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ORGANISASJON
Handel og Kontor i Norge (HK) består av syv regioner, fire landsomfattende avdelinger og 22
geografiske avdelinger.

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

Region Innlandet
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 Hjulstad Elnan
Avdelinger:
Avd. 1 Trøndelag Handel og Kontor
Konstituert avdelingsleder: Siv Mæhre
Avd 4. Møre og Romsdal Handel og Kontor
Avdelingsleder: Siri Vik Bakken
Avd. 22 Nord-Trøndelag Handel og Kontor
Avdelingsleder: Arnstein Kolstad
Avd. 67 Innherred Handel og Kontor
Avdelingsleder: Tone Mette Følstad Lilleeng
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Region Nord-Norge
Regionleder: Raymond Alstad
Regionkontorleder: Marius Nilsen
Avdelinger:
Avd. 18. Helgeland Handel og Kontor
Avdelingsleder: Evy Annie Grønningsæter
Avd. 19 Troms Handel og Kontor
Avdelingsleder: Eirik Hultgren Olsen
Avd. 24 Finnmark Handel og Kontor
Avdelingsleder: Espen Amundsen
Avd. 46 Nordre Nordland Handel og Kontor
Avdelingsleder: Margit Wik

Region Vest
Regionleder: Espen Berntsen
Regionkontorleder: Jan Sivertsen
Avdelinger:
Regionen er organisert i stedsutvalg, som erstatter avdelingene.

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: Ole Jacob Larsen

Region Østlandet Sør
Regionleder: Tone Cathrine Hartz
Regionkontorleder: Renate Klopp
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Avdelinger:
Avd. 17 Buskerud Handel og Kontor
Avdelingsleder: Tahir Malik
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 Nybøle Rekdahl
Koordineringsansvarlig i HK: Bodil H. Andersen, forhandlingsavdelingen
Avdelinger:
Avd. 8 LO Finans HK
Avdelingsleder: Vigdis Nybøle Rekdahl
Avd. 55 Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening
Avdelingsleder: Jan Henrik Sandberg fram til 16.09.21, deretter Marit Hiim Haugseth
Avd. 56 Vin og brennevinfunksjonærenes forening (VBFF)
Avdelingsleder: Turid Sundsetvik
Avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv (FLR)
Avdelingsleder: Amir Mayani
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HKs 35. ORDINÆRE LANDSMØTE
På grunn av koronapandemien vedtok forbundsstyret i desember 2020 at forbundets
35. ordinære landsmøte, som skulle vært holdt i september 2020, skulle flyttes til 2021 og
gjennomføres i to deler.
I den første delen som ble avholdt den 8. januar, ble det foretatt valg av forbundets ledelse,
forbundsstyre, kontrollkomité, delegater til LO-kongressen og representanter til LOs
representantskap.
Delegatene fra regionene og Sammenslutningen for Landsomfattende Avdelinger (SLA) var
plassert på forskjellige lokasjoner rundt omkring i landet, og gjennomføringen ble gjort
digitalt.
I den andre delen av landsmøtet som ble avholdt på Oslo Kongressenter, Folkets Hus 15.-18.
november, ble vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram, innkomne forslag og uttalelser
behandlet.
Forslagsfristen var satt til 1. februar 2020, og ved fristens utløp forelå 429 forslag som fordelte
seg slik: 128 forslag til endring i forbundets vedtekter, 262 forslag til endring i prinsipp- og
handlingsprogram, 29 andre forslag og ti uttalelser.
Oversikt over valg foretatt på landsmøtet er inntatt bak i årsrapporten.

7

REPRESENTANTSKAPET
HK avholdt ett ordinært representantskapsmøte i 2021. Møtet fant sted 26. mai på Teams og
MyMeet.
Dagsorden bestod av blant annet fagligpolitisk uttalelse, stortingsvalget 2021, og HKs
organiseringsstrategi 2021 - 2024. Representantskapet foretok i tillegg suppleringsvalg:
•

Kristoffer Plünnecke velges som 2. vara til forbundsstyret fra region Vest.

På dagsorden stod også årsrapport og regnskaper for 2020, og tariffrevisjonen 2021.
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FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret avholdt i 2021 totalt tolv møter hvorav ni dagsmøter og tre over to dager. Seks
av møtene foregikk digitalt, to fysisk og digitalt kombinert, fire fysisk og ett på
sommerfullmakt.
Følgende saker har vært til behandling: Budsjett og aktivitetsplan for 2022, bevilgninger,
fordeling av OU-fond, medlemsutviklingen, forbundets regnskaper, lønnsreguleringer for
Arbeidsutvalget, oppnevning til diverse internasjonale kongresser, konferanser og møter, HKs
internasjonale samarbeidsprosjekter, ansettelser av regionkontorleder, regionsekretærer og
faglige sekretærer, HKs organiseringsstrategi 2021 - 2024, arbeiderbevegelsens 22. juli
prosjekt, retningslinjene for HKs stipendordninger, forbundets årsrapport 2021, forbundets
vedtekter, endringer i vedtekter for avdelinger, retningslinjer for regioner og bransjeråd, HKs
alkoholpolitikk, og avholdt møte med bransjerådene.
Forbundsstyret behandlet også en rekke landsmøterelaterte saker, herunder blant annet
forslag til bevilgninger, uttalelser, redaksjonskomiteer og permisjonssøknader. I tillegg
behandlet forbundsstyret ettergivelse av gjeld FLR, sammenslåing FLR og Junit og
prøveprosjekt frikjøp ungdomsrådsleder.
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ARBEIDSUTVALGET
I 2021 avholdt arbeidsutvalget 36 møter. De behandlet 392 protokollførte saker.
Arbeidsutvalget behandlet blant annet diverse ansettelser, vikariater, prosjektstillinger og
permisjonssøknader, arbeidsfordeling AU, tvister organisasjons- og avtalerett, opprettelse av
stillinger, diverse bevilgninger, abonnementer og oppnevninger, høringsuttalelser,
støtteuttalelser, tilslutning diverse opprop, kampanjer og prosjekter, stipend til elever ved
Folkehøgskolene Ringsaker og Bømlo, forhandlingsdelegasjoner og krav tariffrevisjonen 2021,
søknader om forhøyet streikebidrag, justering kontingent og forsikringskontingent, anke
høyesterett, GDPR-rutinger og personalpolitiske rutiner, diverse saker og forslag knyttet til LOkongressen, diverse saker knyttet til HKs
35. ordinære landsmøte, regnskap og årsrapport 2021, diverse retningslinjer regioner og
budsjett 2022.
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BRANSJERÅD
Som følge av covid-19 ble det ikke gjennomført årsmøter i bransjerådene i 2020. Planen var å
arrangere årsmøtene i forbindelse med HK-Uka i oktober, men den ble avlyst.
Arbeidsutvalgene i bransjerådene møtte forbundsstyret 26. oktober. I den forbindelse ble det
gjennomført møter i arbeidsutvalgene for flere bransjeråd, noen møttes fysisk og andre
møttes digitalt. Samtidig ble budsjett- og aktivitetsplaner for 2021 laget.

HK privat handel
Som en følge av at arbeidsgiverforeningen SAMFO ble oppløst våren 2020, og at
medlemmene ble overført til Landsoverenskomsten med Virke, ble bransjerådet HK Coop og
bransjerådet HK privat handel og service slått sammen til HK privat handel. Det ble avholdt
konstituerende møte 24. juni 2020. Charlott Pedersen fortsatte som leder av det nye
bransjerådet frem til årsmøtet 4. november 2021.
Arbeidsutvalget fra 4. november 2021 består av leder Tormod Aarum, nestleder Ann Karin
Simonsen og sekretær Marian Øye Høie.
Bransjerådet jobbet hovedsakelig med utforming og prioritering av krav til tariffoppgjøret
2022.
Bransjerådets arbeidsutvalg møtte forbundsstyret i november.

HK media, samferdsel og administrasjon
Bransjerådet omfatter de som arbeider i kontor og administrasjon i et utall bransjer i privat
sektor, inkludert industrien. Dette er bransjerådet for "K-en i HK".
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 for dette området.
Bransjerådets årsmøte ble gjennomført i forbindelse med bransjeråds- og tariff-konferansen
2.-4. november 2021. Arbeidsutvalget møtte i den forbindelse forbundsstyret, og det ble lagt
planer for 2022.
Det ble gjennomført valg, og følgende ble valgt: Ny leder Siri Nantiya Leithe, nestleder LindaChristine Arneberg, sekretær Anneli Reinsvoll. I tillegg ble følgende styremedlemmer valgt:
Gro Kristin Nakken, Evy Annie Grønningsæter, Fredrik Hovde, Jostein Nygård og Barbro Nærø.

HK fagbevegelse
Bransjerådet omfatter medlemmer i fagbevegelsen og arbeiderbevegelsen, og
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Landsoverenskomsten mellom HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) er gjort
gjeldene 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 Øst fram til
03.11.2021) og Charlotte Dyrkorn (EL og IT, region Øst fra 03.11.2021) og vara til
arbeidsutvalget Espen Berntsen (AOF, region Vest).
Bransjerådet er aktive under forberedelser til tariffoppgjøret i 2022 på Landsoverenskomsten,
i statistikkutvalgets arbeid, og i diverse andre utvalg.
Bransjerådslederen representerer HK i det sentrale stillingsutvalget mellom HK og AAF.
Bransjerådet har blant annet jobbet med spørsmål knyttet til hjemmekontorsituasjonen
under pandemien og diskutert tilnærming til lokalt avtalte ordninger, hvordan grensen
mellom fritid og arbeid utfordres (og bruk av unntaksbestemmelsene for arbeidstid),
kartlegging av pensjonsordninger i avtaleområdet, og spørsmål rundt ny lokal lønnspolitikk.
Rådet er opptatt av hvordan de sammen med tariffpartene gjennom felles konferanser, kan
bidra til smidigere partssamarbeid lokalt. Bransjerådet har et tett samarbeid med
bransjegruppene i regionene, og har deltatt i flere møter med medlemmer og tillitsvalgte i
avtaleområdet.
HK region Agder og Rogaland har i året opprettet bransjegruppe, slik at det nå er aktive
bransjegrupper i alle regioner.
Under bransjerådssamlingen i november møttes hele bransjerådet og utarbeidet budsjett- og
aktivitetsplan for 2022, foretok prioriteringer til tariffoppgjøret 2022, samt forberedte og
gjennomførte møtet med forbundsstyret.

