbeid med forbundene og Finnmark Ap, gjennomførte 
en valgkampturne i fylket ved fylkes- og kommunevalget høsten 
201 1 .  God deltagelse fra forbundene og fremtredende kandidater på 
fylkestingslisten. 

LO- sekretæren sitter i styringsgruppen for IA- arbeidet i Finnmark. Det 
har vært god aktivitet i dette arbeidet i 201 1 .  Det har vært avholdt en rekke 
forskjellige konferanser i fylket om de ulike delene av IA avtalen, for de 
tillitsvalgte og arbeidsgiverne. Vi opplever at vi nesten må avvise folk 
på grunn av stor interesse for våre konferanser. Vi hadde i år fokus på 
delemål 2. 
LO og NHO i fylket har fulgt opp denne avtalen, sammen med 
Trygdeetatens Arbeidslivs-senter på en god og planmessig måte. Dette 
arbeidet vil bli videreført også i 2012. Vi registrerer at vi nå har oppnådd 
delemål 1 ,  sykefraværet er gått betydelig ned i fylket. 

LO i Finnmark har deltatt på en rekke årsmøter og møter til forbundene 
og LO avdelingene, og har god kontakt og godt samarbeid med 
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forbundene som er representert i fylket. Kontoret har også deltatt på 
møter i Kirkenes og i Murmansk sammen med NHO og Skatt Nord, et 
samarbeidsprosjekt på tvers av grensen mellom partene i arbeidslivet 
og regionale myndigheter. Formålet er å forbedre kontakten og ta opp 
aktuelle utfordringer i vår region. 

LO Finnmark deltok på LOs Nordområdekonferanse i Bodø i august, 
samt på Fagforbundets tur til Grønland. Grønland har mange av de 
samme utfordringene som Finnmark, stor industriutvikling, lite folk, 
ikke rett kompetanse. Mange interessante innledninger, spesielt fra LO 
på Grønland. Videre har distriktssekretæren deltatt på møter og aktiviteter 
i regi av Yrkesopplæringsnemnda i Finnmark. LO i Finnmark ved 
distriktssekretæren sitter i styret i Innovasjon Finnmark, og har deltatt på 
styremøter og studiereise. Distriktssekretæren sitter også i styret til VRI 
Finnmark, RUP i regi av Finnmark Fylkeskommune, og tiltrer i styret til 
Finnmark Ap. Distriktssekretæren deltar også i LOs Nordområdeutvalg, 
og deltok på studiereise til Murmansk i 201 1 .  

REPRESENTASJON I STYRER, RÅD O G  UTVALG 
Distriktskontoret har vært representert ved distriktssekretæren i: 
- Yrkesopplæringsnemnda 
- Næringsforum Nord 
- LOfavør-komiteen Finnmark. 
- Tiltrer styret i Finnmark Arbeiderparti. 
- Samarbeidskomiteen LO / Finnmark AP. 
- RUP Finnmark (Regionalt utviklingsprogram Finnmark) 
- Styremedlem i AOF Nord. 
- Styringsgruppen JA Finnmark. 
- Medlem i styringsgruppen for VRI Finnmark. 
- Distriktssekretæren hadde i 201 1 stor reisevirksomhet. 

FAM I LI E- OG LIKESTILLINGSPOLITI S K  UTVALG 

Sammensetning etter filkeskonferansen 2009 - 2013: 
Elin Karlsen, H RAF, Hammerfest, leder, Jorunn Flåten, Fagforbundet, 
Hammerfest, Erling Kristensen, Fagforbundet, Alta, Kaisa Beddari, NTL, 
Sør-Varanger, Ronny Holm, Fagforbundet, Hammerfest. Vara: Ingar Eira, 
NAF, Kokelv, Inger Lisbeth Johannesen, Fagforbundet, Rypefjord. 
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Det har vært 1 møte i utvalget. På landskonferansen i januar 201 1  deltok 
Elin Karlsen og Kaisa Beddari. På konferansen "Arbeid og familie i 
balanse - det lønner seg" i Bodø deltok Elin Karlsen. Utvalget deltar på 
fylkeskonferansene i LOs Samarbeidsorgan for Finnmark. 

