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ORGANISASJON
Forbundet består av sju regioner, fire landsomfattende avdelinger og 22 geografiske
avdelinger.

Region Agder og Rogaland
Regionleder: Ann Karin Simonsen
Regionkontorleder: Anne Lise Thorske
Avdelinger:
Regionen er organisert i stedsutvalg, som erstatter avdelingene.

Region Indre Østland
Regionen har vedtatt å endre navn til HK Region Innlandet fra 1.1.2020.
Regionleder: Roy Kristiansen
Regionkontorleder: Ole Christian Foss
Avdelinger:
Avd. 2 Hedmark Handel og Kontor
Avdelingsleder: Ellen Helene Slæprud
Avd. 16 Oppland Handel og Kontor
Avdelingsleder: Roy Kristiansen
Avd. 144 Gudbrandsdal Handel og Kontor
Avdelingsleder: Gunn Rose Løkken Hage

Region Midt-Norge
Regionleder: Jonny Meland
Regionkontorleder: Frøydis Elnan
Avdelinger:
Avd. 1 Trøndelag Handel og Kontor
Avdelingsleder: Elisabeth Sundset
Avd. 4 Møre og Romsdal Handel og Kontor
Avdelingsleder: Arnt Helge Ler
Avd. 22 Nord-Trøndelag Handel og Kontor
Avdelingsleder: Arnstein Kolstad
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Avd. 67 Innherred Handel og Kontor
Avdelingsleder: Tone Mette Følstad Lilleeng

Region Nord-Norge
Regionleder: Inger Marie Karlsen
Regionkontorleder: Merethe Johansen
Avdelinger:
Avd. 18 Helgeland Handel og Kontor
Avdelingsleder: Hilde Karin Lamo
Avd. 19 Troms Handel og Kontor
Avdelingsleder: Stig Strande
Avd. 24 Finnmark Handel og Kontor
Avdelingsleder: Jeanethe Paulsen
Avd. 46 Nordre Nordland Handel og Kontor
Avdelingsleder: Sondre Johansen Willassen

Region Vest
Regionleder: Beate Steinsvik
Regionkontorleder: Jan Sivertsen
Avdelinger:
Regionen er organisert i stedsutvalg, som erstatter avdelingen.

Region Øst
Regionleder: Fawsi Adem
Regionkontorleder: Bente Tandberg
Assisterende regionkontorleder: Kjetil Neskvern
Avdelinger:
Avd. 3 Oslo og Akershus Handel og Kontor
Avdelingsleder: John Thomas Suhr
Avd. 12 Østfold Handel og Kontor
Avdelingsleder: Åsmund Utgård

Region Østlandet Sør
Regionleder: Tone C. Hartz
Regionkontorleder: Lena Reitan
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Avdelinger:
Avd. 17 Buskerud Handel og Kontor
Avdelingsleder: Sif Larsen Sæther
Avd. 21 Telemark Handel og Kontor
Avdelingsleder: Anne-Lise Karlsen
Avd. 86 Vestfold Handel og Kontor
Avdelingsleder: Halvor Fevang

Sammenslutningen for Landsomfattende Avdelinger
(SLA)
Leder: Vigdis Irene N. Rekdahl
Koordineringsansvarlig i HK: Bodil Andersen, Forhandlingsavdelingen
Avdelinger:
Avd. 8 LO Finans HK
Avdelingsleder: Åse Blomkvist fra Sparebank 1
Avd. 55 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Avdelingsleder: Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlagets Servicekontor AS
Avd. 56 Vin og Brennevinfunksjonærenes Forening (VBFF)
Avdelingsleder: Turid Sundsetvik fra AS Vinmonopolet
Avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv (FLR)
Avdelingsleder: Amir Mayani fra Aviator
Avd. 999 Direkte medlemmer
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REPRESENTANTSKAPET
HK har avholdt to representantskapsmøter i 2019. Det første 23.-24. januar på Park Inn
by Radisson Oslo Airport. På dagsorden sto blant annet HKs internasjonale
engasjement, ILO 100 år og Postkom – "Veien videre". Det forelå rapport over HKs
internasjonale engasjement for perioden oktober 2017-oktober 2018. I tillegg foretok
representantskapet følgende suppleringsvalg:
•
•

Anne-Lise Karlsen ble valgt som 1. varamedlem til forbundsstyret fra HK region
Østlandet Sør.
Henrik Drivenes, region Vest, ble valgt som 1. varamedlem og Mats Jetlund, SLA,
ble valgt som 2. varamedlem til forbundsstyret fra ungdomsrådet.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes ba om at følgende tre regler ble fulgt under møtet:
•
•
•

Ta vare på hverandre
Behandle hverandre med respekt
Om noen blir dårlig behandlet av hotellets øvrige gjester – grip inn.

Det andre møtet ble avholdt 28.-29. mai på Sørmarka konferansesenter. I tillegg til de
ordinære sakene som årsrapport, regnskaper og årsrapport prinsipp- og
handlingsprogram sto blant annet Tariff 2019, Postkoms valg av samarbeidspartner og
spørsmålet om kontingent på dagsorden. Rapporten om kontingent var utarbeidet av
arbeidsgruppen ledet av Bjørn Mietinen. Den ble etablert av forbundsstyret i tråd med
Representantskapets vedtak 18.-19. januar 2018. Etter en omfattende debatt ble det
fattet følgende enstemmige vedtak:
Gratis medlemskap i HK kan innvilges av:
a) Arbeidsutvalget i inntil tre måneder i forbindelse med verving og kampanje
b) Forbundsstyret i inntil tolv måneder i særlige tilfeller
Representantskapet foretok i tillegg følgende suppleringsvalg til forbundsstyret:
•
•

Trine Skaug Martinsen ble oppnevnt som ny 3. vara til forbundsstyret fra HK
region Øst.
Ellen Slæprud ble oppnevnt som ny 2. vara til forbundsstyret fra HK region
Innlandet.

Representantskapet oppnevnte nye vararepresentanter til LOs Representantskap:
Fawsi Adem ble oppnevnt som 7. vara og Siw Mæhre oppnevnes som 8. vara.
Forbundsstyret ble gitt fullmakt til å oppnevne 9. vara.
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FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret avholdt i 2019 ti møter, hvorav sju dagsmøter - ett kombinert med
studietur til Arendal, ett kombinert med strategiseminar og ett kombinert med HK-Uka,
samt ett ekstraordinært møte som telefonkonferanse og to todagers møter kombinert
med representantskapsmøtene.
Forbundsstyret behandlet budsjett og aktivitetsplan for 2020, bevilgninger, fordeling av
OU-fond, medlemsutviklingen, forbundets regnskaper, lønnsreguleringer for
Arbeidsutvalget, rekrutteringsstrategi og prioriteringer for 2020, oppnevning til diverse
internasjonale kongresser, konferanser og møter, HKs internasjonale
samarbeidsprosjekter, tillitsvalgtopplæring på Cuba, ansettelser av regionsekretærer og
faglige sekretærer, forbundets kontingent, Postkoms sammenslåingsprosess, strategi
politisk påvirkningsarbeid, Kontrollkomiteens rapport om gjennomgangen av avdelingsregnskap, retningslinjene for HKs stipendordninger, forbundets årsrapport 2018,
forbundets vedtekter, vedtektsendringer for diverse landsomfattende foreninger,
oppnevning av HKs representanter til LOs regionkonferanser for perioden 2019-2022,
Landsmøtesekretariat og forslags- og fullmaktfrister til landsmøte 2020, retningslinjer
for regionene, samarbeid om nytt studie i logistikk og lager med Högskolan Väst, avholdt
møte med bransjerådene og behandlet innstilling på forbundsleders permisjonssøknad
og innstillinger på ny forbundsleder og ny 2. nestleder.
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ARBEIDSUTVALGET
Arbeidsutvalget avholdt i 2019 36 møter, hvorav fem per e-post. De behandlet 455
protokollførte saker.
AU behandlet blant annet diverse ansettelser, vikariater og permisjonssøknader, diverse
bevilgninger, støtteuttalelser og høringsuttalelser, stipend til elever ved Folkehøgskolen
Ringsaker, Geneveskolen, Yorkshireskolen og Globaliseringsskolen, bevilgninger fra HKs
Utdanningsfond, årlig regulering av kontingent og regulering av forsikringskontingent,
mellomoppgjøret 2019, hovedavtalerevisjon og rettstvister, nye rutiner for oppnevning
til meddommer eller valg til politiske verv, oppnevning av landsmøtekomité, sekretariat
og valg av nytt landsmøtesystem, nyoppnevning til styringsgruppa for nytt
medlemssystem, nyoppnevning til klagenemd i Help forsikring, diverse representasjoner
og oppnevninger, søknader om avholdelse av kurs utenfor Norge, evaluering av
organisasjon og virksomhet (KPMG), HKs miljøpolicy og informasjonsstrategi,
opprettelse av prosjektsekretærstilling i forbindelse med HKs satsning på organisering i
HK Finans gjennom prosjektet LO for alle og støtte til markering av klimabrølet,
tilslutning til markering for Palestina og samarbeid med LO-forbund mot
høyreekstremisme, behandlet innstilling på forbundsleders permisjonssøknad og
innstilling på konstituering av ny forbundsleder og ny 2. nestleder.
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BRANSJERÅD
HK Coop
Bransjerådet består av tillitsvalgte som arbeider i et samvirkeforetak. Arbeidsutvalget
har bestått av leder Anne-Lise Karsen (region Østlandet Sør), nestleder Mette
Wenneberg (region Agder og Rogaland) og sekretær Inger Hartvigsen (region MidtNorge).
Det har vært avholdt tre bransjerådsamlinger i perioden. I tillegg har leder samt deler av
AU og forbundsstyrerepresentantene som jobber i Coop, Tone Hartz og Ann Karin
Simonsen, deltatt på sju møter med Handel og Kontor sentralt.
Som en følge av Coop sitt bytte av arbeidsgiverforening har bransjerådet vært gjennom
en periode med stor aktivitet. Det ble avholdt flere møter hvor dette var på agendaen.
Bransjerådet ønsket å få belyst alle sider ved Coop sitt bytte av arbeidsgiverorganisasjon, og det ble et særlig fokus på verving. Leder Anne Lise Karlsen tok initiativ
til å lage en vervekampanje for Coop. Det har vært avholdt flere møter. Det er søkt om
frikjøp av tillitsvalgte, laget en strategi, laget egne brosjyrer og kampanjemateriell,
arrangert kick-off for kampanjen, og det er gjort avtaler med tillitsvalgte som har deltatt i
vervekampanjen.
Bransjerådet jobbet også med handlingsplan for neste år. I den forbindelse har det også
blitt diskutert å slå sammen bransjerådet HK Coop med bransjerådet privat handel og
service.

HK fagbevegelse
Bransjerådet omfatter ansatte i fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen, og
Landsoverenskomsten mellom HK og AAF gjelder i de fleste foretakene i området.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Raymond Alstad (LO, region Nord-Norge), nestleder
Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet, region Øst), sekretær Li-Mei Berglid (LO, region
Østlandet Sør) og vara til arbeidsutvalget Espen Berntsen (AOF, region Vest).
Bransjerådet er aktive i forbindelse med revisjon av Landsoverenskomsten og i
statistikkutvalgets arbeid og diverse utvalgsarbeid. Lederen er representert i det
sentrale stillingsutvalget. Bransjerådet har dessuten jobbet med oppfølging av
overenskomstens nye lønnssystem, ny lønnstabell, ny lønnspolitikk samt utfordringer
knyttet til de konkurrerende «husforeningene» i avtaleområdet.
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HK finans og eiendom
Bransjerådet omfatter bank- og forsikringsbransjen, boligkooperasjonen,
interessekontorer, pensjonskasser, eiendomsselskaper, revisjonsbyråer og andre
finansielle tjenester.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Marit Jørgenrud (SpareBank 1), nestleder Lilly Røv
(USBL) og sekretær Sølvi Halvorsen (OBOS). Craig Russell Lundervik Bøthun (SR-bank),
Susanna Scholz (SpareBank 1 Østlandet) og Chau Nguyen (INSR) er styremedlemmer.
Børge Michael Ensrud (USBL) og Lajla Sørseth (OBOS) er varamedlemmer.
2019 har vært et aktivt år for LO Finans HK. Det har gjennom året vært jobbet mye med
prinsipp- og handlingsprogram, kontingent og overgangstillegg. Det er også arbeidet
godt med medlemsutvikling og verving. Bransjerådsleder har deltatt på
representantskapsmøte i HK og deltatt aktivt i kontingentutvalg.
Bransjerådsmedlemmer har deltatt på tariffkonferanse, bransjetreff,
landsmøteforberedelser, og gitt innspill til revisjon av HKs prinsipp- og
handlingsprogram. I tillegg har representanter deltatt på NBBLs boligpolitiske
konferanse, OBOS’ boligkonferanse samt deltatt i Arendalsuka.
Bransjerådet har levert høringssvar på høring «Tilpasninger i kapitalkravene for banker»
og «Forslag til nye bransjekriterier Bank og Finansnæringen» til forbundsstyret.
Bransjerådets største arrangement var samling for medlemmene i bransjene
17. oktober i OBOS sine lokaler. Silvija Seres holdt foredrag om utfordringene med
overgangen til et stadig mer digitalisert samfunn.