HK idrett, kultur og organisasjon
Bransjerådet omfatter medlemmer i frivillige organisasjoner, kulturforetak,
idrettsorganisasjoner, ansatte i forbund utenfor LO og Fiskarorganisasjonene.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Kjetil Olsen (Norges Bedriftsidrettsforbund og
konsernrepresentant, region Øst), nestleder Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag, SLA) samt
Merethe Kjellberg (Håndballforbundet, region Innlandet) og Irene Kosberg Skagestad (HumanEtisk forbund, region Øst).
Bransjerådet har i perioden jobbet med å bygge opp aktivitet og få flere representanter inn i
rådet etter at ny representasjonsform gjør det mulig for flere HK-klubber å være representert.
Rådet viser gjennom sitt arbeid hvor viktig HK og bransjerådet er for ansatte og tillitsvalgte i
organisasjoner, og arbeidet har resultert i nye tariffavtaler i området. De vil etablere
møteplasser og tilby skoleringstiltak med sikte på økt organisasjonsgrad i organisasjoner.
Rådet har jobbet blant annet med spørsmål knyttet til fast arbeidstid og forventninger fra
organisasjonene om å være på jobb kvelder og helger. Rådet utarbeidet også en uttalelse som
belyste de kritikkverdige arbeidsforholdene ved anleggene til fotball-VM i Qatar 2022, og
foreslo konkrete tiltak som forplikter framtidige vertskapsland i å følge internasjonale
menneskerettigheter og at brudd skal få konsekvenser.
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Bransjerådet var ikke representert under bransjerådssamlingen i november, og gjennomfører
årsmøtet våren 2022.

HK luftfart
Arbeidsutvalget har bestått av leder, Amir Mayani (Aviator), nestleder Pål Gisle Andersen (SAS
Ground Handling) og Desiree Ojala (Widerøe Ground Handling) som sekretær. Per oktober
2021 hadde bransjeområdet 680 medlemmer, som var en stor nedgang sammenlignet med
fjoråret på grunn av nedbemanninger grunnet pandemien.
12. oktober 2021 ble det avholdt digitalt årsmøte for bransjerådet.
I perioden siden forrige årsmøte ble det avholdt to bransjerådsmøter i tillegg til jevnlige
videomøter. Utfordringene for medlemmene i luftfarten har vært store med både
permitteringer og nedbemanninger. Temaer bransjerådet har vært spesielt opptatt av er:
Utvidelse av permitteringsperioden, feriepenger av dagpenger og godtgjørelse for permitterte
under pandemien.

HK vin- og brennevinsfunksjonærer
Bransjerådet omfatter Vinmonopolets utsalg og produksjons-, distribusjons- og
agenturbedrifter. Arbeidsutvalget har bestått av leder Turid Sundsetvik (Vinmonopolet),
nestleder Kjell-Roar Nilsen (Vinmonopolet), og sekretær Linda Osevoll Midthjell
(Vinmonopolet).
Bransjerådet jobbet hovedsakelig med utforming og prioritering av krav til tariffoppgjøret
2022.
Bransjerådets arbeidsutvalg møtte forbundsstyret i november.

HK forlag, bok og administrasjon og reiseliv
Bransjeområdet omfatter forlagsbransjen, bok og papirbransjen, kontorbedrifter innen Virkeområdet, samt reisebyråer.
Arbeidsutvalget har bestått av leder Oddbjørn Snekkerbakken (region Øst), nestleder Randi
Selfjord (SLA), sekretær Atle Teigen (region øst), som også var fungerende sekretær i perioden,
da Hege Jacobsen trakk seg underveis.
Årsmøte skal avholdes senvinter/vår 2022.
Bransjerådet har arbeidet med å få kontakt med flere tillitsvalgte og verving av nye
medlemmer. Faggruppene HK Forlag, HK Bok og Papir og HK Advokatansatte har mulighet til
å ha en representant hver i bransjerådet.

13

Bransjerådets arbeidsutvalg hadde møte med forbundsstyret i november 2021.

HK finans og eiendom
Bransjerådet omfatter bank- og forsikringsbransjen, boligkooperasjonen, interessekontorer,
pensjonskasser, eiendomsselskaper, revisjonsbyråer og andre finansielle tjenester.
Fram til årsmøtet i november 2021 besto Arbeidsutvalget av leder Marit Jørgenrud (SpareBank
1 Østlandet), nestleder Sølvi Halvorsen (OBOS) og sekretær Susanna Scholz (SpareBank 1
Østlandet).
På årsmøtet ble følgende arbeidsutvalg valgt: Leder Craig Russell Lundervik Bøthun
(SpareBanken SR-Bank), nestleder Daniel Walter (OBOS) og sekretær Susanna Scholz
(SpareBank 1 Østlandet).
Bransjerådet hatt aktiv møteaktivitet gjennom hele perioden og gjennomført seks møter, der
alle unntatt ett foregikk digitalt. I tillegg deltok de på HKs felles bransjerådssamling over to
dager, hvor arbeidsutvalget hadde møte med forbundsstyret. På HKs
representantskapsmøter har Marit, Sølvi og Craig deltatt på ulike møter. Marit deltok på
forbundets landsmøte del 1, mens Craig deltok på del 2.
Bransjerådet blant annet tatt opp følgende saker:
• Likestillingsutfordringene i finansbransjens lønnspolitikk gjennom en artikkel som
ble publisert i LO Finans-bladet nr. 3/21, på sosiale medier og sendt til
forbundsstyret.
• Innspill til forbundsstyret om utfordringene med hjemmekontor.
• Retningslinjer for valg av bransjeråd. Finansområdet har ikke bransjegrupper i
regionene, og det er arbeidet for å få endret retningslinjene for valg til
bransjerådet. I framtiden skal bransjerådet velges på eget årsmøte med
representanter fra klubbene på området. Retningslinjene ble godkjent av
forbundsstyret og vil bli benyttet fra 2022.
• Gitt innspill til HKs foreslåtte organiseringsstrategi og til forslag om endringer i
partssamarbeidet.
• Diskutert mellomoppgjøret 2021 og utfordringen med at tillitsvalgte har for liten
medbestemmelse knyttet til den lokale forhandlingsretten, og innretningen av de
lokale oppgjørene.
• Arrangert skrivekurs for rådsmedlemmene i oktober 2021 med
kommunikasjonsrådgiver i HK, Gjermund Skaar, som innleder.
• Igangsatt arbeid med å utarbeide kommunikasjonsplan for bransjerådet.
• Bransjerådet har hatt som ambisjon de siste årene å holde et nytt arrangement for
medlemmene, men konferanseaktivitet har vært begrenset på grunn av
pandemien.
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HK UNG
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har i 2021 avholdt åtte ordinære møter og behandlet 69 saker.

Nasjonale arrangement
I 2021 fikk HK Ung igjen avholde sin tradisjonsrike sommerkonferanse. På grunn av
smittevernregler ble antallet deltakere begrenset til 50 personer. HKs sommerkonferanse ble
avholdt 27.-29. august på Sørmarka konferansehotell med gode tilbakemeldinger. På
programmet sto blant annet stortingsvalget, psykisk helse i pandemi, skrivekurs, digitalisering
og markering av at det var 10 år siden terrorangrepet 22. juli. I august ble det avholdt et
digitalt kurs for unge medlemmer der blant annet plikter og rettigheter i arbeidslivet og
pensjon var tema. Som et prøveprosjekt fikk omkring 30 deltakere muligheten til å delta.

Nasjonalt arbeid
Noen regioner fikk mulighet til å gjennomføre regionale ungdomskonferanser fysisk, andre
har utsatt, og noen har gjennomført alternative digitale arrangement. Rådsmedlemmene har
vært synlige gjennom leserbrev i nasjonale og regionale aviser. HK Ung har deltatt på
Sosialistisk Ungdom (SU) og AUF sine sommerleirer, Rød Ungdom måtte avlyse på grunn av
smittevernhensyn. I løpet av året har HKs ungdomsråd formalisert en samarbeidsplan med
AUF og vært i dialog med SU om tilsvarende. LOs sommerpatrulje og lærlingepatrulje har blitt
gjennomført med regionale tilpasninger. Vi er stolt av at HK i Norge deltok med nest flest
deltakere på LOs sommerpatrulje i 2021. Totalt i 2021 fikk vi en økning på 345
studentmedlemmer. Ungdomsrådets representanter deltok på HKs 35. ordinære landsmøte,
og satte sammen med dyktige unge delegater sitt preg på debattene og fikk skryt fra
talerstolen.

Internasjonalt arbeid
Koronasituasjonen ble også i 2021 et hinder for det internasjonale arbeidet. Camilla-Renate
Martinsen er visepresident i UNI Europa Youth og har deltatt på den digitale møteaktiviteten
dette året. UNI Europa Youth arrangerte flere digitale møter om aktuelle temaer, som for
eksempel hjemmekontor og psykisk helse. UNI Youth avholdt et todagers online forum for
unge medlemmer i UNIs tilsluttede forbund. Forumet hadde 360 deltakere fra hele verden.
UNI Europa arrangerte sin regionale konferanse der ungdommen var godt representert, og
fikk blant annet skryt for sine TikTok-videoer.
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MEDLEMSUTVIKLINGEN
Medlemsutviklingen 2021
Medlemsutvikling 2021
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 77 781 77 904 78 001 77 881 77 930 78 347 78 532 78 872 79 128 79 320 79 431 79 230 79 348
Utvikling

0

123

220

100

149

566

751

1 091

1 347

1 539

1 650

1 449

1 567

Medlemsfordeling
Kjønn
Vel 70 prosent av HKs medlemmer er kvinner, her er det ingen endring i 2021. Siden 2018 har
andelen menn økt med ett prosentpoeng.
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Yrkesaktive
Her er har andelen yrkesaktive blitt redusert med ett prosentpoeng i 2021.

Medlemsfordeling yrkesaktive
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Avtaleområder
I 2021 har andelen innen Virke blitt redusert med ett prosentpoeng og andelen uten avtale
har økt med ett prosentpoeng.
I forhold til fordeling per 2018 har andelen uten avtale økt med to prosentpoeng, NHO har økt
med ett prosentpoeng, og Virke har økt med 16 prosentpoeng (som en følge av at SAMFObedriftene ble flyttet til Virke i 2020). "Andre" har blitt redusert med ett prosentpoeng.