UNGDOMSUTVALGET 

Utvalgets sammensetning: 
Cecilie Janitz - Leder - NTL, Jan-Olaf Pettersen - Nestleder - FF,  Maria 
Aksberg Nilsen - Lærlingekontakt - FF, Trine Amundsen - Internasjonal 
kontakt - NAF, Ricky Mehmi - Skolekontakt - NTL, Terje Lund -
Skolekontakt - S L, Linn-Kathrin Johansen - Ansvarlig for sosiale media 
- FF, Ådne Hindenes H K, Synnøve Haldorsen NTL, Mads-Åge Karikoski 
NAF, Raymond Sørensen NAF, Masja Krogh NNN, Cecilie Knibestøl 
Fagforbundet, Gøran Johansen Fagforbundet. 

Høyt engasjement i utvalget har resultert i 2 utvalgsmøter der vi har 
møttes og 1 utvalgsmøte som telefonkonferanse etter sommeren. I 
tillegg har vi holdt telefonmøter for å koordinere aktiviteter i hele fylket. 
Utvalget har vært representert på LOs fylkeskonferanse. Utvalget har i 
tillegg til dette deltatt i ungdomsprosjekt rettet mot Nordvest Russland. 
Ungdomssekretær Frank Schistad og Trine Amundsen reiste 5. - 9. 
desember til Murmansk sammen med 2 fra Troms og 2 fra Nordland. 
Årets tema var "hvordan benytte sosiale medier for å nå ut til nye og 
gamle medlemmer", samt å lage en plan for de neste tre årene. 

Samarbeidet i år har vært preget av omlegginger i UD og vi fikk tildelt 
midlene for 201 1 først i midten av oktober. Dette har resultert i at man 
ikke har fatt gjennomført prosjektet i Arkhangelsk før utgangen av året, 
men vil bli gjennomført i løpet av vinteren 201 2. 

Ungdomssekretæren i Nordland har vært koordinator for disse 
prosjektene. 

Skolering: 
Vi samlet ungdomsutvalget i Hammerfest etter sommeren for å ha en 
helg med planlegging og kursing. Vi fikk satt handlingsplan, begynt en 
handlingskalender og samkjørt utvalget. 
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AKTUELLE SAKER: 

LOs skoleak!Jon 201 1 
Etter sommeren har det bare blitt gjennomført ett skolebesøk. 
Invitasjonene til skolene burde vært sendt ut før sommeren. Nå som 
invitasjonene er sendt ut har vi fått avtalt skolebesøk med nesten alle 
aktuelle skoler i 2012. 201 1  har gått med til planlegging og koordinering. 

LOs sommerpatrulje 201 1 :  
I Finnmark hadde v i  17  deltakere på sommerpatruljen. Vi besøkte Lakselv, 
Alta, Hammerfest, Honningsvåg og bedriftene vi møtte på reisen mellom 
plassene. Vi hadde 264 bedriftsbesøk på 5 dager. 201 1 hadde vi tidenes 
største sommerpatrulje i Finnmark. 

LOs lærlingarbeid 201 1 :  
Ungdomsutvalget har hatt høy fokus på lærlinger i Finnmark. Vi har 
egen lærlingkontakt i utvalget og vi har utarbeidet et skriv som vi har 
distribuert til lærlingkontorene og lærlinger. 