HK forlag, bok og administrasjon og reiseliv
Bransjeområdet omfatter forlagsbransjen, bok og papirbransjen, kontorbedrifter innen
Virke-området samt reisebyråer.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Atle Teigen (region Øst), nestleder Oddbjørn
Snekkerbakken (region Øst) og sekretær Hege Haugan Jacobsen (region Nord-Norge).
Nytt Bransjeråd ble valgt 28. oktober med følgende AU: Leder Oddbjørn Snekkerbakken
(region Øst), Nestleder Randi Selfjord (SLA), Sekretær: Hege Haugan Jacobsen (SLA).
Bransjerådet har arbeidet med å få kontakt med flere tillitsvalgte og verving av nye
medlemmer. Faggruppene HK Forlag, HK Bok og Papir samt HK Advokatansatte har
mulighet til å ha en representant hver i bransjerådet.

HK idrett, kultur og organisasjon
Bransjerådet omfatter frivillige organisasjoner, kulturforetak, idrettsorganisasjoner,
ansatte i forbund utenfor LO og fiskarorganisasjonene. Bransjerådet valgte et nytt
arbeidsutvalg i oktober 2019:
• leder Kjetil Olsen (Norges Bedriftsidrettsforbund og konsernrepresentant)
• nestleder Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag)
• Linda Dahl Henriksen (Human-Etisk forbund)
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•

Linda Vagsnes Løland (Norges Bedriftsidrettsforbund)

Bransjerådet har jobbet mye med å få med flere nye representanter fra regionene og
SLA, og har dessuten fått gjennomslag i forbundsstyret for ny representasjonsform som
gjør det mulig for flere HK-klubber å være representert i rådet.

HK luftfart
Arbeidsutvalget har bestått av leder, Amir Mayani (Aviator), nestleder Pål Gisle Andersen
(SGH) og sekretær Jeanette Pedersen (Norwegian) fram til september. Årsmøtet i
september valgte Desiree Ojala (WGH) som ny sekretær.
I 2019 er det avholdt tre AU-møter og fire bransjerådsmøter. Årsmøte samlet 21
tillitsvalgte, representativt sammensatt fra de ulike konsernklubbene.
Bransjerådet omfatter bakke- og kabinansatte med tariffavtale innen luftfarten. HK er
størst på funksjonærområdet, men har sterk konkurranse fra Parat og Junit.
Bransjerådet har derfor hatt flere verveaktiviteter. Tema i bransjerådet har vært
utforming av tariffkrav, utfordringer med deltid og nullprosentstillinger, samt
overenskomstutfordringer.
Representanter fra bransjerådet har deltatt på seksjonsmøte i NTF og LOs
Luftfartskonferansen.

HK media, samferdsel og administrasjon
Bransjerådet omfatter de som arbeider i kontor og administrasjon i et utall bransjer i
privat sektor, inkludert industrien. Området inkluderer forskjellige typer
produksjonsbedrifter, land- og sjøtransport, håndverksbedrifter, bilbransjen,
vaktselskaper, medier, IKT, grossist/lager, reklamebyråer, taxisentraler, meieribedrifter,
felleskjøp og landbrukssamvirket, for å nevne noen eksempler.
HK har tariffavtaler med NHO på dette området.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Barbro Nærø (region Agder og Rogaland), nestleder
Elin Vie (region Vest) og sekretær Siri Nantiya Leithe (region Øst). Bransjerådet avholdte
sitt årsmøte på felles bransjerådskonferanse i forbindelse med HK-uka.

HK privat handel og service
Bransjerådets arbeidsutvalg har bestått av Leder Roger Jacobsen, nestleder Anne Kari
Johansen Nordvang og sekretær Terese Gjerde.
Bransjerådet har avholdt to møter i perioden, i tillegg til samling under HK-uka.
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Rådet har deltatt i debattopplegget om bransjeorganiseringen i HK og sendt sitt syn i
saken til forbundsstyret. Bensin har vært et prioritert område for bransjerådet i året
som er gått, med ekstra fokus på arbeidstid og lønn for de som jobber på
bensinstasjoner.

HK vin- og brennevinsfunksjonærer
Bransjerådet omfatter Vinmonopolets utsalg og produksjons-, distribusjons- og
agenturbedrifter. Arbeidsutvalget har bestått av leder Turid Sundsetvik, Kjell-Roar
Nilsen, og sekretær Linda Osevoll Midthjell, alle fra Vinmonopolet.
HK har tariffavtale med både NHO og Spekter i dette området, og bransjerådet har blant
annet jobbet med utforming og prioriteringer av krav til tariffoppgjøret, verving,
skolering av medlemmer og kontaktpersoner/tillitsvalgte og dessuten ulike
næringspolitisk spørsmål.
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HK UNG
Ungdomsrådet har avholdt sju ordinære møter og behandlet 80 saker.

Nasjonale arrangementer
I 2019 ble det avholdt to landsdekkende arrangementer for HK-medlemmer under 30 år.
HKs utvalgskonferanse, for alle medlemmer i HKs regionale og lokale ungdomsutvalg ble
avholdt 11.-12. april på Thon Hotel Arena, Lillestrøm, og samlet 41 unge medlemmer.
Konferansen hadde som mål å skolere ungdomsutvalgsmedlemmene i saker som angår
deres tillitsvalgtsarbeid og bygge sterkere ungdomsutvalg.
HKs sommerkonferanse ble avholdt på Sørmarka konferansehotell 5.-7. juni, og samlet
72 deltakere. Alle medlemmer under 30 år i HK blir invitert til denne konferansen.
Temaene omhandlet blant annet kommune- og fylkestingsvalget, lærling- og
studentrekruttering, pensjon og workshops om ungdomsarbeidet i HK.

Nasjonalt arbeid
De regionale ungdomsutvalgene har arrangert flere regionale arrangement og
konferanser. Rådsmedlemmene har vært synlige gjennom leserbrev i regionale aviser.
HK Ung opprettet også i april sin egen Instagram-konto for å nå ut til flere medlemmer
og potensielle medlemmer. HK i Norge bidro igjen med flest dagsverk i LOs
Sommerpatrulje og vi hadde deltakelse i de fleste fylker. Det er også gledelig å se en
solid vekst blant studentmedlemmer som skyldes blant annet arbeidet med LO Student
og egen standsvirksomhet. Ungdomsvirksomheten var også representert på
sommerleirene til AUF, SU, RU og LO-forbund HK Ung har hatt langt samarbeid med.

Internasjonalt arbeid
Ungdomsrådet har opprettholdt et stort internasjonalt engasjement, særlig mot våre
nordiske søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Representanter for ungdomsrådet
har deltatt på UNI Europa Youth Summer School på Kypros, UNI Nordic Youth
Committee meeting i Danmark, UNI Europa Youth Conference i Kroatia, HK Ungdom
Danmark Kongræs. Ungdomsrådet har opprettholdt samarbeidet med Fellesutvalget for
Palestina. På UNI Europa Youth Conference ble HKs Camilla-Renate Martinsen valgt til
vice-president i UNI Europa Youth.
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MEDLEMSUTVIKLINGEN
Medlemsutviklingen 2019
Medlemsutvikling 2019
1. jan. 1. feb. 1. mars 1. april 1. mai 1. Juni 1. juli 1. aug. 1. Sept. 1. okt. 1. nov. 1. des. 31. des.
Medlemmer totalt 72 046 72 161 72 411 72 774 72 919 73 217 73 471 72 853 72 775 73 389 73 638 73 694 74 050
Utvikling

0

115

365

728

873

1 171

1 425

807

729

1 343

1 592

1 648

2 004

Medlemsfordeling
Kjønn
Vel 70 prosent av HKs medlemmer er kvinner. I 2019 har andelen menn økt med ett
prosentpoeng. Siden 2016 har andelen menn økt med to prosentpoeng.

Medlemsfordeling kjønn
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
2016

2017

2018

Menn

2019

Kvinner

Yrkesaktive
Her er det ingen endring i 2019. Siden 2016 har andelen yrkesaktive blitt redusert med
to prosentpoeng.

15

Medlemsfordeling yrkesaktive
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Ikke yrkesaktiv

Avtaleområder
Her er det ingen endringer i 2019. I forhold til 2016 har andelen "Uten avtale" blitt
redusert med tre prosentpoeng, andelen innen Virke har økt med to prosentpoeng og
andelen innen "Andre" har økt med ett prosentpoeng.

Medlemsfordeling tariffavtaler
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VIRKE

2019

SAMFO

Alder
I 2019 har andelen medlemmer mellom 50 og 59 år økt med ett prosentpoeng, andelen
over 60 år har blitt redusert med ett prosentpoeng.
Utviklingen over de fire siste årene viser at andelen medlemmer mellom 30 og 39 år og
50 og 59 år har økt med ett prosentpoeng. Andelen mellom 40 og 49 år og over 60 år er
blitt redusert med ett prosentpoeng.

Medlemsutvikling alder
35 %

30 %
25 %
20 %

15 %
10 %
5%
0%
Under 30 år:

30-39 år:

2016

2019:
Under 30 år:
30-39 år:
40-49 år:
50-59 år:
60-62 år:
62-70 år:
Over 70 år:

40-49 år:

2017

12 640
13 408
12 445
13 046
2 438
8 021
12 052
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2018

50-59 år:

2019

Over 60 år:

Medlemmer fordelt på regioner

7%
10 %

HK - region Øst

28 %

HK - region Midt-Norge

10 %

HK - region Vest
HK - region Nord-Norge

8%
11 %

HK - region Innlandet

16 %

HK - region Østlandet Sør

10 %

HK - region Agder og Rogaland
HK - Landsomfattende avdelinger

Den prosentvise fordelingen viser ingen bevegelse i 2019. Fra 1994 som var det første
året alle regionorganisasjonene og regionskontorene var fullt operative har region
Østlandet Sør økt med ett prosentpoeng og Region Innlandet har blitt redusert med ett
prosentpoeng.
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Medlemmer med og uten tariffavtale fordelt på bransjer
HK VIN- OG BRENNEVINFUNK. FOR.
HK IDRETT, KULTUR OG ORGANISASJON

HK FINANS OG EIENDOM
HK FAGBEVEGELSE
HK LUFTFART
HK FORLAG, BOK OG ADMINISTRASJON
HK MEDIA, SAMFERDSEL OG…

HK COOP
HK PRIVAT HANDEL OG SERVICE
0%

20 %

Med avtale

40 %

60 %

80 %

100 %

Uten avtale

Utviklingen viser at i bransjene har vi i 2019 en økning på 858 medlemmer med
tariffavtale og en økning på 63 medlemmer uten tariffavtale.
Størst endring finner vi i HK privat handel og service med en økning på 425 medlemmer
med avtale, og på HK forlag, bok og administrasjon med en nedgang på 80 medlemmer.

HK PRIVAT HANDEL OG SERVICE
HK COOP
HK MEDIA, SAMFERDSEL OG ADMINISTRASJON
HK FORLAG, BOK OG ADMINISTRASJON
HK LUFTFART
HK FAGBEVEGELSE
HK FINANS OG EIENDOM
HK IDRETT, KULTUR OG ORGANISASJON
HK VIN- OG BRENNEVINFUNK. FOR.

