3. Beretning
Årsberetning for LO i Vestoppland 2021
LO i Vestoppland er LOs lokalorganisasjon i Gjøvik, Land, Toten, Valdres og Gran. Vi er
samarbeidsorganet for 63 tilknyttede fagforeninger med til sammen 19 939 (19 317)
medlemmer hvorav 12 690 (12 703) 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), Inger Bakken-Fyk (Fagf.
Østre Toten), Anita Monsebakken (Fagf. Nordre Land), Lene Christine Skari (Fagf. Gran,
fratrådte 27.10.2021), Anne Karin Nordli (FO Innlandet), og Jorunn Onstad (Fagf. Øvre
Valdres).
Varamedlemmer: Hege Merethe Engehaugen (Fagf. Søndre Land), Lars Bjerke (FF 23),
Geir Olerud (FF 670). Knut Belgum (Fagf. Øvre Valdres), Sindre S. Madsstuen (FF 670
Gjøvik) og Vegard Bergseng (FF 23, Vestre Toten).
Det er blitt avholdt 6 styremøter i perioden.
Styret har vært representert ved følgende:
Nettverkssamling for LOs lokalorganisasjoner i Trondheim 2. - 3. mars: Anita Monsebakken,
Jorunn Onstad og Maria Aksberg.
LOs regionkonferanse i Innlandet: Kari Bjørnstad og Anita Monsebakken
LOs regionråd i Innlandet: Bjørn Sigurd Svingen.
LOs representantskap: Jan-Arne Johansen.

Økonomi
Årsresultatet viser et overskudd på kr 72 154,65 (2020: 146 534,46).

LO-utvalg
Fordeling av ansvar i LO-utvalgene er tenkt slik at hvert styremedlem i LO i Vestoppland er
leder for hvert sitt LO-utvalg, og vara fra samme område er nestleder.
LO-utvalg Vestre Toten hadde møte med politikere både på våren 2021, og i august 2021, i
tillegg til utvalgsmøte i februar. Det er vedtatt årshjul, og arbeidsutvalgsordning. Det har også
vært fire møter i forbindelse med 1. maikomiteen etter nyttår. 8. mars var utvalgsleder med
og holdt appell på arrangement i forbindelse med kvinnedagen på Fyrverkeriet Kulturhus. Vi
deltok på stand på Haugen 27.06.21 i forbindelse med “Åpen Haga” under byfesten, og
hadde også stand i Minneparken under arrangement i forbindelse frivilligdagen.
LO-utvalg Gjøvik De hadde sitt første møte i august 2021, og deretter delt møte i november
2021 (først med foreningene, så utvidet møte med politikerne), og to møter i 2022. Utvalget
hadde hovedansvaret for markeringen av 10-årsjubileet for Arbeidermonumentet på Gjøvik.
Det er avholdt tre møter i 1. maikomiteen. Det ble avholdt stand i forbindelse med
valgkampen på Gjøvik.
LO-utvalg Østre Toten har avholdt møter i 1. maikomiteen.
LO-utvalg Land skulle hatt oppstart nå i mars, men dette ble dessverre utsatt. Det er
avholdt to møter i 1. maikomiteen.
LO-utvalg Valdres er under utvikling, men er preget av at styremedlemmet trakk seg i
perioden.
LO-utvalg Gran har avholdt møter i 1. maikomiteen.

1. mai 2021
Også i 2021 ble det digital 1. maimarkering. Årets hovedparoler var:
NYTT FLERTALL - NÅ ER DET ARBEIDSFOLKS TUR
BEVAR LOKALSYKEHUSENE - IKKE FORETAKSMODELLEN
KRISA ER IKKE OVER, FØR ALLE HAR ARBEID Å GÅ TIL
Det ble gjennomført en livesending med en rekke innslag og appeller fra sentrale rødgrønne
partipolitikere (Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Arild Hermstad og Trygve
Slagsvold Vedum), i tillegg til faglig appell fra Janne Lisesdatter Håkonsen (Norsk
Lok.forbund Vy-klubben), internasjonal appell fra Ammal A. Haj (leder i Norsk Folkehjelps
Solidaritetsungdom), ungdomsappell fra Lene Christine Skari (LO i
Vestoppland/Fagforbundet Gran) og kvinneappell fra Stine Westrum (Fagforbundet Helse,
Sosial og Velferd Oslo). Det var også innslag med fylkesordfører Even Aleksander Hagen i
forbindelse med 10-årsmarkering for terroren i Oslo og på Utøya. I tillegg hadde vi
egenproduserte innslag. Alt er tilgjengelig i opptak, i ettertid.

Valgkamp 2021
Vi tok en gjennomgang av vår kravliste til politikerne (manifest). Det var tolv stykker i styret
som plukket seg ut et spesielt tema. Vi fikk i oppgave å utforme et leserbrev som skulle
sendes til OA, eller legges ut på ulike sosiale medier.
De fleste medlemmene i styret var delaktig i valgkampen, enten via LO i Vestoppland, eller
via sin egen fagforening.
Det ble gjort en kjempejobb i forbindelse med valgheftet med saker basert på vårt
fagligpolitiske manifest.

Strømpriskrisa - markeringer
Vi deltok på nasjonal markering for kontroll med strømprisene foran stortinget, 20. januar. I
tillegg arrangerte vi markering både på Gjøvik og Raufoss den 15. februar.

Sykehuskamp
Sykehuskampen fortsetter. Vi bevilget kr. 10 000 til “Sammen for Lokalsykehusene” i 2021,
og har engasjert oss i denne aksjonen. Vi drifter nettsted og regnskap for aksjonen. Vi har
vært med og produsert medieinnhold og vært medarrangør på webinarer og Arendalsuka. Vi
har også skrevet høringsuttalelser. Vi har også samarbeidet med sykehusaksjonene i Oslo.

Avslutning
Også denne årsmøteperioden har vært preget av pandemien, noe som har påvirket
fagforeningsarbeidet negativt. Samtidig har vi måttet lære oss mange digitale verktøy, noe
som gjør at vi har mindre reisetid og reiseutgifter. Vi ser likevel fram til å kunne arbeide mer
som normalt, der vi kan møte fagforeningskamerater, diskutere og utvikle oss som
organisasjon.