Andre aktiviteter der utvalget har vært representert: 
- Skeive dager i Alta 
- APs lOOårs jubileum i Hammerfest 

ANN ET 
Ellers ble høsten veldig preget av hendelsen 22. juli og hverken valgkamp 
eller studiestart ble gjennomført som vanlig. 
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STATISTISI< OVERSII<T 
GODKJENTE/TARI FFRETTS LIGE KONFLIKTER 201 1  
Ved mellomoppgjøret 201 1 var det 3 konflikter som medførte tap av 
arbeidsdager. Tvistene var i Fellesforbundet, N I SO og H K  området. 
To av konfliktene gjaldt opprettelse av tariffavtale og en konflikt gjaldt 
tariffrevisjonen. Konfliktene omfattet 1 14 personer og utgjorde 526 tapte 
arbeidsdager. 

ANTALL SAKER/TARI FFER B EHAN DLET I LO I 201 1 

Tabell VI 
Løpenr.: Godkjente søknader for å Godkjente Godkjente 

fremme krav om ny tar- søknader søknader 
ilfavtale for å si opp for å sette i verk 

F O R B U N D  Antall Organiserte tariffavtale arbeidsstans 
saker 

I Arbeiderbevegelsens Presse· 0 0 0 
forb. 

2 El & It Forbundet 38 649 0 

3 Fagforbundet 122 529 I 
4 Fellesforbundet 2 1 5  2492 2 

5 Fellesorganisasjonen I 4 I 
6 Forb. for ledelse og teknikk 0 0 0 

7 Handel og Kontor i Norge 223 949 JO 
8 Industri Energi 36 697 0 

9 Musikernes Fellesorgan- I 10 0 
isasjon 

J O  Norges Offisersforbund 0 0 0 

l i  Norsk Arbeidsmandsforbund 4 1  435 2 

12  Norsk Fengsels· og Frioms. 0 0 0 
forb. 

1 3  Norsk jernbaneforbund 0 0 I 0 

1 4  Norsk Lokomotivmanns- 0 0 0 
forbund 

1 5  N .  Nær. og Nyt.m.arb.forb. 53 1444 0 

16 Norsk Post- og Komm.forb. 0 0 0 

1 7  Norsk Sjømannsforbund 0 0 0 

18 Norsk Tjenestemannslag I 6 I 
19 N. Transportarbeiderforb. 38 223 3 

21  Norske Idrettsut.Sentralorg. 0 0 0 

22 Skolenes Landsforbund 0 0 0 

23 LO Stat 0 0 0 

24 LO 0 0 0 

Til sammen 769 7438 I 20 
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Antall 
saker 

i alt 

0 

38 

123 

2 1 7  

2 

0 

233 

36 

I 

0 

43 

0 

I 
0 

53 

0 

0 

2 
4 1  

0 

0 

0 

0 
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ammendrag av Landsorganisasjonens medlemstall. Per 3 1 .desember 
antall 

avdelinger 
1930 1 861  
1935 2 635 
1940 3 556 
1945 3 704 
1950 4 605 
1955 5 1 1 9 
1957 5 172 
1958 5 193 
1959 5 207 
1960 5 1 29 
1961 5 1 1 6 
1962 5 128 
1 963 5 091  
1964 4 995 
1965 4 922 
1966 4 776 
1967 4 683 
1968 4 599 
1969 4 982 
1 970 4 448 
1971 4 367 
1972 4 202 
1973 4 1 10 
1974 4 065 
1975 4 054 
1976 3 971 
1977 3 973 
1978 3 942 
1979 3 846 
1980 3 798 
1981 3 767 
1982 3 758 
1983 3 761 
1984 3 71 1 
1985 3 667 
1986 3 620 
1987 3 445 
1988 3 430 
1989 3 286 
1990 3 2 1 1  
1991 3 1 57 
1992 2 988 
1993 2 897 
1994 2 840 
1995 2 832 
1 996 2 825 
1997 2 739 
1998 2 707 
1999 2 499 
2000 2 448 
2001 2 307 
2002 2 262 
2003 2 079 
2004 1 973 
2005 1 897 
2006 I 870 
2007 I 834 
2008 1 804 
2009 I 765 