2019
2018
Utvikling
Med avtale Uten avtale Med avtale Uten avtale Med avtale Uten avtale
16890
10343
16465
10448
425
-105
9286
203
8998
208
288
-5
3178
3206
3035
3006
143
200
1823
747
1903
755
-80
-8
896
30
860
25
36
5
1285
11
1270
15
15
-4
1293
245
1236
256
57
-11
696
374
699
364
-3
10
1096
0
1115
0
-19
0
36443
15159
35585
15096
858
63
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Antall inn- og utmeldte i prosent av medlemstall
Innmeldte

Fordeling antall innmeldte 2019
HK - region Øst

11 %

HK - region Midt-Norge

5%
32 %

HK - region Vest

9%
HK - region Nord-Norge

7%
11 %

14 %

HK - region Innlandet

11 %

HK - region Østlandet Sør

Det ble i 2019 registrert 10.713 nye medlemmer, mot 10.097 i 2018.
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Utmeldte

Fordeling antall utmeldte 2019
HK - region Øst

12 %

HK - region Midt-Norge

5%
31 %

HK - region Vest

11 %
HK - region Nord-Norge

7%

11 %

13 %

HK - region Innlandet

10 %

HK - region Østlandet Sør

Det ble i 2019 registrert 8.273 utmeldte medlemmer, mot 8.812 i 2018.
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Antall inn og utmeldte pr. avdeling
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Region Vest er den regionen som har hatt flest innmeldinger i forhold til medlemstallet.
Region Agder og Rogaland er den regionen som har hatt flest utmeldinger i forhold til
medlemstallet.
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UTVIKLING REGION/AVDELING

2019

2018

2017

2016

Oslo / Akershus HK
Østfold HK
HK - region Øst
Trøndelag Handel og Kontor avd. 1
Møre og Romsdal Handel og Kontor
Nord-Trøndelag Handel og Kontor
Innherred HK
HK - region Midt-Norge
Vestlandet HK
HK - Regon Vest
Helgeland Handel og Kontor
Troms Handel og Kontor
Finnmark HK
Nordre Nordland HK
HK - region Nord-Norge
Hedmark Handel og Kontor
Oppland Handel og Kontor
Gudbrandsdal HK
HK - region Innlandet
Buskerud HK
Telemark HK
Vestfold HK
HK - region Østlandet Sør
Agder og Rogaland HK
HK - region Agder og Rogaland
LO Finans HK
Fiskarorg Funksjonær Forening
VBFF
Fagforening for Luftfart og Reiseliv
HK Direkte medlemmer
HK - Landsomfattende avdelinger

635
78
713
257
42
10
-10
299
261
261
10
89
35
23
157
57
93
4
154
8
-8
55
55
191
191
79
4
-12
104
-1
174

315
65
380
77
22
-2
-37
60
-49
-49
-40
114
-33
28
69
60
145
-11
194
71
-19
74
126
162
162
42
4
-4
-32
-3
7

191
-49
142
46
28
12
24
110
-1
-1
-16
31
-41
17
-9
20
-42
38
16
72
5
42
119
20
20
-36
-2
-47
38
-3
-50

482
113
595
170
177
40
12
399
197
197
11
33
-1
46
89
26
39
10
75
58
83
101
242
311
311
30
-5
138
-16
-1
146

Totalt

2004

949

347

2054
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Verving
3.417 medlemmer ble vervet av andre medlemmer i 2019, det er 18 flere enn i 2018.
Det er sendt ut 213 vervepremier.
Medlemmer kan bestille vervepremie, når de har vervet to eller flere nye medlemmer.
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TARIFFARBEIDET
Nye tariffavtaler fordelt på avtaleområder
Det ble i 2019 registrert 257 nye tariffavtaler som omfatter 1.318 medlemmer, mot 289
nye tariffavtaler i 2018 for 1.501 medlemmer.
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Antall tariffavtaler til sammen, inkludert privat uorganiserte bedrifter per avtaleområde.

Tariffkrav
Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

Antall krav Organiserte Uorganiserte Ansatte i alt

9
19
35
10
33
16
13
24
18
40
23
17
257

39
86
185
67
156
75
61
120
71
258
103
79
1300

13 tariffkrav ble frafalt i 2019
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39
90
198
274
147
73
65
74
58
213
76
182
1489

78
176
383
341
303
148
126
194
129
471
179
261
2789

TARIFFORHANDLINGER
Mellomoppgjøret i 2019 ble gjennomført samordnet.

NHO
14 timer etter meklingsfristen kunne LO og NHO informere om resultatet av årets
lønnsoppgjør:
Det generelle tillegget ble 2,50 kroner i timen, som utgjør et lønnstillegg på 4.875 kroner
i året. Partene ble også enige om et lavlønnstillegg på 2 kroner i timen, tilsvarende 3.900
kroner i året. Lavlønnstillegget ble gitt til ansatte som er omfattet av tariffavtaler hvor
lønna er 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som for HKs
vedkommende gjelder Butikkoverenskomsten og Bensinoverenskomsten.
I forhandlingene om garantisatsene mellom HK og NHO når det gjelder
Standardoverenskomsten og Butikkoverenskomsten er det slik at satsene skal reguleres
i forhold til lønnsvekst (for lønn i alt) i eget område. Tall fra NHO viste at veksten var på
3,2 prosent i 2018 i tariffområdet Standardoverenskomsten. Dermed ble alle satser
justert opp med 3,2 prosent. Tilsvarene regulering skjedde på Medieoverenskomsten i
henhold til dennes garantiordning. For Butikkoverenskomsten gjelder i henhold til egen
garantiordning å se på veksten i lønn i alt for arbeidere, som var 2,8 prosent i 2018.
Partene ble enige om å regulere satsen for 6 års ansiennitet på Butikkoverenskomsten
med 126 kroner per måned på toppen av det som ble gitt som generelt tillegg og
lavlønnstillegg.
Det ble i tilpasningsforhandlingene vedrørende Butikkoverenskomsten i 2018
protokollert at det skulle nedsettes et utvalg som skal foreslå en ny overenskomst
tilpasset behovene i dagligvarebutikker og andre virksomheter som naturlig vil høre inn
under en ny overenskomst. HK og NHO har i 2019 fulgt opp dette i et partssammensatt
utvalg ved en serie møter i 2019, med sikte på en ny overenskomst fra våren 2020 for
handelsnæringen.
I justeringsforhandlinger ble minstesatsene for Luftfartsoverenskomsten hevet med 2,5
prosent inklusivt det sentrale tillegget. HK har påpekt at minstesatsene et blitt hengende
etter over tid og vil anse det som tariffbrudd om utviklingen ikke snur.

Virke
Det økonomiske resultatet av forhandlingene i Virke var i tråd med resultatet i LO og
NHO. I Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med underliggende avtaler ble
trinn 1 til økt med 2 kroner per time, trinn 4 økt med 3 kroner per time og trinn 5 økt
med 5 kroner per time fra 1. april.
I Reiselivsavtalen ble trinn 1-3 økt med 2 kroner.
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Lønnsgarantiordningen per 1. februar gav en økning av høyeste minstelønnssats på 5,80
kroner per time fra 1. februar.
Det ble gitt et generelt tillegg på 2,50 kroner per time og ytterligere 2 kroner per time
(lavlønnstillegg) til alle arbeidstakere omfattet av Bensinstasjonsoverenskomsten.

SAMFO
Landsoverenskomsten
Trinn 6 i Landsoverenskomsten mellom SAMFO og HK ble økt med samme kronebeløp
som i Virke, altså 5,80 kroner fra 1. februar. Lavlønnstillegget ble 2 kroner per time
gjeldende fra 1. april.
I tillegg ble trinn 1 til 3 økt med 2 kroner per time, trinn 4 med 3 kroner per time og trinn
5 med 5 kroner per time.
Alle arbeidstakere som omfattes av følgende overenskomster fikk et generelt tillegg på
2,50 kroner per time:
- USBL
- Ledere i Coop Norge SA m.fl.
- Overenskomsten for Coop Norge SA, Coop Norge Handel AS m.fl.
Arbeidstakere som omfattes av Bensinstasjonsoverenskomsten fikk et generelt tillegg på
2,50 kroner per time i tillegg til lavlønnstillegget på 2 kroner per time.
Alle tillegg ble gjort gjeldende fra 1. april
Lederoverenskomsten
I de samordnede forhandlingene mellom LO og SAMFO ble det gitt ett tillegg på 2,50
kroner per time og basislønna ble hevet til 443.000 kroner.
Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA og Coop Norge Handel AS m/fl.
Det ble i de samordnede forhandlingene mellom LO og SAMFO ble det gitt ett tillegg på
2,50 kroner per time.

Finans Norge
Sentralavtalen
Det ble gitt et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 9.200 kroner per år, med
virkning fra 1. mai.
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Spekter
Innledende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter – A-delsforhandlingene
A-delsforhandlingene ble gjennomført 2. april.
Det ble gitt et generelt tillegg til alle på 2,50 kroner per time, som tilsvarer 5.875 kroner
per år. Det ble gitt ytterligere 2 kroner per time / 3.900 kroner per år til ansatte med en
årslønn på 430.221 kroner eller lavere.
B-delsforhandlingene
B-delsforhandlingen omhandler de enkelte bedrifters overenskomster og gjennomføres
forbundsvist ut fra de fire kriteriene. Frist for gjennomføring av B-delsforhandlingene
avtales i A-delsforhandlingene, og ble satt til 10. mai.
Vinmonopolet
Forhandlingene ble gjennomført 6. mai, og det ble gitt tillegg til alle på 3,2 prosent fra
1. april, og som inkluderer lønnstillegget fra A-delsforhandlingene. Tillegget ble gitt med
virkning fra 1. april.
Norges Håndballforbund
Forhandlingene ble gjennomført av de lokale partene og de kom til enighet 8. mai. En
total ramme for lønnsoppgjøret ble 3,5 prosent (inkludert det sentrale oppgjøret), og
fordelt slik at 50 prosent ble gitt flatt til alle, og 50 prosent til personlig fordeling for
utjevning av skjevheter mellom kjønn og oppstartlønn/ansiennitet, samt på grunnlag av
oppgaveutføring/innsats. Tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai.
Felleskjøpet Agri SA
Forhandlingene ble gjennomført sammen med NNN, NTF og FLT, og ble gjennomført
23. april uten at partene ble enige. Bistandsforhandlinger ble gjennomført 7. mai, og
partene ble enige om et flatt tillegg til alle på 8,40 kroner per time, inkludert sentrale
tillegg.
Nettbuss
Etter forhandlinger 2. mai ble partene enige om at den sentrale rammen på 3,2 prosent
med fratrekk av lavlønnstillegget, gir et generelt tillegg til alle ansatte på 14.700 kroner
per år. Med lavlønnstillegget gir dette et tillegg på 18.600 kroner per år.
Tillegget ble gitt med virkning fra 1. mai.

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
Landsoverenskomsten
Forhandlinger ble gjennomført i perioden 7. oktober til 7. november. Det ble enighet om
et generelt tillegg på 2,98 prosent med virkning fra 1. mai.
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Det ble avtalt et utvalgsarbeid for å vurdere og beregne konsekvenser av å flytte
virkningstidspunktet fra 1. mai til 1. januar. Partene ble dessuten enige om at
lønnsspennene i de nye lønnsgruppene skal oppdateres i tråd med ny lønnstabell.
Overenskomst for ansatt i AUF sentralt og for fylkessekretærene
Forhandlinger ble gjennomført 19. juni, og det ble enighet om å heve lønnssatsene med
2,05 prosent med virkning fra 1. mai, og ytterligere med 0,45 prosent fra 1. januar 2020.

Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning
Overenskomst for Norges Fiskarlag m/fl.
Forhandlinger ble gjennomført 23. oktober. Overenskomsten følger statens
A-lønnstabell og reguleringen av tabellen i statsoppgjøret. Det ble enighet om ett
lønnstrinn i tillegg til alle ansatte som er omfattet av overenskomsten, og økningen ble
gjort gjeldende fra 1. august.

Direkte avtaler
Novair
Det ble gitt en økning på 3,5 prosent på alle satser i overenskomsten med virkning fra
1. mai.
OBOS
Årets mellomoppgjør endte med en ramme på 2,62 prosent og minimum 12.000 kroner
i lønnstillegg for alle ansatte.
Visolit Norway AS
Forhandlingene ble gjennomført 14. juni. Som lønnsregulering til samtlige HKmedlemmer pr 1. mai ble det gitt et tillegg med en ramme på totalt 2,95 prosent. HKklubben fordelte dette likt blant medlemmene. Lærlingers lønn ble regulert med
tilsvarende tillegg.
Det ble i tillegg gitt et lavlønnstillegg på 1.000 kroner til medlemmer som hadde en
grunnlønn under 401.000 kroner.
I tillegg skal partene foreta en gjennomgang av lønnssystemet og ses på prinsipper,
innplassering av stillinger samt lønnsnivå og arbeidet skal være avsluttet innen 1. april
2020.
Norsk Tannpleierforening
Lønnsoppgjøret er individrettet og blir gitt som personlig lønn med økning fra 1. januar
2019. Ved revidering av tariffavtalen var det enighet om permisjon ved
planleggingsdager i barnehage/barneskole.
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Kost- og ernæringsforbundet
Det ble gitt et tillegg på 2,84 prosent fra 1. januar 2019. Ved revidering av tariffavtalen
var det enighet om gjennomgang av stillingskoder og permisjon ved planleggingsdager i
barnehage/barneskole.
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SAMARBEID MED
ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE
Samarbeidskonferanse med NHO 12. februar på Lysebu
Temaene var kompetanse for fremtiden ved Silvija Seres, den ferske stortingsmeldingen
om handelsnæringen "Når kunden alltid har nett", utfordringer knyttet til digitalisering,
Kolonial.no, lokale lønnssystemer, og ny handelsavtale HK/NHO.