Medlemsfordeling tariffavtaler
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Alder
I 2021 har andelen medlemmer mellom 30-39 år økt med ett prosentpoeng, andelen over 60
år har blitt redusert med ett prosentpoeng.
Utviklingen over de fire siste årene viser følgende:
Medlemmer under 30 år har økt med ett prosentpoeng.
Andelen mellom 30-39 har økt med to prosentpoeng.
Andelen mellom 40-49 år har blitt redusert med ett prosentpoeng.
Andelen over 60 år har blitt redusert med to prosentpoeng.

Medlemsutvikling alder
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2020

50-59 år:
2021

Over 60 år:

Medlemmer fordelt på regioner

Her er det ingen endring i 2021.
Fra 1994 som var det første året alle regionorganisasjonene og regionkontorene var fullt
operative har region Østlandet Sør og region Agder og Rogaland økt med ett prosentpoeng.
Region Innlandet og landsomfattende avdelinger 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 ADMINISTRASJON
HK PRIVAT HANDEL OG SERVICE
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Uten avtale

Utviklingen for medlemmene innen bransjene viser en nedgang i på 201 medlemmer med
avtale, og en økning på 1 542 medlemmer uten tariffavtale.
Størst endring finner vi i HK privat handel, dette på grunn av at medlemmene i bransje HK
Coop er blitt flyttet til HK Privat handel. Bransje HK Luftfart har størst nedgang med 140
medlemmer.

HK PRIVAT HANDEL OG SERVICE
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.

2021
2020
Utvikling
Med avtale Uten avtale Med avtale Uten avtale Med avtale Uten avtale
26891
12519
27141
11699
-250
820
3122
4115
3281
3632
-159
483
1971
890
1820
775
151
115
720
31
756
30
-36
1
1355
24
1322
15
33
9
1317
379
1318
304
-1
75
772
444
734
405
38
39
1192
0
1169
0
23
0
37340
18402
37541
16860
-201
1542
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Antall inn- og utmeldte i prosent
Innmeldte

5%
11 %
34 %

11 %

HK - region Øst
HK - region Midt-Norge
HK - region Vest
HK - region Nord-Norge

5%

HK - region Innlandet
HK - region Østlandet Sør
HK - region Agder og Rogaland

10 %
14 %

HK - Landsomfattende avdelinger

10 %

Det ble i 2021 registrert 8 675 nye medlemmer, mot 13 377 i 2020.
Utmeldte

5%
11 %

32 %
10 %

HK - region Øst
HK - region Midt-Norge
HK - region Vest
HK - region Nord-Norge

6%

HK - region Innlandet

14 %
11 %

HK - region Østlandet Sør

11 %

HK - region Agder og Rogaland
HK - Landsomfattende avdelinger

Det ble i 2021 registrert 6 690 utmeldte medlemmer, mot 9 267 i 2020.
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Antall inn og utmeldte pr. avdeling

Inn 2020

Inn 2021

Ut 2020

Ut 2021

I 2021 er region Øst de som har hatt flest innmeldinger i forhold til medlemstallet. Region Øst
er også de som har hatt flest utmeldinger i forhold til medlemstallet.
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UTVIKLING REGION/AVDELING

2021

2020

2019

2018

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

666
117
783
101
45
36
13
195
98
98
43
-55
5
48
41
16
-5
-2
9
43
85
129
257
149
149
84
0
62
-111
0
35

1004
164
1168
259
154
106
38
557
307
307
68
211
78
154
511
69
46
-11
104
235
134
141
510
569
569
87
1
59
-141
-1
5

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

1567

3731

2004

949

Totalt
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Verving
LO for Alle – rekrutteringsprosjekt
Prosjektet går over perioden 1.1.2020 – 31.12.2022.
Mål for prosjektet er 2 000 nye medlemmer innenfor LO Finans HK.
Prosjektet startet opp like før koronapandemien satte inn. På grunn av pandemien har det
vært store utfordringer knyttet til å drive oppsøkende virksomhet på bedrifter, dette har gått
sterkt utover prosjektet.
I 2021 fikk HK 171 nye medlemmer.
I 2021 har det vært gjennomført en rekke aktiviteter i prosjektet, både i form av kurs,
medlemsmøter, webinarer, digitale samlinger, oppsøkende virksomhet og stands.
I desember ble det lansert en egen landingsside for LO Finans HK under hkinfo.no. Samtidig
ble det lansert en vervekampanje med et reisegavekort, for både den som verver og den som
ble vervet. Vinneren vil bli trukket i februar 2022.
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TARIFFARBEIDET
Nye tariffavtaler fordelt på avtaleområder
Det ble i 2021 registrert 306 nye tariffavtaler som omfatter 1 552 medlemmer, mot 295 nye
tariffavtaler i 2020 for 1 456 medlemmer.

ANDRE 6

NHO 68

VIRKE 232

Antall tariffavtaler til sammen, inkludert privat uorganiserte bedrifter, per avtaleområde:

ANDRE 309

NHO 1249

VIRKE 4366
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Tariffkrav

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

Antall krav Organiserte Uorganiserte Ansatte i alt
24

184

171

355

31

166

240

406

20

102

127

229

13

51

42

93

26

126

197

323

34

179

191

370

19

73

159

232

13

66

54

120

25

107

146

253

28

121

118

239

35

224

219

443

28

115

121

236

296

1514

1785

3299

11 tariffkrav ble frafalt i 2021
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TARIFFORHANDLINGER
Mellomoppgjøret i 2021 ble som vanlig gjennomført samordnet.

Virke
LO og Virke ble enige om at den økonomiske ramma for mellomoppgjøret LO-Virke var en
lønnsøkning på 2,7 prosent.
Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten
Lønnsgarantiordningen per 1. februar ga en økning av høyeste minstelønnssats (trinn 6) på kr
3,10,- per time.
Det økonomiske resultatet av forhandlingene med Virke var i tråd med resultatet i
frontfagsforhandlingene. I Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med
underliggende avtaler ble trinn 1-3 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 2021.
I tillegg ble det gitt et generelt tillegg til alle arbeidstakere på 0,50 kroner.
Ny sats for ansatte som lønnes etter Landsoverenskomsten § 19.2 er 237,17 kroner per time
gjeldende fra 1. april 2021.
Energistasjonsoverenskomsten
De ansatte på bensinstasjonene som går på Energistasjonsoverenskomsten fikk et ekstra løft.
De hadde i utgangspunktet en lavere lønn enn ansatte i resten av varehandelen. I
mellomoppgjøret fikk de et generelt tillegg på 2,25 kroner per time, og ytterligere 1 krone i
lavlønnstillegg, og nye 1,25 kroner per time i et såkalt utjevningstillegg. Tilsammen fikk denne
gruppen 4,50 kroner per time.
Lederoverenskomsten
Det ble gitt et generelt tillegg på 2,25 kroner til alle arbeidstakere. I tillegg ble basislønnen i
bilag 10 økt med 7 020 kroner som inkluderer det generelle tillegget.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Meklingen mellom LO og NHO ble avsluttet hos Riksmekleren, etter at partene hadde meklet
nær 15 timer på overtid.
LO og NHO ble enige om et generelt tillegg på 2,25 kroner per time, og et lavlønnstillegg på 1
krone per time. Det generelle tillegget utgjorde 4 387 kroner i året, mens lavlønnstillegget
utgjorde 1 950 kroner. Partene var enige om at det gav en lønnsøkning på 2,7 prosent,
inkludert glidning og overheng.
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Lavlønnstillegget ble gitt til ansatte som er omfattet av tariffavtaler hvor lønna er 90 prosent
av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.
For HKs del er det ansatte som er omfattet av Butikkoverenskomsten og Avtalen for
Transportselskaper i Norge (taxi), som får lavlønnstillegget på 1 krone per time på toppen av
det generelle tillegget. Disse får altså 3,25 kroner mer per time, det gir 6 337 kroner på
årsbasis.
I forhandlingene om garantisatsene mellom HK og NHO når det gjelder
Standardoverenskomsten, er det slik at satsene skal reguleres mot lønnsvekst i eget område.
Tall fra NHO viste at veksten var på 2,8 prosent i 2020 i tariffområdet
Standardoverenskomsten. Dermed ble alle satser justert opp tilsvarende.
Tilsvarende regulering skjedde på Medieoverenskomsten i henhold til dennes garantiordning.
Butikkoverenskomsten regulerer i henhold til egen garantiordning ved å se på veksten i lønn
for arbeidere, som var 2,6 prosent i 2020. Partene ble enige om å regulere satsen for seks års
ansiennitet på Butikkoverenskomsten med 126 kroner per måned på toppen av det som ble
gitt som generelt tillegg og lavlønnstillegg.
Handelsoverenskomsten
I Handelsoverenskomsten (HOK) mellom HK og NHO Service og Handel finnes det en
garantilønnsbestemmelse. Den sier at minstelønna i avtalen aldri skal ligge under et bestemt
nivå, og regnes ut ved bruk av lønnsstatistikk.
I mellomoppgjøret 2021 ble bestemmelsen tatt i bruk for første gang, og HK og NHO regnet
seg fram til at ansatte på lønnstrinn 6 i avtalen, fikk et lønnstillegg på 6,53 kroner per time fra
1. februar.
Garantilønnsøkningen kom i tillegg til lønnshevingen på 2,25 kroner per time fra 1. april, det
samme som resultatet i forhandlingene mellom LO og NHO. Til sammen fikk denne gruppen
8,78 kroner mer per time. Den nye månedslønna for lønnstrinn 6 ble 35 798 kroner.
Luftfartsoverenskomsten
Generelt tillegg på 2,25 kroner per time ble avtalt i meklingen på NHO-området, mens det 2.
september ble gjennomført justeringsforhandlinger av minstesatsene med NHO luftfart.
Partene forhandlet og resultatet ble at minstelønnssatsene per 1. april 2021 økes med 2,8
prosent. Dette inkluderer det generelle tillegget gitt i forhandlingene mellom LO og NHO.
De nye minstelønnssatsene per måned fra 1. april 2021 blir:
- Stillinger der formelt utdanningskrav er videregående skole eller mindre: 27 078 kroner
- Stillinger der formelt utdanningskrav er fagbrev eller inntil 2-årig spesial- eller
høyskoleutdanning: 30 416 kroner
- Stillinger der formelt utdanningskrav er inntil 3-årig spesial-, høyskole- eller
universitetsutdanning: 33 087 kroner.
Bensinstasjonsoverenskomsten
Virke organiserer flesteparten av bensinstasjonene i Norge, og derfor forhandler HK og NHO
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basert på hva HK oppnådde i forhandlingene med Virke på Energistasjonsoverenskomsten.
De ansatte får følgelig et tillegg på 3 kroner per time. Det gis også en ekstra økning på
2 kroner til de som har over seks års ansiennitet.

