
LO i Vestoppland 

Årsberetning for LO i Vestoppland 2020 
LO i Vestoppland er LOs lokalorganisasjon i Gjøvik, Land, Toten, Valdres og Gran. Vi er 

samarbeidsorganet for 63 tilknyttede fagforeninger med til sammen 19 317 (19 109) 

medlemmer hvorav 12 703 (12 759) yrkesaktive. Vårt formål er nedfelt i LOs vedtekter, og vi 

skal i vårt virkeområde: 

 

a. Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det 

faglige og politiske arbeidet. 

b. Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF. 

c. Delta i lokalt arbeids- og næringspolitikk arbeid, for å sikre full sysselsetting, 

næringsutvikling og gode velferdstjenester i kommunen(e). 

d. Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre 

faglige møter som fagbevegelsen har behov for. 

e. Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og 

utvalg, innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte 

lønnstakere har interesse av å være representert i. 

 

Styret 

Styret har i perioden bestått av: 

 

Leder: Bjørn Sigurd Svingen (FF 23) 

Nestleder/sekretær: Kari Bjørnstad (Fagf. Vestre Toten) 

Kasserer: Jan-Arne Johansen (FF 54) 

Styremedlemmer: Maria Nilsen Aksberg (Fagf. Vestre Toten/LO-utv. Gjøvik), Eva Mari 

Flaten (Fagf. Søndre Land/ LO-utv. Land), Inger Bakken-Fyk (Fagf. Østre Toten/ LO-utv. Østre 

Toten), Lene Christine Skari (Fagf. Gran/ LO-utv. Gran), Anne Karin Nordli (FO Innlandet/ LO-

utv. Vestre Toten), og Jorunn Onstad (Fagf. Øvre Valdres/ LO-utv. Valdres)  

 

Varamedlemmer: Anita Monsebakken (Fagf. Nordre Land/ LO-utv. Land), Lars Bjerke (FF 

23/ LO-utv. Østre Toten), Geir Olerud (FF 670/ LO-utv. Gran), Knut Belgum (Fagf. Øvre 

Valdres/ LO-utv. Valdres), Hege M. Saglien (Fagf. Reinsvoll/ LO-utv. Gjøvik) og Guri Skaug 

Olsen (FO Innlandet Vestre Toten/ LO-utv. Vestre Toten). 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden. 

 

Styret har vært representert ved følgende (ikke uttømmende liste): 

LOs regionkonferanse i Innlandet: Kari Bjørnstad og Inger Bakken. 

LOs regionråd i Innlandet: Bjørn Sigurd Svingen. 

LOs representantskap: Jan-Arne Johansen. 
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Nettverkssamling for LOs lokalorganisasjoner (digitalt): Bjørn Sigurd, Kari Bjørnstad, Lars, 

Maria. 

Trondheimskonferansen (digital dagskonferanse): Bjørn Sigurd Svingen, Kari Bjørnstad, 

Maria Aksberg, Anita Monsbakken. 

 

Økonomi 

Årsresultatet viser et overskudd på kr 146 534,46 (93.017,34). 

 

LO-utvalg 

Det har vært gjennomført felles oppstartsmøte for LO-utvalgene, og det er gjennomført 

møter i følgende LO-utvalg i ettertid: Vestre Toten (1. maikom), Østre Toten (1. maikom), 

Gran (1. maikom), Land (1. maikom), Gjøvik (1. maikom). 

 

Regionråd og regionkonferanser 

Regionkonferansen 25. februar - der sendte vi inn og fikk gjennomslag for en skarp 

uttalelse mot foretaksmodellen. Kari Bjørnstad fra styret vårt satt i redaksjonskomiteen, og 

Bjørn Sig. Svingen som en av dirigentene. 

Regionrådsmøter: Det er omtrent månedlig møtefrekvens i regionrådet, som planlegger 

regionkonferanser, og behandler/koordinerer aktuelle saker for forbundene i regionen. 

Digital Trondheimskonferanse 

Flere fra styret deltok på en digital versjon av Trondheimskonferansen, som foregikk på 

Zoom. Temaer på konferansen var stortingsvalget med svar fra de rød(t)grønne 

partilederne på Trondheimsmanifestets 11 punkter foran valget, feminisme (Linn 

Stahlsberg), i tillegg til innledning ved Magnus Marsdal fra Manifest (få fart på det grønne 

industriskiftet), og styreleder i Industriaksjonen, Jan Haugen, og Helene Bank som snakket 

om kampen for velferdsstaten. 

Nettsider - loivestoppland.no 

Med nytt navn ble det nytt domene og nye nettsider, gjenkjennelig utseende slik som LO 

sentralt. 

Sykehuskamp 

Kampen for lokalsykehusene fortsetter. Vi har gjennomført innsamling av penger til 

arbeidet med sykehuskampen, og var med på initiativet med fakkeltog på Gjøvik 18. 

desember. Vi har deltatt i møter i “Sammen for lokalsykehusene” og Fellesrådet for 

sykehusaksjonene, og bistått med infrastruktur for aksjonen i form av nettsider, 

kontaktflate med andre faglige organisasjoner i fylket, annonsering og bankkonto. Vi var 

med og arrangerte lysaksjon i Vestre Toten 14. januar, i forbindelse med kommunestyrets 
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behandling av sykehussaken. Vi leverte også høringsuttalelse til HSØ (Helse Sør Øst), om 

sykehusstrukturen i Innlandet, og lignende høringsuttalelse i forbindelse stortingets helse- 

og omsorgskomités behandling av kravet om å få nullalternativet (dagens struktur) utredet. 

Avslutning 

Årsmøteperioden har vært kort, etter at vi gjennomførte forsinket årsmøte i november i 

fjor. Arbeidet har vært preget av mye arbeid for å bevare de lokale sykehusene. 

Vi er rustet til å starte arbeidet med stortingsvalgkamp. I den tidlige fasen har vi for det 

meste hengt oss på felles tiltak for LO i Innlandet. I det videre arbeidet har styret 

utarbeidet valgkampplan, med ambisiøse planer. Den første store aktiviteten vil være 

planlegging av årets 1. maifeiring, som også i år blir hovedsakelig digital. Vi har vært i flere 

møter i nettverket for lokalorganisasjoner, og meldt oss på spleiselaget for en ny digital 

plattform, som vi etter sigende skal kunne benytte til også andre mobiliseringsformål. Vi er 

bedre koordinert med årets 1. maifeiring, enn i fjor.  

Styret i Vestoppland 

 