Utvalgsarbeid HK-Virke
Helt siden HK og Virke i tariffoppgjøret 2016 ble enige om å sette ned et utvalg for å
kartlegge utfordringer og muligheter teknologiutviklingen gir for arbeidsgivere og
arbeidstakere i handels- og tjenesteytende næringer, har samarbeidet mellom HK og
Virke hatt et høyt aktivitetsnivå med flere prosjekter, kronet med den første
stortingsmelding om varehandelen som siterte mye fra et av prosjektene
"Digitaliseringens påvirkning på varehandel", Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 2018.
Dette ble senere fulgt opp av USN. Noe som resulterte i statlige forskningsmidler til å
starte arbeidet med høyere utdanning om digitalisering i varehandelen, med HK og Virke
som samarbeidspartnere frem mot lansering av nytt utdanningstilbud høsten 2020.
Våren 2018 ble det av HK og Virke, i samarbeid med Nav, satt i gang et nytt
forskningsprosjekt. Dette ble gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse og FAFO og
ble lansert i 2019. Oppdraget var å kartlegge hvordan ny teknologi og endrede
strukturer i varehandelen påvirker hvilke funksjoner, oppgaver og kompetansekrav
næringen har. Dette arbeidet ble lansert under Arendalsuka i felles arrangement
mellom HK og Virke.

Samarbeidskonferansen HK – Virke
Det ble ikke gjennomført samarbeidskonferanse i 2019.

Strukturutvalget
Virke og HK har fortsatt arbeidet i strukturutvalget som har som mandat å forenkle,
forbedre og modernisere tariffavtalene. Digitaliseringsarbeidet av
Landsoverenskomsten med hengeavtaler ble fullført i 2019. Virke var ikke interessert i
digitalisering av flere overenskomster og heller ikke i å utvikle nye digitale løsninger for å
tilgjengeliggjøre avtaleverket. Arbeidet med forenkling har imidlertid fortsatt i
tariffperioden 2018-2020 og det blir lagt frem felles krav om endringer hvis partene er
enige før tariffoppgjøret 2020.
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Utvalgsarbeid HK/Virke
Forebygging av arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen
Fellestiltakene LO-Virke og HK-Virke avsluttet i 2019 et prosjekt om forebygging av
arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen. Målsetningen var å hindre utbredelse av
arbeidsmarkedskriminalitet i varehandelen og bidra til styrket samarbeid mellom
ansatte, tillitsvalgte og bedriftens ledelse og mellom organisasjonene. Erfaringene er at
få i varehandelen anser at A-krim er et problem for dem eller deres bransje.
Prosjektet anbefaler at det iverksettes aktiviteter for å øke kunnskapen hos tillitsvalgte
og ledelse om A-krim, hvilke plikter man har for å unngå å benytte svart arbeidskraft,
useriøse leverandører og hvilke plikter en har i henhold til tariff. Det er utarbeidet en
kort presentasjon som kan benyttes og det bør vurderes om en lignende
spørreundersøkelse på sikt bør gjennomføres for å vurdere utviklingen.
Seniorpolitikk i varehandelen
Fellestiltakene LO-Virke, Senter for seniorpolitikk (SSP) og HK og Virke avsluttet i 2019
prosjekt om seniorpolitikk i varehandelen. Prosjektet ønsket å se på betingelsene for
god seniorpolitikk i varehandelen, belyse hvordan situasjonen ser ut og hvordan det
arbeides med seniorpolitikk. Det ble gjennomført kartlegging i varehandel gjennom
registerdata og norsk seniorpolitisk barometer, og det ble foretatt caseundersøkelser i
et utvalg bedrifter. Det var noen problemer med å rekruttere bedrifter til undersøkelsen.
Når det gjelder det systematiske seniorpolitikkarbeidet, viser undersøkelsen et skille
mellom de store og de små butikkene.
Erfaringene viser også at seniorene (50+) i varehandelen har en relativt høy andel
heltidsansatte (77 prosent i 2015). Dette avtar noe frem til 60 år, for deretter å flate ut
på rundt 40 prosent. Små enheter kan ha utfordringer med tilrettelegging med andre
arbeidsoppgaver eller fritak fra ordinære oppgaver. Redusert arbeidstid kan dermed
forstås som en individuell tilpasning.
Prosjektet ble avsluttet under Arendalsuka hvor det ble belyst hvordan bedrifter
arbeiderer med seniorpolitikk. I noen bransjer er det gitt et innblikk i en arbeidshverdag
der seniorene verdsettes for sin kompetanse og erfaring i møte med kundenes behov.
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KURSVIRKSOMHETEN
HKs tillitsvalgtskolering
Trinn 1, 2A og 2B er gjennomført i regionene og landsomfattende avdelinger. Trinn 3 er
landsdekkende kurs.
Trinn 1 Grunnleggende tillitsvalgarbeid: 16 kurs, 336 deltakere
Trinn 2A Lover og avtaler: 9 kurs, 157 deltakere
Trinn 2B Organisasjonskunnskap: 5 kurs, 86 deltakere
Trinn 3 Forhandlinger: 3 kurs, 48 deltakere
Totalt: 33 kurs – 627 deltakere.

HKs tillitsvalgskolering fordelt på ant deltakere pr kurstype.

Deltakere trinn 1

Deltakere trinn 2 a

Deltakere trinn 2b

Deltakere trinn 3

Korte kurs
I tillegg til regionene og landsomfattende avdelinger arrangerte følgende
konsern/bransjer/avdelinger kurs og konferanser av kortere varighet:
Konsernklubbkurs:
Widerøe Ground Handling
(FLR vårkurs)
Ark/Norli
Ikea
Aviator
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Norgesgruppen
Optimera/Monter
Obos
AUF
Schenker
Plantasjen
A-media
Jysk
Power/Elkjøp
Norsk butikkdrift
KappAhl, Cubus og HM
Norges idrettsforbund
36 kurs - 575 deltakere
HKs veilederkonferanse
Verneombudskurs
HK leder
Avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt – HK-uka for nye
medlemmer
6 kurs - 137 deltakere
Totalt korte kurs: 42 kurs – 712 deltakere

AOF MoTo fellestiltak
MoTo kurs gjennomført i AOF-avdelingene hvor regionene gir tilsagn om stipend for den
enkelte deltaker.
Emner MoTo-kurs:
FYKO 2019
Tale- og presentasjonsteknikk
Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt arbeids
HMS-Økonomi
Ansettelser og oppsigelser i arbeidsforhold
Grunnleggende Arbeidsrett
Mobbing i arbeidslivet/Psykososialt arbeids
HMS og den Tillitsvalgte
Pensjon
Arbeidslivskriminalitet, Sandefjord
Mobbing i arbeidslivet - psykososialt arbeid x 4 kurs
IA-avtalen
HMS og den tillitsvalgte
Grunnleggende arbeidsrett
Personvern, kontroll og overvåking
Sosiale medier
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HMS-Økonomi
Pensjon
Totalt 22 kurs – 87 deltakere

AOFs Toppskolering
Arbeidsmiljøskolen trinn 1
Arbeidsmiljøskolen trinn 2
Arbeidsrett modul 2, Arbeidsrettens rettskilder
Arbeidsrett modul 3, Stillingsvern
Arbeidsrett modul 4, Kollektiv arbeidsrett
Arbeidsrett modul 5, Individuell arbeidsrett
Arbeidsrett modul 6, Medbestemmelse og bedriftsdemokrati
European Work Councils
Totalt antall kurs 19 - 32 deltakere

LO-skolen
Modul Arbeidsliv
Modul Samfunn
Modul Organisasjon og ledelse
Modul Solidaritet
Modul Læring
Totalt antall kurs 7 - 14 deltakere
2 deltakere har fullført LO-skolen i 2019:
Ahmad Qasem, Menzies Aviation AS
Akhtar Farah, Norsk Butikkdrift AS Coop Prix Hausmannsgate

Internasjonale kurs
Yorkshireskolen
Trine Dahlstrøm, NG Meny Øst AS Meny Drøbak
Siri Vik Bakken, Coop Nordvest SA Coop OBS Stormoa
Olav Hallvard Lie, LO i Norge Hovedkontor
Geneveskolen
Eivind Johansson, Coop Nord SA Obs Tromsø Stormarked
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Den europeiske utfordring
Erik Walør Heggem, Ikea AS Leangen
Totalt: 5 deltakere

Total kursvirksomhet HK i Norge
Totalt har HK i Norge hatt 1.576 deltakere fordelt på interne kurs, MoTo-kurs, LO-skolen
og LOs toppskolering.
Det er avholdt 123 kurs i regi av HK i Norge.
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SKOLE, UTDANNING OG KOMPETANSE
Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR)
FRSSR er et av ti faglige råd sammensatt av partene i arbeidslivet og skoleverket. Rådet
ble nyopprettet i 2017 etter vedtatte endringer i videregående yrkesfaglige utdanning.
Rådet er i stor grad en videreføring av det tidligere programområdet service og
samferdsel. Det nye programområdet vil føre frem til fire fagbrev i henholdsvis
salgsfaget, sikkerhetsfaget, førstelinjetjenester (arbeidstittel) og reiselivsfaget. De nye
fagene vil være søkbare fra skoleåret 2020/2021.
FRSSR er et rådgivende organ som skal bidra til at norsk fag- og yrkesopplæring blir så
god som mulig. Arbeidet ny tilbudsstruktur, nye læreplaner og planlagt implementering
av disse har vært hovedarbeidsområdene for rådet i 2019.
Maren Alexandra Gulliksrud er HKs representant i FRSSR. Ole Christian Foss er vara.

Faglig råd for frisør, blomster og interiørdesign (FRFBI)
FRFBI er et av ti faglige råd sammensatt av partene i arbeidslivet og skoleverket. Rådet
ble nyopprettet i 2017 etter vedtatte endringer i videregående yrkesfaglige utdanning.
Rådet består av tre lærefag fra det tidligere programområdet design og håndverk, og
fagene vil være søkbare fra skoleåret 2020/2021.
Birgit Kildahl Lorentzen var HKs representant i FRFBI, og Børje Furunes var vara i 2019.

LOs utdanningspolitiske arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen jobber med spørsmål og problemstillinger knyttet til videregående
opplæring, høyere utdanning og forskning, og er en møteplass for diskusjon og
kompetansepåfyll. Gruppen har en rådgivende funksjon i utdanningspolitiske spørsmål.
Gruppen har også formøter før møter i Samarbeidsrådet for yrkesfag (SRY). Maren
Gulliksrud er HKs representant i arbeidsgruppen. Silje Kjellesvik Norheim har
representert HK fra oktober i forbindelse med Maren sin permisjon.

LOs arbeidsgruppe for rekruttering av arbeidstakere
med høyere utdanning
Arbeidsgruppen jobber med tiltak og forslag for å øke rekruttering og bevaring av
arbeidstakere og studenter med høyere utdanning. I 2019 har gruppen i all hovedsak
jobbet med utformingen av LO for alle-prosjektet.
Andrea Odden har vært HKs representant i arbeidsgruppen.
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Fellesskoleringsrådet
Fellesskoleringsrådet er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra forbundene
og AOF. Gruppen jobber med forslag og tiltak for å bedre og øke andelen fellesskolering
som gjøres på tvers av forbundene i LO. I 2019 har det vært jobbet med planlegging av
Felleskapsuka, som skal gjennomføres på Sørmarka høsten 2020. Maren Gulliksrud er
HKs representant i rådet. Kari Øverby er vara. Silje Kjellesvik Norheim har møtt fra og
med oktober i Maren sin permisjon.

Høyskolestudie i logistikk og automasjon
Kurset Logistikk med automasjon ble gjennomført ved Högskolan i Väst i Trollhättan i
Sverige i slutten av 2019 med 20 deltakere, og en ny gruppe på 20 deltakere skal
gjennom kurset våren 2020. Kurset er et høyskolekurs som gir 7,5 studiepoeng, og er for
lager- og logistikkansatte som rustes til arbeid i hel- eller halvautomatiserte lagre som
innføres i stadig flere bedrifter.
Det er HK ved 1. nestleder Bjørn Mietinen som har tatt initiativ til at dette studiet skulle
opprettes. Kurset er et tilbud til medlemmer i HK. HK har jobbet opp mot departementet
for å få dem til å ta ansvar for å få på plass et studietilbud som dette i Norge.