Spekter
A-delsforhandlingene - innledende forhandlinger mellom LO Stat og Spekter
Det ble gitt et generelt tillegg til alle på 4 388 kroner per år. Til arbeidstakere med en årslønn
på 455 967 kroner eller lavere, ble det gitt et ytterligere tillegg på 1 950 kroner per år.
Tilleggene ble gjort gjeldende fra 1. april 2021.
B-delsforhandlingene
B-delsforhandlingene omhandler de enkelte bedrifters overenskomster og gjennomføres
forbundsvist. Frist for gjennomføring av B-delsforhandlingene avtales i A-delsforhandlingene
og ble satt til 5. mai 2021.
Vinmonopolet
Forhandlingene foregikk over flere dager før partene kom til enighet 5. mai 2021. Det ble gitt
et tillegg til alle på 3,1 prosent, inkludert lønnstillegget fra A-delsforhandlingene. Tillegget ble
gitt med virkning fra 1. april 2021.
I tillegg ble kompetansetillegget økt med 3 kroner, og utgjør nå 19 kroner per time.
Norges Håndballforbund
Forhandlingene ble gjennomført av de lokale partene 22. og 26. april 2021.
Den totale rammen for lønnsoppgjøret, inkludert lokalt overheng og det sentrale Adelsoppgjøret, utgjorde 2,7 prosent.
Lønnsoppgjøret lokalt ble gjort gjeldende fra 1. april og ble fordelt flatt i lønnsgruppe
1-4.
Arbeidet knyttet til arbeidstidsordning og bruk av fleksitid ble videreført.
Vy Buss
Etter mekling ble resultatet følgende:
Det ble gitt et generelt tillegg til alle på 2,25 kroner per time med virkning fra 1. april 2021.
For arbeidstakere med en årslønn under 455 967 kroner, ble det gitt et ytterligere tillegg på 1
krone per time.
I protokoll av 9. november 2020 var det avtalt et ytterligere tillegg til alle på 2,50 kroner per
time med virkning fra 1. april 2021.
Satsene i overenskomsten ble økt med de samlede avtalte tilleggene.
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Tilleggene inkluderer tilleggene gitt i A-delsforhandlingene.

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF)
Landsoverenskomsten
Forhandlinger ble gjennomført 26. oktober, og det ble enighet om et flatt tillegg til alle på 8
360 kroner med virkning fra 1. mai.
Overenskomst for ansatte i AUF
Forhandlinger ble gjennomført 22. november, og det ble enighet om et generelt tillegg til alle
ansatte på 700 kroner per måned med virkning fra 1. mai.

Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA)
Overenskomst for Norges Fiskarlag m.fl.
Forhandlingene ble gjennomført 10. november.
Lønnstrinnene i A-lønnstabellen ble hevet i tråd med endringene i statsoppgjøret med
virkning fra 1. oktober. Alle ansatte fikk ytterligere ett lønnstrinn med virkning fra
1. august.

Finans Norge
Sentralavtalen
4. og 5. mai forhandlet LO Finans (HK og Fagforbundet) og Finans Norge om Sentralavtalen, og
ble enige om et generelt tillegg på lønnsregulativets satser på 1,7 prosent, minimum 7 700
kroner per år, med virkning fra 1. mai 2021.

Direkte avtaler
Norsk Sykepleierforbund
Det ble avtalt følgende justeringer i minstelønnssatser på stillingskategorier i samsvar med
hovedtariffavtalen:
• Medarbeider
312 090 kroner
• Administrasjonssekretær
363 590 kroner
• Konsulent
476 890 kroner
• Seniorkonsulent
536 630 kroner
• Seniorrådgiver
668 470 kroner
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Det generelle tillegget er gitt med samme struktur for kronetillegg som mellom staten og LO i
2021, men med prosentvis økning på 1 prosent på lønn per 30. april. Tillegget er gitt med
virkningsdato 1. mai 2021.
Det er også gjort individuelle lønnsjusteringer.
Visolit Norway AS, avd. Asker
Forhandlinger ble gjennomført 10 juni 2021. Som lønnsregulering til samtlige HK-medlemmer
per 1. mai 2021, ble det gitt et tillegg med en ramme på totalt 2.3 prosent som HK-klubben
fordeler blant sine medlemmer.
Partene ble enige om at det skal foretas en gjennomgang av lønnssystemet. Det skal ses på
prinsipper, innplasseringer av stillinger samt lønnsnivå.
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SAMARBEID MED
ARBEIDSGIVERORGANISASJONENE
Samarbeidskonferanse HK-Virke
7.-8. september ble samarbeidskonferansen mellom HK og Virke gjennomført. Målet med
konferansen var bedre samarbeid mellom organisasjonene. Virke møtte med representanter
fra tariffavdelingen og forhandlingsavdelingen. HK var representert med arbeidsutvalget,
forhandlingsavdelingen og representanter fra regionkontorene.
Det ble avtalt at det skal gjennomføres ny konferanse i 2022.

Samarbeidskonferanse HK-AAF
4.-6. oktober ble den årlige samarbeidskonferansen mellom HK og AAF gjennomført. AAF
stilte med styrerepresentanter og direktør Knut Nordby. HK var representert med
arbeidsutvalget og representanter fra Forhandlingsavdelingen som jobber med
avtaleområdet. På dagsorden sto tariffpartenes rolle og former for samarbeid,
bærekraftsbilaget og de lokale partenes arbeid knyttet til dette, kompetanseløft i
avtaleområdet, samt praktiske forberedelser til det kommende tariffoppgjøret.
Begge parter ønsker å videreutvikle samarbeidet i form av jevnlige konferanser og
møteplasser der også de lokale partene i foretakene kan inviteres.

Utvalgsarbeid HK-AAF
Landsoverenskomsten
Det ble i tariffoppgjøret 2018 nedsatt et partssammensatt utvalg som skal vurdere å
utarbeide forslag til ny § 3 Stillingsutvalget i Landsoverenskomsten HK-AAF. Forslaget skal
foreslå tilpasninger av bestemmelsen til de nye lønnsbestemmelsene i § 6. HK har oppnevnt
tre representanter til utvalget: Leder og nestleder i bransjerådet, i tillegg til faglig sekretær
Bodil H. Andersen fra Forhandlingsavdelingen. 2. nestleder tiltrer utvalgsarbeidet ved
anledning. Utvalget skal ferdigstille sine forslag før tariffoppgjøret 2022.

Utvalgsarbeid andre motparter
Utvalgsarbeid avtalt i tariffoppgjøret 2020 på overenskomstene
Energistasjonsoverenskomsten (om bærekraft), Standardoverenskomsten (om
lønnsforhandlingsbestemmelsene og kompetanse), Medieoverenskomsten (om bærekraft og
kompetanse) er utsatt av forskjellige grunner til neste tariffperiode. Hovedgrunnen er
pandemien. Utvalgsarbeid på Handelsoverenskomsten på temaet bærekraft kom i gang
høsten 2021 ved planlegging av en serie frokostmøter. Men dette ble utsatt til 2022.
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KURSVIRKSOMHETEN
Kursvirksomheten i 2021 ble påvirket av koronapandemien, likevel har det vært stor
kursaktivitet. HK har hatt mange deltakere på toppskolering og på LO-skolen, i tillegg til at det
har vært avholdt flere digitale kurs enn tidligere.

HKs tillitsvalgtskolering
Trinn 1, Trinn 2A og Trinn 2B er gjennomført i regionene og i SLA.
I 2021 er det gjennomført mange sammenslåtte kurs av Trinn 1, Trinn 2A og Trinn 2B. Trinn 3
er landsdekkende kurs.
Trinn 1, 2A og 2B Grunnleggende tillitsvalgarbeid, lover og avtaler og organisasjonskunnskap:
25 kurs, 409 deltakere
Trinn 3 Forhandlinger: 2 kurs, 38 deltakere
Totalt: 27 kurs – 437 deltakere

Korte kurs
I tillegg til regionene og landsomfattende avdelinger, er det arrangert kurs av kortere varighet:
Konsernklubbkurs:
15 kurs - 227 deltakere.
Verneombudskurs
2 kurs - 10 deltakere.
Totalt korte kurs: 17 kurs – 237 deltakere

AOF MoTo fellestiltak
MoTo kurs gjennomført i AOF-avdelingene. Regionene gir tilsagn om stipend for den enkelte
deltaker.
Totalt: 28 kurs – 85 deltakere fullført fra HK

AOFs Toppskolering
Arbeidsmiljøskolen trinn 1
Arbeidsmiljøskolen trinn 2
Arbeidsrett modul 2, Arbeidsrettens rettskilder
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Arbeidsrett modul 3, Stillingsvern
Arbeidsrett modul 4, Kollektiv arbeidsrett
Arbeidsrett modul 5, Individuell arbeidsrett
Arbeidsrett modul 6, Medbestemmelse og bedriftsdemokrati
European Work Councils
Totalt: 12 kurs - 22 deltakere

LO-skolen
Modul Arbeidsliv
Modul Samfunn
Modul Organisasjon og ledelse
Modul Solidaritet
Modul Læring
Totalt antall kurs: 7 - 20 deltakere
To deltakere har fullført LO-skolen i 2021:
Ine Ekeberg, Webhelp Norway AS avd. Kråkerøy
Filippovic Ankica, NG Kiwi Møre AS avd 909 Flisnes

Internasjonale kurs
Yorkshireskolen – 2 deltakere
Geneveskolen – 1 deltaker

Total kursvirksomhet HK i Norge
Totalt har HK i Norge hatt 944 deltakere på kurs i interne kurs, MoTo-kurs, LO-skolen og LOs
toppskolering. Et medlem kan ha deltatt på flere kurs, så dette er ikke unike deltakere.
Det er avholdt 37 kurs i regi av HK i Norge sentralt, og 18 kurs i regi av regionene.

34

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, og er et
rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Rådet ble sist oppnevnt 1. september 2021
for perioden 2021-25. Programområdet fører fram til fire fagbrev i henholdsvis salgsfaget,
sikkerhetsfaget, service- og administrasjonsfaget og reiselivsfaget. FRSSR skal bidra til at norsk
fag- og yrkesopplæring blir så god som mulig. Geir Tegler er HKs representant i FRSSR, og
Maren Svenning er vara.