20 10 I 744 

I) Beregnet av Fafo for 1945-2010 

medlemmer 

139 591 
224 340 

306 34 1 
339 920 
488 442 

542 105 
540 878 

543 5 1 3  
5 4 1  408 

541 549 
562 0 1 9  
565 062 
566 970 
570 953 
574 295 
574 030 

570 210 

574 1 1 3  
582 289 

594 377 

601 920 
603 742 

6 1 3  803 
635 801 
655 030 
673 694 

692 209 
7 1 2  699 
721 042 
748 040 
754 985 
751 357 
745 101  
759 287 

768 778 
785 6 1 7  
787 409 

783 879 
782 256 
785 586 
778 773 
770 175 
764 842 
775 678 
792 575 

8 1 1  829 
822 832 
838 628 
827 627 
81 1 8 1 2  
796 982 
800 457 
838 372 

831 068 
824 010 

833 743 
845 394 

865 392 
865 573 
871 360 

herav 

yrkesaktive I )  

3 1 9  525 

459 135 
504 1 58 

497 608 
500 032 
498 095 

492 8 1 0  

5 1 1  437 
508 556 

510 273 
508 148 
5 1 1  123 

505 1 46 
501 785 

499 478 
506 591 
5 1 1  164 

5 1 7 651 

513 1 8 1  
527 282 
544 653 

559 888 
575 356 

593 560 
600 922 
607 422 
630 722 
629 538 
622 894 
6 1 2  264 
619 226 

621 874 
635 005 
624 384 

6 1 2  767 
604 787 
602 235 
583 099 

573 439 
562 921 
568 207 
580 729 

589 283 

593 875 
605 1 5 1  
594 685 
579 1 27 
580 000 
576 000 
598 992 
592 388 
586 202 

598 082 
606 483 
622 000 
6 1 4  500 
6 1 4  500 
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N 
°' 
� 

Tab.Il li 2000-2010 

Pr 31. des. 
UltXm. 2000 
I Arbeiderbev<Odsrns P,....forbund 942 

2 Norsk Arl>eichmandsforbund 30 407 

3 Norsk Elektrik«-°" Krafutuoon<forbund 3) 0 

4 EL 8c IT Forbundet 3) 40 020 

5 FdJ"forbundet 8) 150 335 

6 Fd . nen 17631 

7 Norsk Feno21!1-oe FriomsotR.sforbund 2 794 

8 Forbundet for Ledelse OR Teknikk 2) 17 843 

9 Norsk G..iisk Fort>und 8) 13 575 

JO Hand� 02 Kontor I NorRe: 60 275 

l i  Hotell- oe Restaurantarbeiderforbundet JO) 12 703 

1 2  Norsk Jernbaneforbund 17 218 

1 3  Norsk Kantor- 02 onu.nistforbund 6) 824 

14 Norsk Ki<misk lndustriarl>eideriorbund 9) 30 046  

1 5  Faofort>undet 7) 234 254 

16 Norsk Lokomotivmannsforbund 2 213 

17 Musikernes fel�rv.anlsuton 6) 0 

18 Norsk Musikeriorbund 6) 3 087 

19 Norske: Idrrttsutøvttø Smtnlore.. 4) 664 

20 Norsk Nærin25- 02 Nvtelsesmiddela.rb.forb. 34 8 1 3  

2 1  Non!rs Offisersforbund 6 978 

22 Nors.le. Otte- osr. �trokiemlsk Faeforbund 9) 17 935 

23 Dtn norsU oost0t2anisasion 5) 0 

24 Norsk Postforbund 5) 0 

25 Norsk Post- 02 Kommunikasjonsforbund 5) 29 303 

26 Norsk Siømannsforbund 12 900 

27 Skolenes landsforbund 4 443 

28 Tele-og Dataforbundet 3) 0 

29 Norsk Tjenestemannslag 47 140 

30 Norsk Tolkeforbund I )  0 

31 Norsk Transportarbeiderforbund 17 768 

32 Nors.k Tttindu.striarbe.1dcrforbund l i )  5 701 

33 Industri Enerxi 9) 

34 RIKET 8 1 1  8 1 2  

I )  Nonk.Tolkri;,rbundJlkk Inn I W 111-1 993,oggikk inn I N<>m: Kommuneforbund i 1999. 
2) Norsk Forbund b Arbricblcdtre OI Tduu.ke Funksjonæm byu.tt MYn til Fotbundd b lnlt'IM 