Stipend
Addisco
HK kjøper 18 studieplasser av utdanningsselskapet Addisco hvert semester. Addisco har
spesialisert seg på yrkesrelevant høyere utdanning, og samarbeider hovedsakelig med
Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.
Våren 2019 gikk HK-medlemmer på modulene Bedriftsøkonomisk Analyse, HR-ledelse,
Konflikthåndtering og Prosjektledelse.
Høsten 2019 gikk HK-medlemmene på modulene Coaching, Innovasjon og
endringsledelse, Markedsføring og Organisasjonspsykologi.
Hvert kurs avsluttes med eksamen, og gir deltakerne 15 studiepoeng.
Addisco har mange søkere hvert semester, og medlemmer som fullfører fire moduler
får utdelt diplom på en høytidelig seremoni i Bergen. Man oppnår samtidig generell
studiekompetanse om man ikke har dette fra før.
HKs stipendordning for høyere utdanning
107 medlemmer fikk i 2019 innvilget til sammen 1.701.836 kroner i stipend for høyere
utdanning. Utdanningen er på universitets-/høyskole-/fagskolenivå og genererer
studiepoeng eller fagskolepoeng.
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HKs Utdanningsfond
448 medlemmer fikk i 2019 innvilget 4.325.255 kroner i stipend til fagbrevutdanning.
Dette var en formidabel økning fra 2018, hvor 230 medlemmer fikk innvilget stipend til
fagbrevutdanning.
52 medlemmer fikk i 2019 innvilget 361.084 kroner i stipend til generell utdanning. (IKTkurs, norskkurs, alle kurs av kortere varighet, generell studiekompetanse osv.).
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SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT
HKs fem store saker har naturlig nok stått høyt på dagsorden også i år. Det gjelder
pensjon, søndag, heltid, etter- og videreutdanning, og miljø. Vi markerte dessuten at det
er 100 år siden 8-timersdagen ble lovfestet i Norge i 2019.
I januar 2019 gikk KrF inn i regjering sammen med H, FrP og Venstre. HK kritiserte
regjeringsplattformen fordi den ikke satser på trepartssamarbeidet. I plattformen
anerkjenner regjeringen det uorganiserte arbeidslivet. Det blir videre åpnet for
tilpasning av lovgivningen til nye tilknytningsformer i arbeidslivet, noe en bør frykte hvis
det medfører brudd med tradisjonelle tilsettingsformer og manglende sikring av reell
arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Det er ingen forslag om å sikre
arbeidstakerrettigheter i de nye tilsettingsformene, for eksempel franchise, konsern og
kontraktskjeder. HK var positive til at det i plattformen sies at det skal satses på
kompetanseprogrammer i arbeidslivet, men det en er generell og uforpliktende
formulering som ikke er dimensjonert til å håndtere de gjennomgripende endringene
arbeidslivet gjennomgår og som krever betydelig satsing på kompetanseutvikling i
arbeidslivet for folk i arbeid.

Stortingsmelding om varehandelen
I 2018 fikk varehandelen sin egen stortingsmelding – "Når kunden alltid har nett". I 2019
var vi på høring i Stortinget om meldinga, og hadde etterfølgende møter med politikere
fra SV og AP, som ba om våre innspill. Det har særlig vært temaene utdannings- og
kompetansepolitikk, omstilling og bærekraftig handel, franchise, grensehandel og
stillingsvern vi har lagt vekt på. Den 25. april ble stortingsmeldingen lagt fram for
Stortinget.

Nye regler om fast og midlertidig ansettelse
Den 1. januar 2019 ble det innført nye regler for fast og midlertidig ansettelse og innleie
av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene gjør at det blir strengere krav til fast
ansettelse, styrket rett for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse og begrenset mulighet
for arbeidsgiver til å inngå avtale om å leie inn arbeidskraft. Begrepet «fast
ansettelse» defineres nå i loven for å sikre at arbeidsavtaler gir forutsigbarhet for
arbeidstaker. En avtale som ikke sier noe om hvor mye arbeidstaker skal arbeide, vil
normalt ikke ses på som fast ansettelse. Reglene gjelder for alle, uavhengig av bransje
og får særlig betydning der bruken av nulltimerskontrakter, tilkallingsvikarer, og
ekstrahjelper er mye brukt. Vi har informert våre tillitsvalgte om hva de bør foreta seg.
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Heltid
Å jobbe deltid er et problem for veldig mange. I dag jobber fire av ti ansatte deltid. Det
er mer enn dobbelt så mange kvinner som menn som gjør det. Mange jobber ufrivillig
deltid. Nå ønsker HK at flere krever sin rett til utvidet stilling og heltid. Vi har mange
eksempler på deltidsansatte med uforutsigbar arbeidstid og lav stillingsprosent, som
både ønsker og har krav på å jobbe mer. De blir fanget i ufrivillig deltid i flere år, fordi de
ikke er klar over rettighetene sine i arbeidslivet. HK lanserte i 2019 kampanjen "Rett til
heltid", med egen landingsside på hkinfo.no og ved å spre budskapet i digitale medier. Vi
har produsert materiell til de tillitsvalgte om hvordan de kan angripe saken når
medlemmer ønsker større stillingsprosent. Målet med kampanjen er å gjøre det lettere
for medlemmer å vite hva de har krav på og hvordan de kan kreve utvidet stilling og
heltid.
Endringene i Arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019 gir deltidsansatte sterkere
fortrinnsrett gjennom rett til deler av en ledig stilling.

Pensjon
HK har jobbet med pensjon basert på landsmøtets vedtak over flere år. Vi har jobbet
med ulike pensjonselementer og opp mot ulike beslutningstakere. HK har en
pensjonsgruppe som ledes av 1. nestleder Bjørn Mietinen. Gruppen har representanter
fra bransjeråd, forbundsstyret og de ansatte. Dette er en operativ arbeidsgruppe som
legger strategier for politisk, arbeid, informasjon, tariff med mer.
I 2019 har forbundet hatt fokus på å belyse hvordan kvaliteten i tjenestepensjon varierer
mellom ulike næringer, og hvordan innskuddspensjon har utviklet seg siden det ble
tillatt å ha pensjon fra første krone i 2014. Se mer om dette under avsnittet
Tjenestepensjon under.
Forhandlingsavdelingen har holdt innlegg om pensjon for avdelinger og klubber i hele
Norge i 2019.

Avtalefestet pensjon (AFP)
Avtalefestet pensjon er en ordning som arbeidsplasser kan tilknytte seg hvis de har
underskrevet en tariffavtale. HK har i 2019 pekt på at formuleringene om AFP i
regjeringsplattformen som kom i 2019 er økonomisk begrensende for kommende
forhandlinger. Det kan også stilles spørsmålstegn ved om regjeringens plattform her er
forenlig med prinsippet om god mobilitet mellom privat og offentlig sektor, hvis dette
medfører lavere AFP-ytelser i privat sektor.

Tjenestepensjon
Tjenestepensjon er en lovpålagt ordning som innebærer at alle arbeidsgivere i Norge
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skal betale inn minimum to prosent pensjon for sine ansatte, etter noen fastsatte regler.
Etter LO-kongressens og HKs landsmøtes vedtak er målet brede og solidariske
ordninger. HK har derfor vært opptatt av å tariffeste tjenestepensjonene. Vi har også
jobbet for at hullene i ordningen blir tettet, slik at det gis tjenestepensjon fra første
krone. Vi ønsker kostnadseffektive og ikke-fragmenterte pensjonsordninger.
Regjeringen har vært positive til tjenestepensjon for arbeidstakere med kortere
arbeidsforhold enn 12 måneder. Men arbeidsgiversiden varsler omkamp. NHO sier det
er uklokt, arbeidsgiverne at det er for dyrt og Virke og Spekter vil at det skal utredes
mer.
Regjeringen blokkerte for forslaget fra Arbeiderpartiet og SV som kunne sikret over en
million arbeidstakere pensjon fra første krone. Stortinget vedtok i februar 2019 å sende
saken tilbake til partene i arbeidslivet. Et partssammensatt utvalg skal utrede saken på
nytt. Vi hadde håpet at KrF skulle sikre et endelig flertall for en tjenestepensjonsordning
der alle hull tettes.
HK har kritisert at det framgår tydelig av regjeringsplattformen at regjeringen mangler
forståelse for skjevfordelingen av pensjonskapital som vi står overfor og som fortsetter
å utvikle seg. HK har også pekt på at det er kritikkverdig at regjeringen ikke satser på
kollektive tjenestepensjonsordninger. Hardere skatt på kollektiv egensparing er allerede
etablert. Her signaliseres det at man skal satse enda mer på individuell pensjonssparing,
det tilgodeser de med penger til overs.
HK har i 2019 bestilt rapporten "Innskuddspensjon i ulike næringer". Rapporten
kartlegger hvordan kvaliteten på innskuddspensjonsordninger varierer mellom ulike
næringer, samt i hvilken grad kvaliteten på ordningene har endret seg fra 2015 til 2019.
Videre illustreres det i hvilken grad næringer med god kvalitet på innskuddsordningene
også har høyt lønnsnivå, lav kvinneandel, osv. Rapporten ble omtalt i blant annet
Dagbladet og TV2.

Søndagen som en annerledes dag
Dagligvarebutikker som er under 100 kvadratmeter har lov til å holde åpent på
søndager. HK vil at de søndagsåpne butikkene som bryter med norsk lov må stanses, og
vi vil at norske politikere skal respektere at folk flest sier nei til at søndager skal bli en
vanlig handledag på storsentre og supermarkeder. Selv om undersøkelser viser at de
fleste ikke ønsker enda flere søndagsåpne butikker, er det likevel flere som holder
ulovlig åpent. Politiet sier de ikke har kapasitet til å gripe inn mot lovbruddene. Dette har
vi sett flere eksempler på i 2019.
HK hadde i september 2019 en kampanje mot søndagsåpne butikker. Den fikk en
respons uten sidestykke. Kampanjen på Facebook og Instagram hadde 1.816.390
visninger, og HKs facebookside fikk 2.000 nye følgere i kampanjeperioden. Det ble også
annonsert i Schibstedts nettaviser og på Fri Fagbevegelse. Dessuten ble det sendt ut et
nyhetsbrev til alle medlemmer i HK hvor vi ba om at de ble med å redde søndagen som
fridag for folk flest.
43

I 2018 ba Stortinget regjeringen om ikke å liberalisere reglene for søndagshandel. I
statsbudsjettet for 2020, som ble framlagt i 2019 heter det at Regjeringen ikke tar sikte
på å liberalisere reglene for søndagshandel. Det er en seier for folk på jobb i mange
bransjer, særlig handel. Det er en seier for HK, LO og det organiserte arbeidslivet. Men
ingen seire er vunnet for bestandig så vi fortsetter arbeidet med å fokusere på
viktigheten av at søndagen er en fridag for flest mulig.

Kompetanse
Regjeringen har satt i gang et arbeid med kompetansereformen «Lære hele livet» i
arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Som
en del av dette arbeidet ønsker de å styrke bransjeprogram for kompetanseutvikling.
Kunnskapsministeren ba høsten 2019 om innspill fra partene i arbeidslivet til hvilken
bransje som bør være neste ut. LO og Virke mener detaljhandelen bør få det neste
bransjeprogrammet for livslang læring, og har sammen nominert varehandelen som
mottaker av neste bransjeprogram, som kommer i 2020.
HK har i 2019 bidratt til å utvikle studiet Logistikk med automasjon. Vi har vært i møte
med ledelsen i Kunnskapsdepartementet for å fortelle om studiet og snakke om
viktigheten av etter- og videreutdanning for de som er i jobb i dag. Du kan lese mer om
studiet i kapittelet skole og utdanning i denne årsrapporten.
Regjeringen har besluttet at det skal utvikles en digital plattform for etter- og
videreutdanning. Kompetanse Norge har fått i oppdrag å utrede hva slags behov en slik
plattform skal møte. I forbindelse med utredningsarbeidet, deltok HK i flere møter hvor
vi diskuterte hvilke behov en ny digital plattform skal dekke og hvem som bør være
primærmålgruppen. Vi påpekte at det var viktig at våre medlemsgrupper som står i fare
for å miste jobbene sine på grunn av ny teknologi, bør prioriteres.