Faglig råd for frisør, blomster og interiørdesign (FRFBI)
FRFBI er et av ti faglige råd sammensatt av partene i arbeidslivet og skoleverket, og er et
rådgivende organ for utdanningsmyndighetene. Rådet ble sist oppnevnt 1. september 2021
for perioden 2021-25. Utdanningsprogrammet består av de fire lærefagene frisørfaget,
blomsterdekoratørfaget, profileringsdesignfaget og maskør- og parykkmakerfaget og de to
yrkeskompetansefagene interiør og eksponeringsdesign. Yrkeskompetansefagene har treårig
opplæring i skole og gir ikke fag-/svennebrev. Karianne Bøyum Fykse er HKs representant i
FRFBI, og Børje Furunes er vara.

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). Bjørn Mietinen er
HKs representant i arbeidsgruppen. Maren Svenning er vara.

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 2021 har gruppen i all hovedsak jobbet
med utformingen av "LO for alle"-prosjektet. Andrea Odden har vært HKs representant i
arbeidsgruppen.

LOs fellesskoleringsråd
Fellesskoleringsrådet er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra LO, forbundene
og AOF. Gruppen jobber med forslag og tiltak for å bedre og øke andelen fellesskolering som
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gjøres på tvers av forbundene i LO. Maren Svenning er HKs representant i rådet. Kari Øverby
er vara.

Bransjeprogram – fag- og detaljhandel, reiseliv og luftfart
Bransjeprogrammene har endret seg i en noe mer positiv retning som gir partene mer
innflytelse på utviklingen av tilbudene. HK har også gjennom LO etter invitasjon fra
Kunnskapsdepartementet meldt inn ønske om et eget, ordinært bransjeprogram for
varehandelen, i tillegg til de eksisterende som er en del av koronakrisepakken.
Det har vært levert et bredt spekter av tilbud på ulike nivå, fra uformelle kurs opp til
høyskolenivå. Den største suksessen har også i 2021 vært fagbrevtilbud i salgsfaget hvor til nå
nærmere 500 HK-medlemmer har deltatt.
I juni 2021 ble det etablert et eget bransjeprogram på 10 millioner kroner for luftfarten.
Tilbudene er ventet levert våren 2022.

Stipend
Addisco
HK kjøper 18 studieplasser av utdanningsselskapet Addisco hvert semester. Addisco har
spesialisert seg på yrkesrelevant høyere utdanning, og samarbeider hovedsakelig med
Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen.
Våren 2021 gikk HK-medlemmer på modulene Forhandlinger og konflikthåndtering,
Organisasjonspsykologi, HR-ledelse og HMS Ledelse og Endring.
Høsten 2021 gikk HK-medlemmene på modulene Coaching, Innovasjon og endringsledelse,
Jus for Næringslivet og Markedsføring.
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 seremoni i Bergen. Medlemmene oppnår samtidig generell
studiekompetanse om de ikke har dette fra før.
HKs stipendordning for høyere utdanning
221 medlemmer fikk i 2021 innvilget til sammen 4 184 556 kroner i stipend for høyere
utdanning. Utdanningen er på universitets-/høyskole-/fagskolenivå og genererer studiepoeng
eller fagskolepoeng.
HKs Utdanningsfond
240 medlemmer fikk i 2021 innvilget 2 261 567 kroner i stipend til fagbrevutdanning.
86 medlemmer fikk i 2021 innvilget 633 713 kroner i stipend til generell utdanning. (IKT-kurs,
norskkurs, alle kurs av kortere varighet, generell studiekompetanse osv.).

36

I 2021 ble retningslinjene midlertidig endret slik at det kun krevdes ett års medlemskap for å
kunne søke om stipend, mot normalt tre år. Årsaken til den midlertidige endringen var at HK
ønsket å hjelpe flere medlemmer med videreutdanning grunnet mange permitteringer og
flere arbeidsledige under pandemien. Stipendordning for høyere utdanning fikk 89 flere
søkere i 2021 enn i 2020, for de andre ordningene var det bare mindre endringer.
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SAMFUNNSPOLITISK ENGASJEMENT
De store politiske diskusjonene i 2021 var i forbindelse med stortingsvalget på høsten. Etter
åtte år med borgerlig styre, var HK og fagbevegelsen klare på at nå var det på tide med en ny
regjering.
HKs fem store saker: Pensjon, søndagen som annerledesdag, heltid, etter- og videreutdanning
og miljø, har naturlig nok stått høyt på dagsorden også i 2021.
I oktober 2021 ble andre del av forbundets 35. ordinære landsmøte avholdt, hvor nytt
prinsipp- og handlingsprogram ble vedtatt. Året har ellers blitt preget av koronapandemien
slik det var i 2020.

Koronapandemien
Selv om mange hadde et håp om at koronapandemien ikke skulle få like stor innvirkning på
samfunnet i 2021 som i 2020, ble dette året også sterkt påvirket av koronapandemien.
I løpet av våren, sommeren og tidlig på høsten var det færre som ble smittet og samfunnet
begynte å åpne opp noe mer. Det ble færre permitteringer innenfor varehandelen og flere
kom tilbake i arbeid.
De bedriftene som benyttet seg av hjemmekontor under første delen av pandemien, begynte
med en tilbakeføring av ansatte tilbake til arbeidsplassen.
I løpet av høsten kom en ny variant av koronaviruset: Omikron. Denne varianten var mer
smittsom, og det medførte at det ble en økning av antall smittede. Med økt smitte i
samfunnet ble det nye smittevernregler og nedstengninger innenfor forskjellige bransjer.
For å få et innblikk i hvordan koronapandemien har påvirket HKs medlemsgrupper,
engasjerte HK Tankesmien Agenda til å lage to rapporter for å se hvordan arbeidstakerne ble
rammet.
Den første rapporten "Hvem betaler mest for koronakrisen" (11/2020), konkluderte med at
koronapandemien rammet hardt, men skjevt. Rapporten viste hvordan de lavest lønte mistet
jobben først, men mange gjennom pandemien fikk en romsligere økonomi.
Den andre rapporten "Prisen for koronakrisen og hva vi bør gjøre nå" (07/2021), viste
erfaringer fra ulike deler av arbeidslivet gjennom krisen, hvordan krisen har forsterket
utfordringer vi allerede hadde, og kom med anbefalinger til hvordan vi kan legge til rette for
trygge og produktive jobber etter pandemien.
Begge rapportene la grunnlag for HKs politikk overfor myndigheter og arbeidsgivere for å
forbedre arbeidstakere og medlemmers situasjon under pandemien, men også når
pandemien en gang er over.
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HK har også i 2021 informert medlemmer og tillitsvalgte om hvilke rettigheter og plikter de
har i forbindelse med permittering og oppsigelse. HK har basert på gode erfaringer og
tilbakemeldinger, videreført et nettkurs for alle medlemmer i jobbsøking og personlig
merkevarebygging.

Bærekraft
HK har jobbet strategisk med bærekraft gjennom 2021 og dedikert ressurser til dette
arbeidet. Fagbevegelsens mål er rettferdig økonomisk vekst og like muligheter for alle, uten at
jordas ressurser utarmes. Arbeidet vårt for å redusere økonomiske forskjeller må leve side
om side med arbeidet for å redusere klima- og miljøpåvirkningen på arbeidsplassene, i tråd
med FNs bærekraftmål.
Klima- og miljøpolitikk vil påvirke måten vi jobber på dramatisk, uavhengig av bransje og yrke.
Å rigge driften om i bærekraftig retning er et konkurransefortrinn i dag, men blir et krav i
morgen. Når store omstillinger skal skje på kort tid vet vi at arbeidstakere har ulike
forutsetninger. Det grønne skiftet kan gjøre det enda vanskeligere å bevare et godt og
rettferdig samfunn. Derfor må fagbevegelsen både bidra til grønn omstilling på
arbeidsplassene, og å sikre at omstillingene skjer på en rettferdig måte.
I en sirkulær verden har varehandelen en nøkkelposisjon. De skal sørge for at varer og
tjenester som sirkuleres har lavest mulig klima- og miljøpåvirkning. Våre motparter jobber
allerede svært mye med grønn omstilling. For HK har det vært avgjørende å sikre at ansatte
tar del i, og ikke bare utsettes for det grønne skiftet. I 2020 fikk HK på plass en utvidelse i
tariffavtalen om at partene skal samarbeide om bærekraft lokalt i flere overenskomster,
deriblant i Landsoverenskomsten mellom HK og Virke med hengeavtaler. I NHO ble kravet
avvist. Også Landsoverenskomsten mellom AAF og HK har fått et bilag om samarbeid om
bærekraft.
Arbeidet med bærekraft i 2021 har hovedsakelig dreid seg om å få i gang prosessene lokalt og
har pågått mellom Virke og HK i et felles prosjekt om kompetanseheving i varehandelen. HK
har sammen med Fellesforbundet og Virke søkt om midler til kompetanseheving og økt
samarbeid om bærekraft. HK har samarbeidet tett med bransjerådet HK privat handel om
dette. Det er også arrangert et felles informasjonsmøte for medlemmer i handelen om
prosjektet.
Prosjektet ble startet opp i Bergen i november gjennom oppstart i et nettverk på
kjøpesenteret Galleriet der ti bedrifter deltok med representanter fra både arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden. Arbeidet i 2021 var hovedsakelig knyttet til forankring, forarbeid og
prosjektoppstart. HK deltar med leder i forhandlingsavdelingen i styringsgruppa for
prosjektet, og med tre representanter fra Forhandlingsavdelingen i prosjektgruppa, mens
Virke stiller med prosjektleder og deltakelse i prosjektgruppa. I 2022 fortsetter
prosjektarbeidet med flere nettverkssamlinger og etter hvert også deltakelse på konsernnivå
for de bedriftene som har deltatt i lokale nettverkssamlinger.
Selv om tariffavtalene med NHO ikke ble utvidet med grønne bestemmelser, ble det avtalt
utvalgsarbeid og samarbeid om bærekraft. Det ble planlagt for en serie med tre frokostmøter
høsten 2021 som måtte legges opp som webinarer. Men arrangementene ble utsatt som
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følge av få påmeldte. HKs arbeid med Virke på bærekraft var også tema på
samarbeidskonferansen mellom HK og AAF i oktober. Det er også avtalt et utvalgsarbeid
mellom partene i offentlig sektor hvor HK er representert via Vinmonopolet. Det er HK som
representerer LO Stat i dette arbeidet. HK har deltatt med innspill i ulike sammenhenger og
har blant annet synliggjort HKs arbeid med bærekraft på Broen til Framtiden i februar og LO
Stats landskonferanse i september.