oaTtknikk 116- 1� 
l) Nonk E.ltktriker· og Kra�nd ogTdc- og Dllla"-bundct gikk l.januu 1999 antm('n tll dl 

forbund, El & IT Forbundrt. 
4} Nonb klrdttuleY'm Smtn.lorg. l'kk ut rt Nonk TjenatC'�nnslag og hk fra I. )anmr 1999 

nyu forbund I LO, (NISO). 
5) Pornundrnegikk ømmm l. ju!i 200> ogdannet Nonk Polt· og Kommunilwjonsforbund. 
6} Nonk Kantor· og orpnistforb., Nord; Musikrforbund oS Norsk Musiktt· oS Musikkprdagøa{orbund 

fra YS dannet MusikC'ma Fdksorpnial.fon i 2001. 
7) Nonk Kommuneforbund og Norsk Hdte· og Solialforbund fusjonme 1. 1unl 2003 (Fagforbundet). 
8) Grafisk Forbund gikk inn I FdksforbundC't I. 1.06 

Pr. 31.drs. Pr. 3 1 .  des 
200 1 2002 

9<17 902 

30 126 30 976 

0 0 

37 980 38 235 

147 466 145 1 1 5  

1 8  364 18 737 

2 893 2 931 

17690 1 7  779 

13 155 1 2  809 
58 906 59 182 

1 1 948 12 143 

16 361 15 783 

0 0 

29 182 28 233 

230690 236002 

2 189 2 222 

6 097 6 287 

0 0 

693 690 

33657 33 281 

6 903 6 907 

17 425 17 269 

0 0 

0 0 

28 136 28052 

12 178 12 784 

4 549 4 644 
0 0 

46661 46813 

0 0 

17 366 17645 

5 460  5 036 

796 982 800 457 

9) Norsk JQcmisk. lndustriarWidcrforbund og Norsk Olje· og Pttroltjcmlsk t:orbund doscg AmmC'n I KpC. 2006 lil lndullri Energi 
10) Hotell- og RcltaurantarbcidC'rforbundet Slkk Inn I Fellaforbundet 1.6.2007 
1 1 )  Norsk Tmndustriarbdckrforbund &'kk Inn i lndu.tri EncTKl 1. 1 .2009 

Pr. 3 1 .  des 
2 003 

8n 
31 O i l  
0 

36 536 

137 960 

18 864 

3 034 

17 384 
12 381 

59687 

1 0 888 

1 5  179 

0 

27044 

286 944 
2 184 

6 420 

0 

665 

32 226 
7 00 1  

17 8 1 2  

0 

0 

27 599 

12 953 

4 713 

0 

46 543 

0 

17 637 

4 830 

838 372 

Pr. 31. des. Pr. 31 .d<S. Pr. 31 des. Pr. 3 1 .  des. Pr. li. des. Ut.Sl i. Øcs3 1. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 l..eo<n•. 
870 857 866 855 848 842 826 I 
29912 30067 3 1  064 31 270 31 615 3 1  253 3 1  553 2 

3 

36 389 36 353 36 769 37 183 37946 37473 37 248 4 

133 745 132 167 147 750 159 676 161 510 155 930 1 5 1  800 5 

20 697 21 491 22 640 23 098 23 867 24 579 25 700 6 

3 678 3 689 3 075 3 081 3 188 3 245 3 341 7 

17 283 17 300 17 308 17 399 18 371 18 814 19 180 8 

1 2 073 l i  420 9 

59970 60 435 6 1  476 61 936 63 543 64 208 64 816 JO 
10 5 1 2  10 520 10 752 l i  
14 624 1 4 0 1 6  1 3  662 1 3 437 13 294 13 258 13 231 1 2  