Klima og miljø
Landsmøtet 2016 vedtok at HK skulle bruke medbestemmelsesretten og tariffavtalene
som verktøy for å nå klimapolitiske mål. I forbindelse med tariffdebatten ble HKs
tillitsvalgte bedt om å ta stilling til om HK skal fremme miljøkrav eller ikke. Blant de som
svarte, sa 70 prosent at de ønsket dette. HK har gjennom 2019 jobbet faglig med å
berede oppgjøret i 2020, herunder med grønne tariffavtalekrav. Saken er også fulgt opp
med et samarbeid med FAFO m fl. for å lage en bok om grønne tariffavtalekrav. Det er
etablert samarbeid med flere forbund om det samme.
I HK bryr vi oss om miljøet. Vi ønsker også å bidra til et større engasjement for miljøet.
Derfor gjennomførte vi en kampanje i 2019, hvor vi annonserte i papiraviser,
miljømagasiner og i nettaviser.
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Det var fire budskap vi la vekt på:
•
•
•
•

HK bidrar til å verne store arealer regnskog. Gjennom medlemskapet redder
hvert medlem 1.000 m2 i året.
HK arbeider for å ta vare på mangfoldet i havet og livskraftige kystsamfunn.
HK arbeider for en sirkulær økonomi med satsing på fornybar energi og
miljøvennlig teknologi.
HK arbeider for forpliktende klima- og miljøavtaler som ivaretar rettferdig
omstilling nasjonalt og internasjonalt.

Grensehandelsalliansen
HK, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Virke Handel, NHO
Service og Handel og NHO Mat og Drikke lanserte i 2018 «Grensehandelsalliansen».
Alliansen er dannet på bakgrunn av den alvorlige situasjonen verdikjeden for mat i sin
helhet står overfor som følge av stadig økende grensehandel. Omfattende grensehandel
betyr tap av verdiskaping og arbeidsplasser, i hele verdikjeden for mat- og drikke, og i
resten av handelen. Dette fører til reduserte avgifts- og skatteinntekter for Norge. Også i
2019 har det vært stor aktivitet i alliansen.
HK var i 2019 i et møte med Næringsdepartementet og kom med innspill til hva som er
viktig i forbindelse med ønsket vårt om å få laget et grensehandelsbarometer, som kan
måle utviklingen i, og omfanget av utenlandsk netthandel og grensehandel. Vi trenger et
faktagrunnlag som sier oss noe om antall arbeidsplasser vi mister i Norge på bakgrunn
av handelslekkasjen.
Under Arendalsuka hadde Grensehandelsalliansen et arrangement for å sette søkelyset
på de problemene som Solberg-regjeringens politikk gir på dette området.
Grensehandelsalliansen har kjempet for at 350-kronersgrensen ved kjøp av varer fra
utlandet skulle bort, da dette ga norske butikker dårligere vilkår i konkurranse med
utenlandsk netthandel. I statsbudsjettet for 2020, som ble lagt fram i 2019, fjernet
regjeringen endelig 350-kronersgrensen ved kjøp av varer fra utlandet. Dessverre
reduserte de ikke samtidig sukkeravgiften som gir handelslekkasje til utlandet.
Regjeringen innførte dessuten en ny grense for tollfri import av klær. På tekstiler må det
betales moms fra første krone, men man slipper toll på varer inntil 3.000 kroner. Dette
har vi i HK kritisert.

Konkurser
I januar 2019 kunne vi notere den høyeste konkursbølgen vi noensinne har sett. Over
100 butikker gikk overende og mange mistet jobbene sine, men det stoppet ikke der. I
hele 2019 fortsatte det.

45

HK delte sin bekymring i mediene for at prognosene om at 30.000 ansatte i
varehandelen vil stå uten jobb i 2030, vil slå inn tidligere enn det som hittil har vært
antatt. HK har etterlyst hva myndighetene skal gjøre for å unngå krisa. Daværende
arbeidsminister Anniken Hauglies (H) svar på dette var at de vil ruste opp Nav for å ta
imot de ansatte som mister jobbene sine. I HK jobber vi for å få myndighetene til å innse
alvoret og gjøre noe for å sørge for at de det gjelder får mulighet til å heve kompetansen
sin, så de kan være aktuelle for nye jobber som vil komme.

Alenearbeid
HK ser med bekymring på utviklingen av bemanningen i handelsbransjen. Bemanningen
er redusert til et minimum og er så lav at det går utover medlemmenes helse. Mange er
på arbeid alene i inntil 8-9 timer. Vi ba daværende Arbeidsminister Hauglie om å ta
politiske grep og sørge for en bemanningsnorm som sikrer våre medlemmers helse,
miljø og sikkerhet, så det både er mulig å ta pause og gå på toalettet ved behov.
Responsen vi fikk var et brev hvor ministeren siterte fra arbeidsmiljøloven.

Alkoholpolitikk
Regjeringen har økt taxfree-salget og åpnet for mer alkoholsalg direkte fra
småprodusenter. HK har over tid advart mot regjeringens alkoholpolitikk. Det begynte
med ekstra taxfreekvoter og fortsatte med liberalisering innenlands. I 2019 ble
alkoholavgiftene satt ned, selv med KrF i regjering. HK gjorde oppmerksom på at vi som
organiserer de ansatte på Vinmonopolet er sterkt kritiske til dette. Det er for det første
en alkoholpolitisk falitt, fordi det gir mer forbruk. Regjeringens liberaliseringsiver setter
dermed helsepolitiske hensyn til side. Vi mener dette vil bidra til å undergrave hele
Vinmonopolordningen. Den har bare eksistensberettigelse så lenge det faktisk er et
monopol.

Arendalsuka
12.-16. august ble Arendalsuka arrangert. Arendalsuka er en arena hvor aktører
innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og
utforming av politikk. De temaene vi satt på dagsorden gjennom arrangement og
debatter var næringsutvikling, kompetanse og sysselsetting, grensehandel, retten til
heltid, og digitalisering i varehandelen og verdien av erfaringskompetanse.

HK-uka
HK-uka ble i 2019 arrangert for tredje gang. Vi satt saker på dagsorden som er viktige for
medlemmene. Vi inviterte tillitsvalgte og viktige med- og motspillere til å diskutere, tenke
nytt, kikke på hverandres bilder av verden og komme med forslag til gode løsninger. Vi
startet uka med kurs for nye medlemmer, bransjeråd og konsernklubbene hadde møter
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og workshops. I tillegg hadde bransjeråd og konsernklubbene møter. Vi avsluttet uka
med kurs for ledere som er organisert i HK.
Både bransjeråd, konsernklubbtillitsvalgte, forbundsstyret, politisk ledelse og ansatte i
HK, var tilstede på den politiske dagen sammen med innbudte gjester fra LO og
arbeidsgiverorganisasjonene. Temaet for denne dagen var Bærekraft og Lærekraft.
Sigrid Bonde Tusvik var konferansier for dagen.
AUF-leder Ina Libak innledet om temaet "Klima og arbeidsplasser hånd i hånd". Vi fikk
høre om Regjeringens kompetansepolitiske strategi, ved statssekretær Tom Erlend
Skaug (H). Sigrid Hagerup Melhuus, fra Tankesmien Agenda snakket om temaet
"Kompetansereform: Hva er det og hva trengs for å få det til?".
FNs bærekraftmål ble presentert av Anne Cathrine Da Silva fra FN-sambandet. Anja
Bakken fra Framtiden i våre hender forklarte hva sirkulærøkonomi er. "En aktiv
næringspolitikk i dag – hva er det?", var temaet som Jan Christian Vestre, fra Vestre AS
tok oss gjennom. Vi fikk også høre om industriløsninger for klima som skaper jobber,
ved Jon Christopher Knudsen, Aker Solutions.
Forbundsledelsen deltok med innlegg og i debatter hele uka.

Podkaster
HKs podkast "Ordna forhold" har som formål å øke kompetansen på en rekke områder
som er viktig for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er spilt inn fem episoder i 2019, og
det er nå til sammen 16 tilgjengelige episoder.
I 2019 er det spilt inn episoder om pensjon, deltid, medlemsfordelene i LOfavør og om
hvordan man går fram hvis man vil ha en tillitsvalgt på jobben. Episodene i 2019 har til
sammen 2.131 avspillinger.

Høringer hvor HK har latt seg høre
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til lov om mediestøtte
Forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven - Et kvotesystem for
økt verdiskaping
Nye læreplaner Vg1 – yrkesfag
Realkompetansevurdering av voksne på andre språk enn norsk og samisk høring om forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven
NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring, finansiering
av livsopphold (Livsoppholdutvalget)
Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Videreføring av boliglånsforskriften
NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og
konkurranseevne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i
samme lokale i tilknytning til bryggeri
Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
Forslag til høring om endring i konsernbidragsreglene
Endringer i arbeidsmiljøloven
Forbod mot bruk av mineralolje til byggvarme
NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats
NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land
NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk
NOU 2019: 8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie
drikkevarer
Høring av forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av
renholdsvirksomheter og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser
Endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings. og
informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)
Framlegg om fjerning av fritak fra avgift for varesendinger av lav verdi (350kronersgrensa)
Høring om endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift
om utsendte - tiltak for bedre å kunne håndheve brudd på opplysningsplikten
og manglende etterlevelse av stans mv.
Høring av forslag til endringer i friskoleloven (realkompetansevurdering og
internkontroll m.m.)
Fritt skolevalg til videregående skole
NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom
Forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden
Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

Stortingshøringer
•

12.1 Høring om stortingsmeldingen om varehandelen – Når kunden alltid har
nett

Rapporter bestilt eller utarbeidet i HK-regi
•

Lønnsomhet i varehandelen

•

Teknologi, sysselsetting og kompetanse i varehandelen

•

Innskuddspensjon i ulike næringer
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INTERNASJONALT
SOLIDARITETSARBEID
Prosjektengasjement i Bosnia Herzegovina (STBiH)
Prosjektet er videreført og avtalt for perioden 2016-2020. Sentralt for prosjektet er å
styrke STBiH som multietnisk forbund, og støtte opp om arbeidet med likestilling og
ungdom i Bosnia.
Det har vært stor aktivitet i prosjektet i 2019. HKs koordineringsutvalg avholdt møte i
Sarajevo 15.-18. januar 2019. Det ble gjennomført møte med ambassadesekretær Signe
Astrid Engli. Forholdene i landet og hvordan STBiH arbeider var tema.
Det ble også gjennomført møter med fem forbundsledere fra skogs-, gruve-, politi-, og
helsesektoren. De utfordrende samarbeidsforholdene i bosnisk LO var tema.
12 LO-forbund vurderer å danne et nytt LO i Bosnia, men ønsker i utgangspunktet at
nåværende LO-leder går av og at det kan avholdes en ny LO-kongress. HKs
koordineringsutvalg har fulgt og følger situasjonen tett sammen med STBiH.
HK i Norge sitt økonomiske bidrag har som i foregående år i prosjektperioden, gått til å
drifte STBiHs kontor. Region Agder og Rogaland, region Øst, region Midt-Norge, region
Innlandet og region Østlandet-Sør har bidratt med støtte til enkeltregioner og prosjekter
i STBiH. Flere regioner har bidratt til ungdomsarbeidet, samtidig har region Midt-Norge
støttet kvinnekonferansen hvert år.

Prosjektengasjement på Cuba
Prosjektet er avtalt for perioden 2019-2023 og finansieres av LO (NORAD-midler) og HK i
Norge. Dette er et samarbeid mellom HK og vårt søsterforbund, SNTCGS, om opplæring
av tillitsvalgte.
I 2019 ble det gjennomført fem tillitsvalgtkurs med 150 deltakere hvorav 97 kvinner.
Kursene hadde følgende temaer: Lov- og avtaleverk i historisk perspektiv, forhandlinger
med rollespill, partssamarbeid, arbeidsmiljø og generell fagforeningsvirksomhet.
Kursene ble avholdt i Holguín, Santa Clara, Cienfuegos og Havanna.

Prosjektengasjement i Myanmar
På landsmøtet i 2016 bevilget HK en million kroner til Norsk Folkehjelps
solidaritetsarbeid i Myanmar. Prosjektet er avtalt for landsmøteperioden 2016-2020.
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I 2019 formaliserte HK samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp. I tillegg til en årlig
økonomisk støtte på 250.000 kroner til Norsk Folkehjelps Norad-finansierte freds- og
demokratiarbeid i Myanmar, har HK hatt økt fokus på både politisk påvirkning og
engasjement for Myanmar i organisasjonen.
HK har i 2019 særlig fulgt arbeidet til to partnerorganisasjoner i Myanamar gjennom
prosjektsamarbeidet med Norsk Folkehjelp.
Den ene organisasjonen er Pang Ku som bidrar til at flere grasrotgrupper kan være med
å styrke sivilsamfunnet. Det skjer gjennom opplæring, lobbyvirksomhet og påvirkning
for at særlig land- og naturressursrettigheter og kvinners rettigheter blir satt på
dagsorden av de politiske aktørene i landet.
Den andre organisasjonen er Equality Myanmar som arbeider for å styrke arbeidet med
menneskerettigheter. Det skjer gjennom opplæring av kvinner, ungdom, lærere og
aktivister for at de skal være talspersoner og trenere for andre.