Pensjon
Pensjon er utsatt lønn og dermed svært viktig for medlemmene. LO og HK har som mål at alle
ansatte skal ha et pensjonsnivå på 2/3 av tidligere lønn, og mer for lavtlønte. Et viktig element
i pensjonssystemet er AFP-ordningen, som har en svært høy verdi for alle som mottar den. LO
og NHO la i mai fram resultatet av AFP-utredningen som har pågått siden tariffoppgjøret i
2018. Utredningsarbeidet har vært komplisert og partene har fått bistand fra Arbeids- og
sosialdepartementet i prosessen. LO og NHO er enige om prinsippene for en ny AFP-ordning
som vil gi en langt mer rettferdig avtalefestet pensjon. HK er blant forbundene som i størst
grad vil være tjent med ny AFP-ordning gjennom at mange av bransjene vi organiserer i
opplever dagens AFP-ordning som lite attraktiv, og dermed tariffavtalen som unødvendig
fordyrende. Dermed står ordningen i veien for tariffavtaleopprettelse og et organisert
arbeidsliv.
Tjenestepensjon
Tjenestepensjon er en lovpålagt ordning som innebærer at alle arbeidsgivere i Norge skal
betale inn minimum to prosent pensjon for sine ansatte etter nærmere fastsatte regler. Etter
LO-kongressens og HKs tidligere landsmøtevedtak er målet brede og solidariske ordninger.
HK har derfor vært opptatt av å tariffeste tjenestepensjonene. HK har også jobbet for at
hullene i ordningen blir tettet, slik at det gis tjenestepensjon fra første krone.
Hullene i tjenestepensjonsordningen har vært at man ikke starter opptjening av
tjenestepensjon fra første krone man får i lønn, at det ikke gis opptjening for lavere
stillingsprosenter enn 20 prosent og at det ikke gis medlemskap i pensjonsordninger for
personer under 20 år.
Kampen for å tette hullene i tjenestepensjonsordningen fikk sin løsning i slutten av 2021, da
den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra Sosialistisk
Venstreparti og Rødt, vedtok på stortinget at det fra 1. januar 2022 skulle gis tjenestepensjon
fra første krone.
Avtalefestet pensjon (AFP)
HK har i 2021 hatt fokus på den nye AFP-ordningen gjennom innspill og møtevirksomhet med
politiske myndigheter, og har vektlagt temaet på møter i referansegruppa for pensjon,
bransjerådssamlingen i november, for ansatte i HK gjennom Faglig forum og for tillitsvalgte på
forespørsel. Referansegruppa for pensjon ledes nå av forbundslederen, som signaliserer en
enda større strategisk satsing på pensjon. På grunn av mye annen aktivitet og restriksjoner
har det vært vanskelig for referansegruppa for pensjon å gjennomføre planlagte
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arrangementer. Møtet i november ble planlagt som halvdagsseminar og skulle gå systematisk
gjennom pensjonssystemet, tidligere arbeid og veien videre med innlegg fra samfunnspolitisk
avdeling i LO og Actecan ved Fredrik Haugen. Deltakelsen fra referansegruppa ble imidlertid
liten og som en konsekvens ble alle i forhandlingsavdelingen invitert inn for å heve
kompetansen på pensjon.
Forhandlingsavdelingen er bidragsyter i LOs informasjonsarbeid om ny AFP-ordning og deltar
jevnlig på koordineringsmøter i regi av LO om AFP, egen pensjonskonto og annet arbeid
knyttet til pensjon. Det er svart på to høringer om pensjon fra HK, et om pensjon fra første
krone og første dag, og en høring om forslag om utlevering av opplysninger fra A-meldingen.
HK støttet begge høringene.

Hjemmearbeid
I juni 2021 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag på høring om endringer
forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715), heretter benevnt
som forskriften. Endringene som ble foreslått var blant annet en tydeliggjøring av forskriftens
virkeområde, et unntak fra skriftlig avtale om hjemmearbeid der hjemmearbeid skyldes
pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, en tydeliggjøring om at forskriften også omfatter
psykososiale forhold, samt at Arbeidstilsynet gis kompetanse til å føre tilsyn med at
bestemmelsen i forskriften blir overholdt.
HK har i sitt høringssvar vektlagt at det bør innføres en bestemmelse i forskriften som
tydeliggjør at det er arbeidsgiver som må sørge for nødvendig utstyr til hjemmearbeid og
dekke løpende utgifter relatert til arbeid hjemme, at arbeidsgivers HMS-plikt må tydeliggjøres,
at arbeidsmiljølovens generelle regler for arbeidstid skal gjelde ved hjemmearbeid og at
Arbeidstilsynet må gis kompetanse til å føre tilsyn med at forskriftens bestemmelser blir
overholdt. Videre har HK poengtert at såkalte "hybridkontorordninger", der arbeidstaker til en
viss grad får mulighet til å velge selv omfang og hyppighet av hjemmekontorbruk, også må få
en avklaring i loven.
For HK er det videre viktig at det tydeliggjøres at forskriften er ment for å regulere en frivillig
ordning om hjemmearbeid som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og at å pålegge
hjemmearbeid, er utenfor arbeidsgivers styringsrett.
HK har ellers blitt del av en samarbeidsgruppe mellom LO og flere andre forbund i LO som
møtes flere ganger i året, og der målet er å snakke om forskjellige problemstillinger knyttet til
temaet hjemmearbeid.
HK har i tillegg gjennomført flere webinarer der hjemmearbeid har vært et tema.
Det er sannsynlig at framtidens arbeidsliv vil ta hjemmekontor mer i bruk enn før
koronapandemien.
HK vil fortsette å være engasjert i temaet ettersom framtidens arbeidsliv mest sannsynlig vil
bestå av mer hjemmearbeid enn før koronapandemien, og det er derfor nærliggende å anta
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at det vil oppstå flere utfordringer relatert til temaet og et behov for faglige avklaringer. HK
ønsker med sitt engasjementet og arbeid relatert til temaet også å rette et større fokus på "K"en i HK.

Søndagen som en annerledesdag
Kampen for å beholde søndagen som en annerledesdag sto også høyt på agendaen i 2021.
I 2020 da koronapandemien hadde stor påvirkning på Norge, var det mange som tok til ordet
for at butikkene burde holde åpent på søndager slik at man fikk spredd handelen utover flere
dager i uken. Denne diskusjonen var ikke så høyt oppe på agendaen i 2021, og mye av
årsaken til det var at HK i debattene som var i 2020 fikk både gehør og gjennomslag for at
butikkansatte også behøver en annerledesdag i uken.
I løpet av året svarte HK på flere høringer fra forskjellige statsforvaltere som hadde fått
søknader om søndagsåpent fra butikker som hevdet at de holdt til på typiske turiststeder.
Utfordringene med å definere hva som er et typisk turiststed er fortsatt til stede og det
medfører en ulik praksis fra statsforvalter til statsforvalter i det å godkjenne om et sted er et
typisk turiststed.
For å svare noenlunde likt på høringer fra statsforvaltere, prøvde man i løpet av året å ha
dialog mellom HK-regionene når det gjelder argumentasjon i høringssvarene.
HK har i 2021 gjenbrukt den digitale kampanjen mot søndagsåpne butikker.

Kompetanse
Regjeringen har satt i gang et arbeid med kompetansereformen "Lære hele livet". Som en del
av dette arbeidet skulle bransjeprogram for kompetanseutvikling styrkes. LO og Virke mente
detaljhandelen burde få det neste bransjeprogrammet, og nominerte sammen i 2019
detaljhandelen som mottaker av neste bransjeprogram. Programmet ble tildelt
detaljhandelen, men det ble i 2020 trukket tilbake i forbindelse med regjeringens økonomiske
krisepakker i forbindelse med koronapandemien, hvor en form for bransjeprogram for flere
bransjer ble en del av krisepakkene. HK ble gjennom dette i 2020 partner i bransjeprogram
for detalj- og faghandel, og for reiseliv.
Bransjeprogrammene i nåværende form har en del begrensninger sammenlignet med
ordinære bransjeprogram. Blant annet partenes mulighet til selv å utvikle nye
utdanningstilbud. HK jobber for at bransjeprogrammene skal komme tilbake i sin
opprinnelige form, slik at intensjonen med bransjeprogram som en del av
trepartssamarbeidet oppfylles. Se også eget avsnitt om bransjeprogram for detalj- og
faghandelen og for reiseliv i årsrapporten under kapittelet om "Skole, utdanning og
kompetanse".
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HK har pekt på at siden de cirka 360 000 arbeidstakerne som er ansatt i handelsnæringen er
de som er absolutt tettest på forbrukeren, så vil det være smart i et miljøperspektiv å sørge
for kompetanseheving, så de kan gi råd til forbrukere som ønsker å kjøpe inn miljøvennlig. Se
også avsnittet om klima og miljø.

Arendalsuka
HK har tradisjon for å delta på Arendalsuka. Dette er en arena hvor aktører innen politikk,
samfunns- og næringsliv møter hverandre og publikum, for å debattere og utforme politikk.
I 2021 ble Arendalsuka arrangert, men på grunn av koronapandemien var ikke arrangement
like omfangsrikt som tidligere år. Informasjonsavdelingen deltok i planlegging og
gjennomføring av hovedarrangementet til LO om ulikhet. Her ble også HKs oppdaterte
rapport om økning i ulikhet som følge av pandemien et tema. Rapporten er utarbeidet av
Tankesmien Agenda på oppdrag fra HKs forhandlingsavdeling og informasjonsavdeling. For
øvrig deltok HK som vanlig med nettverksbygging i Arendal.

Stortingsvalget 2021
HKs forbundsstyre vedtok tidlig at man ønsket et regjeringsskifte med en regjering bestående
av Arbeiderpartiet (AP), Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV). Med bakgrunn i
HKs prinsipp- og handlingsprogram og de enkelte partiers partiprogram mente
forbundsstyret at en ny regjering ville gi den beste politikken for HKs medlemmer.
I valgkampen var AP, SP og SV klar på at de ønsket å forbedre pensjonsopptjeningen, styrke
retten til heltid, fortsatt ha søndagen som en annerledesdag, legge til rette for bedre etter- og
videreutdanning, ta klima- og miljøutfordringene på alvor samt øke fagforeningsfradraget.
Etter valget ble det en regjering bestående av AP og SP. De utformet en regjeringsplattform Hurdalsplattformen, som svarer ut mange av de kravene HK stilte før stortingsvalget.