13 

26 1 5 1  2 5  585 24 976 14 

289 873 286 019 290 273 295 679 305 005 3 1 0 435 3 1 7  216 1 5  

2 128 2 087 2 094 2 135 2 175 2 224 2 298 16 

6 673 6 720 6 938 6 900 6 927 6 843 6 951 1 7  

1 8  

675 631 641 578 559 661 679 19 

31 869 30 939 30 262 29836 30 556 30 322 30 032 20 

6 268 6 1 16 6 071 6 335 6 5 1 8  6 679 6 948 2 1  

18 727 19 289 1 9 960  22 

23 

24 

24 635 22 652 20961 22 396 21 758 21 265 20691 25 

12 282 l i  959 I I 030 10 723 10 459 10 059 9 932 26 

4 401 4 787 4 974 5 149 5 317 5 467 5 748 27 

28 

46640 46 219 46802 46995 47 324 48 013 48 962 29 

30 

16 235 1 8 044 18 825 19 183 1 9 9 1 5  2 0  170 20 220 3 1  

4 758 4 648 4 S74 4 438 4 306 32 

47 1 1 2  50 391 53 833 53 988 33 

831 068 824 010 833 743 845 394 865 392 865 573 871 360 34 



F O R B U N D  20 1 0  
ANTALL MEDLEMMER O G  AVDELINGER TOTALT 

Kv. i %  
Avd. I alt Menn Kvinner av alle 

Arbeiderbevegelsens 39 826 607 2 1 9  26,51 
Presseforbund 

Norsk 1 1  3 1  553 22 00 1 9 552 30,27 
Arbeidsmandsforbund 
El & IT Forbundet 38 37 248 32 794 4 454 1 1 ,96 
Fellesforbundet 1 1 8 1 5 1  800 1 24 8 1 1 26 989 1 7,78 
Fellesorganisasjonen 1 9  2 5  700 4 2 1 8  2 1 482 83,59 
Norsk Fengsels- og 6 3 34 1 2 039 1 302 38,97 
Friomsorgsforbund 

Forbundet for Ledelse og 8 1  1 9  1 80 1 6  0 1 4  3 1 66 1 6,51  
Teknikk 

Handel og Kontor i Norge 22 64 8 1 6  1 7  260 47 556 73,37 
Norsk Jernbaneforbund 47 13 231  1 0  802 2 429 1 8,36 
Industri Energi 456 53 988 42 1 1 7 1 1  87 1 2 1 ,99 
Fagforbundet 547 3 1 7 2 1 6  64 307 252 909 79,73 
Nor k 1 2  2 298 2 225 73 3, 1 8  
Lokomotivmannsforbund 

Musikernes 1 0  6 95 1 3 827 3 1 24 44,94 
fellesorganisasjon 

Norske Idrettsutøveres 1 679 564 1 1 5 1 6,94 
Sentralorg. 

Norsk Nærings- og 1 39 30 032 1 7  429 1 2  603 4 1 ,97 
Nytelsesmiddelarb.forb. 

Norges Offisersforbund 48 6 948 6 429 5 1 9  7,47 
Norsk Post- og 1 4  2 0  69 1 9 602 1 1  089 53,59 
Kommunikasjonsforbund 
Norsk Sjømannsforbund 5 9 932 8 046 1 886 1 8,99 
Skolenes landsforbund 60 5 748 3 254 2 494 43,39 
Norsk Tjenestemannslag 5 1  4 8  962 1 9  023 29 939 6 1 , 1 5  
Norsk 20 20 220 18 423 1 797 8,89 
Transportarbeiderforbund 
TOTALT 1 744 87 1 360 425 792 445 568 5 1 , 1 3  
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