Prosjektengasjement i Kina
I 2019 inngikk HK i Norge et samarbeid med søsterforbundet Sichuan Provincial
Federation of Trade Unions (SPTUC). Bakgrunnen var at SPTUC hadde henvendt seg til
LO med ønske om å signere en samarbeidsavtale med et aktuelt LO-forbund for
samarbeid og dialog om arbeidslivsrealterte temaer.
21.-29. september reiste en HK-delegasjon på seks personer til Chengdu, nærmere
bestemt til Sichuan-provinsen. I møtene med SPUTC ble temaer som partssamarbeid,
lønnsdannelse, pensjon og likestilling diskutert, og en samarbeidsavtale mellom HK i
Norge og SPTUC ble formalisert og høytidelig signert.

Prosjektengasjement i Murmansk
Prosjektengasjementet i Murmansk er et samarbeid mellom HK og Handelsforbundet i
FNPR Murmansk. Prosjektet er avtalt for perioden 2016-2020 med fokus på organisering
og medlemsrekruttering.
Det ble i november 2019 gjennomført et norsk-russisk seminar med tema
rekrutteringsarbeid, veien videre og ny prosjektplan for 2020.
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ØKONOMI
Kontingentinntekter
HK i Norge mottok i 2019 180,2 millioner kroner i prosentkontingent. I tillegg kom det
inn 110,0 millioner kroner i forsikringskontingent. Oversikten viser totalt innkommet
kontingent per måned sammenliknet med årene 2016, 2017 og 2018. Inntektene fra
prosentkontingenten ble økt med 1,67 prosent fra 2018 til 2019, eller i overkant av 2,9
millioner kroner. Økningen skyldes flere betalende medlemmer og økte innbetalinger
fra medlemmer. De totale driftsinntektene til forbundet hadde en økning på 7,7
millioner kroner, eller 2,7 prosent fra 2018 til 2019.
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Handel og Kontor i Norge m/regioner mottok i 2019 kr 231,4 millioner i
prosentkontingent.

De totale kostnader
Hovedkontorets kostnadsoversikt er delt i to hovedgrupper: medlemsvariable
kostnader og driftskostnader.
Medlemsvariable kostnader består av kontingentutgifter og forsikringspremier. Disse
utgjør 46,2 prosent av de totale kostnader. Driftskostnadene består av lønns- og
administrasjonskostnader og kostnader dekket av fonds og aktivitetskostnader.
Lønnskostnadene gjelder både ansatte ved forbundets hovedkontor og ansatte på
regionskontorene. De totale kostnadene for 2019 ble på 299,6 millioner kroner.
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FORHANDLINGSAVDELINGEN; 4775; 2
%
KOSTNADER DEKKET AV FONDS;
10170; 3 %

IOS; 19016; 6 %

KONTINGENTER; 37116; 12 %

ARBEIDSUTVALGET; 7149; 2 %
AVSKRIVNINGER; 5131; 2 %

ADM.KOSTNADER; 49970; 17 %

LØNNSKOSTNADER; 65117; 22 %

FORSIKRINGER; 101197; 34 %

Hovedkontorets regnskap viste et årsresultat på pluss 10,0 millioner kroner, hvorav 9,3
millioner kroner ble overført som kontingentandel til fonds, 10,2 millioner kroner ble
tilbakeført fra fonds, det ble i tillegg overført 1,0 millioner kroner til internasjonalt
støttefond, og 2,7 millioner kroner til utdanningsfond. Resterende 7,2 millioner kroner
ble overført fri egenkapital.

Eiendeler
Hoveddelen av forbundets eiendeler består av: likvide midler i SpareBank 1 Østlandet 47
prosent, omløpsmidler 23 prosent, anleggsmidler 11 prosent, fordringer 15 prosent og
inventar 4 prosent.
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OMLØPSMIDLER; 90698; 23 %

LIKVIDE POSTER; 184305; 47 %
ANLEGGSMIDLER; 43538; 11 %

FORDRINGER; 60668; 15 %

INVENTAR; 17409; 4 %

Gjeld og egenkapital
30 prosent av forbundets kapital er avsatt i fonds og bunden egenkapital. Forbundets
største enkeltfond er reservefondet (streikefondet). Dette utgjorde 99,6 millioner kroner
per 31.12.2019, eller 2 749 kroner per yrkesaktiv medlem med tariffavtale.
Sum avsetning forpliktelser er i hovedsak avsetning til landsmøtet og
pensjonsforpliktelser. Vi hadde per 31.12.2019 en avsetning på 12 millioner kroner til
landsmøtet i 2020, og en avsetning på 11,7 millioner kroner i pensjonsforpliktelser.
Forbundets frie egenkapital var 195,5 millioner kroner per 31.12.2019.
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KORTSIKTIG GJELD; 56313; 14 %

GJELDSAVS./ØVRIGE FONDS; 26212; 7
%
FRI EGENKAPITAL; 195530; 49 %

BUNDET EGENKAP./FONDS; 118563; 30
%
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SAMMENSETNING AV STYRER, RÅD OG
UTVALG
Forbundsstyrets medlemmer
Trine Lise Sundnes (forbundsleder), Bjørn Mietinen (1. nestleder), Christopher Beckham
(2. nestleder), Johan Martin Andreassen (Nord-Norge), Elisabeth Sundset (Midt-Norge),
Beate Steinsvik (Vest), Ann Karin Simonsen (Agder og Rogaland) Tone Cathrine Hartz
(Østlandet Sør), Else Johansen og John Thomas Suhr (begge region Øst), Roy Kristiansen
(Innlandet), Roy Jonskås (SLA), Steinar Nørstebø (HK-klubben), Iselin Blakkestad
(Ungdomsrådet) til 02.12.2019 deretter Camilla Martinsen.
I tillegg møtte administrasjonssjef Arild Sætre, avdelingsleder Jon Olav Bjergene (FA),
avdelingsleder Kirsti Hansen Demény (IOS), HK-Nytts redaktør Eva Ler Nilsen til
12.08.2019 deretter Lene Svenning og Kari Nøst (forbundsstyrets sekretær) til
28.06.2019 deretter Inger Helene Vaaten.

Arbeidsutvalget
Forbundsleder Trine Lise Sundnes, 1. nestleder Bjørn Mietinen, 2. nestleder Christopher
Beckham.
I tillegg møtte administrasjonssjef Arild Sætre, avdelingsleder Jon Olav Bjergene (FA),
avdelingsleder Kirsti Hansen Demény (IOS), personalsjef Eva Birgitte Skjønhaug og
administrasjonssekretær Kari Nøst (Arbeidsutvalgets sekretær) til 28.06.2019 deretter
politisk rådgiver Inger Helene Vaaten.

Arbeidsutvalget har følgende verv:
Forbundsleder Trine Lise Sundnes
LOs representantskap, representantskapsmedlem
LO-sekretariatet, sekretariatsmedlem
LOs Inntektspolitiske utvalg, utvalgsmedlem
LO Media, styremedlem
Styret i Internasjonal Faglig Solidaritet (IFS), styremedlem
Samarbeidskomiteen LO – AP, komitemedlem
Sørmarka kurs- og konferansesenter, styremedlem
Fellestiltakene LO – Virke, styremedlem
Fellestiltakene LO-SAMFO, styremedlem
Den nordiske Samarbeidskomitéen, Komiteleder
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Nordiske HK forbunds Investeringsfond, leder
Nordisk Handel, arbeidsutvalgsmedlem
UNI Global Union, styremedlem og regional nestleder for Europa
UNI Europa, arbeidsutvalgsmedlem og nestleder
UNI Commerce Europa, styremedlem til 16. oktober
FN-sambandet, styreleder
1. nestleder Bjørn Mietinen
LOs representantskap
LOs Utvalg for etnisk likestilling
LOs Utvalg for student- og elevmedlemskap
LOs Utvalg for forskningspolitikk
LOs Utdanningsfond
Den nordiske Samarbeidskomitéen
Industri i Norden (IN)
NTF seksjon for spedisjon og lager
UNI Norden ICTS
2. nestleder Christopher Beckham
LOs representantskap
LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk
LOs kulturutvalg
LOs forum for inkludering i arbeidslivet
LOs forum for LHBT
LO Stat (styremedlem)
LO Luftfart
Den nordiske Samarbeidskomitéen (sekretær)
NTF seksjon sivilfly (leder)
NTF styret, seksjonsleder sivilfly
UNI Commerce Europa, styremedlem fra 16. oktober

Deltakere på representantskapsmøtet
23.-24. januar, Park Inn by Radisson Oslo Airport:
Forbundsstyret: Trine Lise Sundnes, Bjørn Mietinen, Christopher Beckham, Johan Martin
Andreassen, Elisabeth Sundset, Beate Steinsvik, Tone Cathrine Hartz, John Thomas Suhr,
Roy Kristiansen, Roy Jonskås, Steinar Nørstebø, Iselin Blakkestad.
Region Agder og Rogaland: Nina Hammer Thysse, Anne Svendsvoll.
Region Indre Østland: Andrea Odden.
Region Midt-Norge: Jonny Meland, Siw Mæhre, Stine Skogset Franssen.
Region Nord-Norge: Inger Marie Karlsen, Raymond Alstad, Kumrije Rusiti.
Region Vest: Elin Løseth Vie, Espen Berntsen, Henrik Drivenes.
Region Øst: Ingunn Gjerstad, Åsmund Utgård.
Region Østlandet Sør: Halvor Fevang, Sif Larsen Sæther, Camilla Renate Martinsen.
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SLA: Vigdis Rekdal, Mats Jetlund.
Bransjerådene: Anne Lise Karlsen (HK COOP), Randi Eikevik (HK idrett, kultur og
organisasjon), Barbro Nærø (HK media, samferdsel og administrasjon), Atle Teigen (HK
forlag, bok og administrasjon), Stian Bryde-Erichsen (HK fagbevegelse), Marit Jørgenrud
(HK finans og eiendom), Amir Mayani (HK luftfart og reiseliv), Turid Sundsetvik (HK vin og
brennevin).
HK-klubben: Bodil Stokke.
Kontrollkomiteen: Jens Petter Skurdal.
Administrasjonen/hovedkontoret: Jon Olav Bjergene, Kirsti Hansen Demény, Kari Nøst
(sekretær).
Regionkontorlederne: Frøydis Elnan, Jan Sivertsen, Anne Lise Thorske, Lena Reitan,
Bente Tandberg, Kjetil Neskvern, Ole Christian Foss.
HK-Nytt: Eva Ler Nilsen, Lene Svenning, Martin G. Slørdal.

24.-25. mai, Sørmarka Konferansesenter:
Forbundsstyret: Trine Lise Sundnes, Bjørn Mietinen, Christopher Beckham, Johan Martin
Andreassen, Elisabeth Sundset, Beate Steinsvik, Ann Karin Simonsen, Tone Cathrine
Hartz, Roger Jacobsen, Else Johansen, Roy Kristiansen, Turid Sundsetvik, Iselin
Blakkestad, Steinar Nørstebø.
Region Agder og Rogaland: Gunvor Heggen, Anne Svendsvoll
Region Indre Østland: Ellen Slæprud, Gunn Rose Løkken Hage.
Region Midt-Norge: Jonny Meland, Siw Mæhre, Stine Skogset Franssen.
Region Nord-Norge: Inger Marie Karlsen, Raymond Alstad, Ine Marie Gundersen.
Region Vest: Elin Løseth Vie, Espen Berntsen, Rebekka Ulstein.
Region Øst: Fawsi Adem, Trine Skaug Martinsen.
Region Østlandet Sør: Anita Wingerei, Petter Dreier, Camilla Renate Martinsen.
SLA: Vigdis Rekdahl, Mats Jetlund.
Bransjerådene: Anne Kari Johansen Nordvang (HK privat handel og service), Morten
Isachsen (HK idrett, kultur og organisasjon), Barbro Nærø (HK media, samferdsel og
administrasjon), Oddbjørn Snekkerbakken (HK forlag, bok og administrasjon), Stian
Bryde-Erichsen (HK fagbevegelse), Marit Jørgenrud (HK finans og eiendom), Amir Mayani
(HK luftfart og reiseliv).
HK-klubben: Bodil Stokke.
Kontrollkomiteen: Heidi Larsen.
Administrasjonen/hovedkontoret: Arild Sætre, Kirsti Hansen Demény, Kari Nøst
(sekretær).
Regionkontorlederne: Merethe Johansen, Jan Sivertsen, Anne Lise Thorske, Lena Reitan,
Bente Tandberg, Kjetil Neskvern, Ole Christian Foss.
HK-Nytt: Eva Ler Nilsen.
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Ungdomsrådets sammensetning
Øst:
Østlandet Sør:
Indre Østland:
Vest:
Agder og Rogaland:
Midt-Norge:
Nord-Norge:
SLA:
Ungdomssekretær:

Iselin Blakkestad
Camilla-Renate Martinsen
Emmy MV af Geijerstam (til juni) – Martin Været (fra juni)
Henrik Drivenes (til oktober) – Rebekka Ulstein (fra oktober)
Lyder Ovesen – Waldemar Volos (fra august)
Stine Skogset Franssen
Kumrije Rusiti (til mars) - Ine Marie Gundersen (fra mars)
Mats Jetlund
Vidar Hovland (til juni) – Andrea Odden (fra juni)

Frem til juni 2019 var Iselin Blakkestad og Henrik Drivenes henholdsvis leder og
nestleder. I juni ble de konstituert på nytt, sammen med ny 2. nestleder Camilla-Renate
Martinsen. I desember foretok ungdomsrådet ny konstituering. Da ble Camilla-Renate
Martinsen konstituert som leder, Mats Jetlund som 1. nestleder og Stine Skogset
Franssen som 2. nestleder.