Podkaster
HKs podkast "Ordna forhold" tar opp temaer som er viktige for våre medlemmer og
tillitsvalgte. Det er nå til sammen 21 tilgjengelige episoder. Disse er også tilgjengelige for bruk
i HKs kursvirksomhet. I 2021 er det spilt inn fire episoder:
•
•
•
•

"Er vi mer eller mindre effektive på hjemmekontor?"
"Hva er egentlig et hovedtariffoppgjør og hva skjer under forhandlingene?"
"Hva er egentlig streik? Stemmer det at streik skaper bedre maktbalanse i
arbeidslivet?"
"Ønsker du deg ny jobb?"
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Høringer hvor HK har latt seg høre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem
Rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten
Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av forsøksordning med
stipend for fagarbeidere
Endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver
Forslag om utlevering av opplysninger fra a-meldingen til NAV
NOU 2021:9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv
Innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning
NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten
Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for
alkoholinnhold
Forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger
Forslag til regulering av konverteringsterapi
Forslag til nytt arbeidsmarkedstiltak - sommerjobb for unge med bistandsbehov
Forslag om å etablere en godkjenningsordning for bilvask, dekkskift og dekklagring
Typisk turiststed Brønnøysund kommune – Søndagsåpent
Søknad om søndagsåpent - Sandane-dagane - søndag 15.08.2021
Søknad om søndagsope - Eid - Nordfjordeid sentrum - søndag 19. september
Selje typisk turiststad
Dispensasjon fra lov om helligdagsfred - Typisk turiststed
Søknad om utvidelse av perioden for Reine som typisk turiststed
Typisk turiststed Alstahaug kommune område Tjøtta
Søknad om godkjenning av Sætre og Tofte som typisk turiststed og søknad
omsøndagsåpent - Asker kommune

Muntlige høringer på Stortinget og innspillmøter
•
•

Videokonferansehøring: Perspektivmeldingen 2021
Videokonferansehøring: Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030
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INTERNASJONALT SOLIDARITETSARBEID
Prosjektengasjement i Bosnia Herzegovina (STBiH)
Prosjektet er videreført og avtalt for perioden 2021-2024. Sentralt for prosjektet er å styrke
STBiH som multietnisk forbund, støtte opp om arbeidet med organisering, likestilling og
ungdom i Bosnia.
Det har vært stor aktivitet i prosjektet i 2021, til tross for covid-19 og den spente situasjonen i
Bosnia. HKs Koordineringsutvalg avholdt møte på Teams 3. mai og 19. november i 2021.
Under møtet i mai ble aktivitetsrapport og økonomisk rapport for arbeidet i 2020
gjennomgått, og på november-møtet gjennomgikk koordineringsutvalget prosjektplan og
budsjett for 2022. Den fagligpolitiske situasjonen i landet og hvordan STBiH arbeider var tema
på begge møter.
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 samt at region Midt-Norge støtter
kvinnekonferansen hvert år.

Prosjektengasjement i Myanmar
På landsmøtets del to i 2021, bevilget HK 1 450 000 kroner til Norsk Folkehjelps
solidaritetsarbeid i Myanmar. Prosjektet er avtalt for landsmøteperioden 2021-2024.
I tillegg til en årlig økonomisk støtte på 400 000 kroner til Norsk Folkehjelps Norad-finansierte
freds- og demokratiarbeid, har HK etter militærkuppet i februar 2021 fulgt utviklingen i
Myanmar gjennom jevnlige møter med Norsk Folkehjelp og deres partnerorganisasjoner i
Myanmar.
Det har i 2021 vært en vanskelig situasjon på grunn av militærkuppet, og HK har særlig fulgt
opp Telenors aktivitet og nedleggelse/salg av sin virksomhet i Myanmar. Videre har det vært
jevnlig dialog med Norsk Folkehjelp og LOs internasjonale avdeling om hvordan vi skal følge
opp arbeidet i Myanmar, og eventuelt dialog med myndighetene om hva vi kan gjøre fra norsk
side.

Prosjektengasjement i Kina
Prosjektet ble etablert etter en direkte henvendelse fra All China Federation of Trade Unions
(ACFTU) i Guangxi-provinsen til LOs Internasjonale avdeling i 2000. Etter Nobels fredspris i
2010 har samarbeidet vært "lagt på is".
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I 2018 henvendte ACFTU i Guangxi-provinsen seg til LOs internasjonale avdeling på ny med
ønske om å gjenoppta samarbeidet, men starte forsiktig med uformelle drøftelser før det
legges på politisk nivå.
I 2019 reiste en HK-delegasjon på seks personer til Sichuan provinsen i Chengdu. Det ble
under besøket inngått en samarbeidsavtale med søsterforbundet Sichuan Provincial
Federation of Trade Unions (SPFTU). Avtalen innebærer at det skal gjennomføres årlige
seminarer vekselsvis i Norge og Kina der samarbeid og dialog om arbeidslivsrelaterte temaer
blir vektlagt.
Grunnet covid-19 og den politiske situasjonen har ikke det vært mulig å gjennomføre
delegasjonsreise eller møteaktivitet med SPFTU i 2021.

Prosjektengasjement i Murmansk
Prosjektengasjementet i Murmansk er et samarbeid mellom HK og Handelsforbundet i FNPR
Murmansk. Prosjektet er avtalt for perioden 2021-2024 med fokus på organisering og
medlemsrekruttering.
Det er ikke gjennomført norsk-russisk seminar i 2021, grunnet covid-19.

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 på Cuba, SNTCGS, om
opplæring av tillitsvalgte.
På grunn av pandemien var det ingen mulighet til å arrangere kurs i 2021.
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ØKONOMI
Kontingentinntekter
Handel og Kontor i Norge mottok i 2021 185,7 millioner kroner i prosentkontingent. I tillegg
kom det inn 124,8 millioner kroner i forsikringskontingent. Oversikten viser totalt innkommet
kontingent per måned sammenliknet med årene 2018, 2019, 2020 og 2021. Inntektene fra
prosentkontingenten ble økt med 1,01 prosent fra 2020 til 2021, eller i overkant av 1,8
millioner kroner. Den lave økningen skyldes innføring av nytt medlemssystem. All kontingent
for 2021 er ikke fordelt og dette vil komme som kontingentinntekter i 2022. Dette gjelder i
hovedsak konsernbedrifter. De totale driftsinntektene til forbundet hadde en økning på 8,5
millioner kroner, eller 2,8 prosent fra 2020 til 2021.
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Handel og Kontor i Norge med regioner mottok i 2021 235,0 millioner kroner 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 43,0 prosent av de totale kostnader. Driftskostnadene består
av lønns- og administrasjonskostnader, kostnader dekket av fonds og aktivitetskostnader.
Lønnskostnadene gjelder både ansatte ved forbundets hovedkontor og ansatte på
regionkontorene. De totale kostnadene for 2021 ble på 347,7 millioner kroner.
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FORHANDLINGSAVDELINGEN; 3310;
1%
KOSTNADER DEKKET AV FONDS;
15719; 5 %

ARBEIDSUTVALGET; 7349; 2 %

KONTINGENTER; 38137; 11 %

IOS; 22258; 6 %

AVSKRIVNINGER; 18011; 5 %

ADM.KOSTNADER; 59806; 17 %

FORSIKRINGER; 111541; 32 %

LØNNSKOSTNADER; 71587; 21 %

Hovedkontorets regnskap viste et årsresultat på minus 26,8 millioner kroner, hvorav 9,5
millioner kroner ble overført som kontingentandel til fonds. 15,7 millioner kroner ble
tilbakeført fra fonds, det ble i tillegg overført 2,0 millioner kroner til internasjonalt støttefond,
og 2,5 millioner kroner til utdanningsfond, og resterende minus 25,1 millioner kroner ble
belastet fri egenkapital. Det ble i 2021 belastet utdanningsfondet 5,4 millioner kroner for mye,
dette vil bli tilbakeført i regnskapsåret 2022.

Eiendeler
Hoveddelen av forbundets eiendeler består av likvide midler i SpareBank 1 Østlandet 37
prosent, omløpsmidler 20 prosent, anleggsmidler 13 prosent, fordringer 24 prosent og
inventar 6 prosent.
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OMLØPSMIDLER; 91691; 20 %

LIKVIDE POSTER; 168208; 37 %

ANLEGGSMIDLER; 55705; 13 %

INVENTAR; 27135; 6 %
FORDRINGER; 108593; 24 %

Gjeld og egenkapital
26 prosent av forbundets kapital er avsatt i fonds og bunden egenkapital. Forbundets største
enkeltfond er reservefondet (streikefondet). Dette utgjorde 106,9 millioner kroner per
31.12.2021, eller 2 862 kroner per yrkesaktiv medlem med tariffavtale.
Sum avsetning forpliktelser er i hovedsak avsetning til landsmøtet og pensjonsforpliktelser. Vi
hadde per 31.12.2021 en avsetning på 7,0 millioner kroner til landsmøtet, og en avsetning på
11,5 millioner kroner i pensjonsforpliktelser. Forbundets frie egenkapital var 165,7 millioner
kroner per 31.12.2021.

FRI EGENKAPITAL; 165718; 37 %

KORTSIKTIG GJELD; 145436; 32 %

GJELDSAVS./ØVRIGE FONDS; 21539;
5%
BUNDET EGENKAP./FONDS; 118639;
26 %
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SAMMENSETNING AV STYRER, RÅD OG
UTVALG
Forbundsstyrets medlemmer
Christopher Ray Beckham, forbundsleder
Elisabeth Sundset. 1. nestleder
Lena Reitan, 2. nestleder
Raymond Alstad, Nord-Norge
Jonny Meland, Midt-Norge
Beate Steinsvik, Vest fram til 26.05. deretter Elin Løset Vie
Nina Hammer Thysse, Agder og Rogaland
Tone Cathrine Hartz, Østlandet Sør
Charlott Pedersen og John Thomas Suhr, Øst
Roy Kristiansen, Innlandet
Vigdis Rekdahl, SLA
Henrik Drivenes, ungdomsrådet
Steinar Nørstebø, HK-klubben
I tillegg møtte administrasjonssjef Arild Sætre, personalsjef Eva Birgitte Skjønhaug,
avdelingsleder IOS Kirsti Hansen Demény frem til 01.09. deretter Bjørn Mietinen,
avdelingsleder FA Hanne Nordkild Skjønsberg. I tillegg møtte redaktør for HK-Nytt Lene
Svenning, politisk rådgiver Inger Helene Vaaten og Andrea Odden (protokollsekretær).