Konsernklubber
Klubb:

Konsernklubbleder:

Saksbehandler i HK:

Ahlsell Norge AS
Aker Solutions AS
Amedia AS
Amnesty International
Arbeiderpartiet
Arcus-gruppen AS
ARK Bokhandel AS
Aschehoug Forlag AS
AUF Fylkessekretærene
AUF Sekretærklubben
Aviator Airport Alliance AS
Bring AS
Brødrene Dahl AS
Cappelen Damm AS
Coop Norge SA (Coop Ledere)
Coop Norge SA DsF
Coop Norge SA Konsernutvalg
Cubus AS
DHL Express Norge AS
Din Utvikling AS
Egencia Norway AS
Elkjøp Norge AS
Fagforbundet

Hansen Morten
Ingen
Aarnes Marte Rian
Tangberg Frank Conde
Martinsen Jan Thore
Ingen
Sætervik Marianne
Veer Arne
Amundsen Espen
Hansen Kristoffer
Mayani Amir
Haukedal Pål-Espen
Sigvartsen Tone Brusveen
Tuft Anne-Berit
Berghagene Tore Vea
Berg Øystein
Berg Knut Roar
Sæther Sif L.
Leithe Siri Nantiya
Monsen Frode
Hansen Renate Stark
Hollmen Markku
Bryde-Erichsen Stian

Annar Bakken
Kjetil Andersen
Kjetil Andersen
Siri Møllendal
Bodil Andersen
Bodil Andersen
Frode Olsen
Linn Andersen
Marius Nilsen
Bodil Andersen
Kjell Finvåg
Steinar Nørstebø
Annar Bakken
Linn Andersen
Kjell Finvåg
Bodil Andersen
Bodil Andersen
Marius Sveinung
Nina Skranefjell
Siri Møllendal
Sissel Weholdt
Nina Skranefjell
Bodil Andersen
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Felleskjøpet Agri SA
Gipling AS
Gyldendal Norsk Forlag AS
Hennes & Mauritz AS
HRG Nordic AS
Human-Etisk Forbund
Konsernklubben i Ikea AS
ISS Norge AS
Jysk AS
KappAhl AS
Kjøpmannshuset NG Spar AS
Landsorganisasjonen i Norge
Lindex AS
Løvenskiold Handel AS (Maxbo)
Maske AS
Menzies Aviation Oslo AS
Nei til EU
NG Kiwi Butikkdrift AS
NG Meny Ultra
Norges Bedritsidrettsforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund og
Olympiske og Paralympiske
Komité
Norgesgruppen ASA
Norli Libris AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Butikkdrift AS
Norsk Folkehjelp
Nortura SA
Norwegian Air Shuttle AS
OBOS
Optimera AS (Montèr)
Plantasjen Norge AS
PostNord AS
Power Norge AS
SAS AS
Schenker AS
Skeidar AS
Staples AS
Tine
Vigmostad & Bjørke AS
Vinmonopolet
Widerøes Flyveselskap AS

Berg Nils Gunnar
Moe Rolf Flåteplass
Lund-Johansen Helene
Sylthe Grete Bergseth
Alderin Trine
Strøm-Andresen Stine
Adem Fawsi
Røsholdt Aina
Solberg Lars Erik
Hansen Gro-Irene
Melby Tommy
Alstad Raymond
Pedersen Bente Gjæver
Holmen Sverre
Svae Christian
Paraskevas Nikolaos
Arnestad Kjell Sjøli
Hermansen Camilla
Dahlstrøm Trine
Olsen Kjetil
Modahl Espen

Morten Nordal
Bodil Stokke
Linn Andersen
Frode Olsen
Sissel Weholdt
Bodil Andersen
Roger Jacobsen
Siri Møllendal
Steinar Nørstebø
Marius Sveinung
Eirine S. Nabben
Bodil Andersen
Bodil Stokke
Annar Bakken
Annar Bakken
Kjell Finvåg
Bodil Andersen
Rigmor Heggdal
Nina Skranefjell
Bodil Andersen
Bodil Andersen

Robert Andreas Olsvik
Ingen
Jensen Maren
Brøste Jan Erik
Martinsen Jorunn S.
Otnes Magnhild Sofie
Åstveit Irene
Loe Hilde Nyberg
Walter Daniel
Fevang Halvor
Lorentzen Birgit Kildal
Brønseth Tord Nicolaisen
Brander Bjørn
Andersen Pål Gisle
Ingen
Jusnes Lill Cathrin
Nilsen Britt Heidi
Ingen
Elde Ingrid Petrine G.
Sundsetvik Turid
Ojala Desirée

Bodil Andersen
Erling Hagen
Anne Lise Thorske
Bodil Andersen
Kristin Olavesen
Bodil Andersen
Jan Sivertsen
Kjell Finvåg
Siri Møllendal
Marius Sveinung
Grethe Berntsen
Kjetil Andersen
Nina Skranefjell
Kjell Finvåg
Kjetil Andersen
Morten Nordal
Annar Bakken
Nina Skranefjell
Linn Andersen
Bodil Andersen
Kjell Finvåg
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ADMINISTRASJON
HKs administrasjon, med 105 ansatte, ledes av personalsjef og administrasjonssjef. Per
31.12.2019 utgjorde disse totalt 103 årsverk. I tillegg har vi en kontorlæring ved
hovedkontoret. Antall ansatte fordelt på kjønn er 33 prosent menn og 66 prosent
kvinner. Antall ansatte er inklusive valgte. Ansatte i ulønnet permisjon er ikke tatt med i
beregningen.
Vi har flere pågående IKT-prosjekter som vil bidra til økt digitalisering i HK. Samtidig
jobber vi med et stort organisasjonsutviklingsprosjekt som undersøker, analyserer og
retter tiltak for å etablere en mer effektiv og enhetlig drift til det beste for våre
medlemmer og ansatte.
HK jobber for å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige ansatte gjennom ulike
motivasjonsfaktorer. Tilrettelegging av personlig og faglig utvikling gjennom ulike
interne og eksterne kurs er en viktig faktor for utvikling av HKs ansatte. Samtidig har vi
rettet fokus på ledelsesutvikling, og har et pågående og omfattende
lederutviklingsprogram i samarbeid med NPS. Programmet skal bevisstgjøre og utvikle
våre ledere til gode endringsledere med fokus på blant annet kommunikasjon og dyktig
hverdagsledelse.

Arbeidsutvalget med stab
Arbeidsutvalget har ansvar for forbundets virksomhet og ledes av forbundsleder,
1. nestleder og 2. nestleder og utgjør forbundsstyrets arbeidsutvalg. I stab inngår
politisk rådgiver, personalsjef, administrasjonssjef og personalsekretær.

Forhandlingsavdelingen (FA)
Avdelingen ledes av avdelingsleder. Avdelingen arbeider med alt som er knyttet til
forbundets faglige virksomhet og avtaleverket. Det omfatter saksområder som
tariffrevisjoner, bransjeråd, konsernklubber, landsomfattende avdelingen,
avtalespørsmål, avtaleopprettelse, kollektive tvistesaker o.l. I tillegg til avdelingsleder,
består avdelingen av seks faglige sekretærer, juridisk rådgiver, økonom,
organisasjonssekretær, faglig administrasjonssekretær og to kontorsekretærer.
Jon Olav Bjergene er leder for avdelingen.
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Avdeling for Informasjon, organisasjon,
samfunnskontakt (IOS)
Avdelingen ledes av avdelingsleder. Avdelingen har ansvar for den utadrettete
virksomheten. Alle typer informasjon, kursvirksomhet, verving, samfunnskontakt,
ungdomsvirksomhet o.l. hører inn under avdelingens ansvarsområder. I tillegg til
avdelingsleder, består avdelingen av to organisasjonssekretærer, ungdomssekretær,
kommunikasjonsrådgiver, rådgiver, studiesekretær og informasjonsmedarbeider.
Kirsti Hansen Demény er leder for avdelingen.

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen ledes av administrasjonssjefen. I tillegg til
administrasjonssjefen består avdelingen av 22 ansatte. Avdelingen er inndelt i tre
enheter: økonomi, service og IKT.
Arild Sætre er leder for avdelingen.

Personal
Personalavdelingen ledes av personalsjefen. Avdelingen jobber blant annet med intern
kompetanseutvikling.
Eva Birgitte Skjønhaug er leder for avdelingen.

HKs regionkontorer
På forbundets sju regionkontorer (Hamar, Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen,
Trondheim og Tromsø) og to satellittkontorer (Fredrikstad og Bodø) var det ved årets
slutt 49 ansatte. Det er åtte regionkontorledere, (to i region Øst), 21 regionsekretærer,
åtte organisasjonsmedarbeidere, 12 kontorsekretærer, samt renholder på et kontor. Av
de faste stillingene er det 11 hel- og deltidsstillinger (9,2 årsverk) som HK-avdelinger eller
regioner refunderer lønn for.
Regionkontorene har blant annet ansvar for organisasjonsvirksomhet og
medlemsverving. Det innebærer også å føre forhandlinger med våre
arbeidsgivermotparter og gi bistand til medlemmer i alle spørsmål vedrørende
arbeidslivets lover og avtaler.

Sykefravær
Sykefraværet var i 2019 på 6,7 %. Det foreligger ingen skadetilfeller.

61

HK-NYTT
Det kom ti trykte utgaver av HK-Nytt i 2019, alle på 48 sider. Bladet går til drøyt 72.000
medlemmer, samt andre abonnenter. Redaksjonen besto fram til august av ansvarlig
redaktør Eva Ler Nilsen, redaksjonssekretær Lene Svenning og journalist Martin
Guttormsen Slørdal. I løpet av høsten gikk Nilsen og Slørdal over i andre jobber. Lene
Svenning ble ansatt som ny ansvarlig redaktør. Erlend Angelo er ny redaksjonssekretær,
og Ina Pettersen Jevne var journalistvikar ut året.
I 2019 endret redaksjonen på forsidene, som et resultat av leserundersøkelsen i 2018.
I tillegg til papirutgaven jobber redaksjonen daglig med nyheter til hk-nytt.no. Artiklene
leveres også til frifagbevegelse.no. I 2019 inngikk LO Media en avtale med Dagsavisen.
Det innebærer at en del av HK-Nytts artikler også publiseres i Dagsavisen på nett og
papir.
I 2019 hadde hk-nytt.no 291.000 sidevisninger. Flere lesere enn før kommer direkte inn
på nettsiden. I 2016 kom 20 prosent inn direkte, i 2017 var tallet 37 prosent, i 2018 var
tallet 40 prosent, mens i 2019 økte direktetrafikken til 43 prosent. En stor del av
direktetrafikken kommer mest sannsynlig fra nyhetsbrevet som HK-Nytt sender ut på epost annenhver uke (58.000 mottakere).
27 prosent kommer til hk-nytt.no via sosiale medier (Facebook i all hovedsak), mot 23,4
prosent i 2018. Antall følgere av HK-Nytt på Facebook er nå på 7.300.
De mellom 24 og 35 år er den største gruppen lesere av hk-nytt.no. 26 prosent av
leserne våre er i denne aldersgruppa, opp fra 20 prosent i 2018.
HK-Nytt skriver om og for medlemmene i HK. Enkeltmedlemmer brukes aktivt til å
eksemplifisere ulike faglige og politiske problemstillinger. Denne aktive måten å bruke
medlemscaser til å belyse komplisert stoff slår an hos leserne. Saker med caser går
veldig godt digitalt, og det er god grunn til å tro at det samme gjelder når disse sakene
publiseres på papir.
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