Arbeidsutvalget
Christopher Beckham, forbundsleder
Elisabeth Sundset, 1. nestleder
Lena Reitan, 2. nestleder.
I tillegg møtte administrasjonssjef Arild Sætre, personalsjef Eva Birgitte Skjønhaug,
avdelingsleder IOS Kirsti Hansen Demény fram til 01.09. deretter Bjørn Mietinen fra 01.01.22
og avdelingsleder Hanne Nordkild Skjønsberg.

Deltakere på representantskapsmøter
26. mai, digitalt
Forbundsstyret: Christopher Beckham, Elisabeth Sundset, Lena Reitan, Beate Steinsvik,
Raymond Alstad, Jonny Meland, Nina Hammer Thysse, Tone Cathrine Hartz, John Thomas
Suhr, Charlott Pedersen, Roy Kristiansen, Vigdis Rekdahl, Henrik Drivenes og Steinar
Nørstebø.
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Region Agder og Rogaland: Ann Karin Simonsen, Åse Linda Bakke, Waldemar Volos
Region Innlandet: Knut Arne Vassdokken, Ellen Slæprud, Martin Været
Region Midt-Norge: Siw Mæhre, Arnstein Kolstad
Region Nord-Norge: Henning Bråten, Naimi O. U. Krokstrand, Espen Amundsen
Region Vest: Elin Løset Vie, Espen Berntsen
Region Øst: Fawsi Adem, Marius Aleksander Andersen
Region Østlandet Sør: Jenny Ryding, Gard Nordberg, Camilla Martinsen
SLA: Jan Henrik Sandberg, Mats Jetlund
Bransjerådene: Oddbjørn Snekkerbakken (HK forlag, bok og administrasjon), Sølvi Halvorsen
(HK finans og eiendom) Anne Lise Karlsen (HK privat handel), Siri N. Leithe (HK media,
samferdsel og administrasjon), Kjetil Olsen (HK idrett, kultur og organisasjon), Stian BrydeErichsen (HK fagbevegelse), Amir Mayani (HK luftfart), Turid Sundsetvik (HK vin- og brennevin).
HK-klubben: Bodil Stokke
Kontrollkomiteen: Heidi Larsen
Administrasjonen/hovedkontoret: Arild Sætre, Kirsti Hansen Demeny, Hanne Norkild
Skjønsberg, Gjermund Skaar, Ruth Lindberg, Bodil H. Andersen, Samra Akhtar, Kjell Finvåg,
Kjetil Andersen, Espen Strandhus, Marit Gjelsvik, Inger Helene Vaaten, Andrea Odden.
Regionkontorlederne: Marius B. Nilsen, Frøydis H. Elnan, Arvid Erga, Bjørn Mietinen, Bente
Tandberg, Kjetil Neskvern, Ole Christian Foss.
HK-Nytt: Lene Svenning, Brian Cliff Olguin, Line Mette Finnøy, Jathushiga Bridget Rajah.
Support Mymeet og Teams: Vivi Gabrielsen, Suleman Zafar, Awaes Khan.

Ungdomsrådets sammensetning
Øst:
Østlandet Sør:
SLA:
Innlandet:
Vest:
Agder og Rogaland:
Midt-Norge:
Nord-Norge:
Ungdomssekretær:

Henrik Drivenes, leder
Camilla-Renate Martinsen, 1.nestleder
Mats Jetlund, 2.nestleder
Martin Været
Endre Toft
Waldemar Volos – Silje Mæland (fra november 2021)
Stine Skogset Franssen – Stian Kvalsund (fra april 2021)
Espen Amundsen
Tuva Kvåle
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Konsernklubber
Klubb:

Konsernklubbleder:

Saksbehandler HK:

Ahlsell Norge AS
Amedia AS
Amnesty International
Arbeiderpartiet
ARK Bokhandel AS
Aschehoug Forlag AS
AUF Fylkessekretærene
AUF Sekretærklubben
Aviator Airport Alliance AS
Bring AS
Bring Cargo International Norge AS
Brødrene Dahl AS
Byggmakker Nord AS
Byggmakker Sør AS
Cappelen Damm AS
Coop Norge SA
Coop Norge SA DsF
Cubus AS
DHL Express Norge AS
Egencia Norway AS
Elkjøp Norge AS
Fagforbundet
Felleskjøpet Agri SA
Frisk Utvikling AS
Gyldendal Norsk Forlag AS
Hennes & Mauritz AS
HRG Nordic AS
Human-Etisk Forbund
Ikea AS
Jysk AS
KappAhl AS
Kjøpmannshuset NG Spar AS
Landsorganisasjonen i Norge
Lindex AS
Løvenskiold Handel AS
Menzies Aviation Oslo AS
Nei til EU
NG Kiwi Butikkdrift AS
NG Meny Ultra
Norges Bedritsidrettsforbund
Norges Håndballforbund
Norges Idrettsforbund og
Olymp. og Paralymp. Komité

Morten Hansen
Marte Aarnes
Gerald Folkvord
Jan Thore Martinsen
Marianne Sætervik
Maud Hol
Espen Amundsen
Herman H. Robertsen
Amir Mayani
Pål-Espen Haukedal
Al-Saidi Ihsan
Tone Brusveen
Rolf F. Moe
Camilla Søhagen
Anne-Berit Tuft
Tore Berghagene
Mikael Kristoffersen
Sif L. Sæther
Siri Leithe
Hilde Førsund
Markku Hollmen
Stian Bryde-Erichsen
Nils Gunnar Berg
Jan Vidar Barstad
Helene Lund-Johansen
Grete Sylthe
Trine Alderin
Magnhild Bøe-Hansen
Kateryna Bilokin
Lars Erik Solberg
Gro-Irene Hansen
Tommy Melby
Raymond Alstad
Bente Pedersen
Sverre Holmen
Nikolaos Paraskevas
Kjell Arnestad
Camilla Hermansen
Trine Dahlstrøm
Kjetil Olsen
Espen Modahl

Annar Bakken
Kjetil Andersen
Siri Møllendal
Bodil H. Andersen
Frode Olsen
Arne Veer
Bodil H. Andersen
Bodil H. Andersen
Kjell Finvåg
Rigmor Heggdal
Siri Møllendal
Annar Bakken
Bodil Stokke
Ole Chr. Foss
Arne Veer
Kjetil Neskvern
Kaweh Almassy
Marius Sveinung
Nina Skranefjell
Espen Strandhus
Nina Skranefjell
Ann Suade Garcia
Morten Nordal
Siri Møllendal
Arne Veer
Frode Olsen
Espen Strandhus
Siri Møllendal
Roger Jacobsen
Samra Akhtar
Marius Sveinung
Ole Chr. Foss
Ann Suade Garcia
Bodil Stokke
Annar Bakken
Kjell Finvåg
Ann Suade Garcia
Samra Akhtar
Nina Skranefjell
Siri Møllendal
Siri Møllendal

Robert Olsvik

Bodil H. Andersen
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Norgesgruppen ASA
Norli Libris AS
Norsk Arbeidsmandsforbund
Norsk Butikkdrift AS
Norsk Folkehjelp
Nortura SA
Norwegian Air Shuttle AS
OBOS
Optimera AS
Plantasjen Norge AS
PostNord AS
Power Norge AS
SAS AS
Schenker AS
Skeidar AS
Staples AS
Tools
VB Bok AS
Vinmonopolet
Voice Norge AS
Widerøes Flyveselskap AS

Ingen
Camilla-Renate Martinsen
Jan Erik Brøste
Jorunn Martinsen
Magnhild Otnes
Irene Åstveit
Hilde Loe
Daniel Walter
Halvor Fevang
Birgit Lorentzen
Tord Brønseth
Bjørn Brander
Knut Årnes
Anja Gundersen Dye
Lill Cathrin Jusnes
Thomas Stubben
Torbjørn Naastad
Ingrid Elde
Helge Storvik
Morten Hermansen
Desiree Olaja
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Samra Akhtar
Inger Køhn
Ann Suade Garcia
Kristin Olavesen
Ann Suade Garcia
Jan Sivertsen
Kjell Finvåg
Siri Møllendal
Marius Sveinung
Grethe Berntsen
Nina Skranefjell
Nina Skranefjell
Kjell Finvåg
Inger Køhn
Morten Nordal
Annar Bakken
Geir Løland
Rigmor Heggdal
Samra Akhtar
Nina Skranefjell
Kjell Finvåg

ADMINISTRASJON
HKs administrasjon, med 109 ansatte, ledes av personalsjef og administrasjonssjef. Per
31.12.2021 utgjorde disse totalt 103,9 årsverk. Andelen ansatte fordelt på kjønn er 35 prosent
menn og 65 prosent kvinner. I tillegg til de valgte og faste ansatte, er det engasjert en
kontorlærling, ti vikarer og to prosjektmedarbeidere.
Året 2021 ble, som foregående år, preget av pandemi etterfulgt av strenge restriksjoner og
tidvis nedstenging av samfunnet. For ansatte har det vært utfordrende perioder, både av
hensyn til "av og på" med bruk av hjemmekontor og gjennomføring av møter og kurs for
medlemmer og tillitsvalgte. Administrasjonens etablerte krisestab har også gjennom 2021
håndtert organisasjonens informasjonsbehov og samtidig etablert interne retningslinjer i tråd
med de til enhver tids gjeldende påbud og anbefalinger fra myndighetene hva angår
pandemien.
Administrasjonen har tilstrebet seg til å finne gode løsninger som ivaretar drift av
kjernevirksomheten, og har som mange andre organisasjoner, opplevd et kvantesprang i
forhold til digital kompetanse blant ansatte.
Vi har bistått våre medlemmer som opplevde å bli permittert, mistet jobbene sine eller av
andre arbeidsmessige årsaker trengte faglig hjelp og bistand. Selv om pandemien skapte
utfordringer med fysiske treffpunkter, har de ansatte funnet gode løsninger, være seg digitale
møtepunkter eller møtearenaer hvor smittevernhensyn har blitt ivaretatt uten å sette hverken
medlem eller ansatt i belastende smitterisiko.
Vi er stolte av at vi gjennom nok et krevende år med pandemi har vært med på å skape gode
medlemsopplevelser og medlemsvekst i organisasjonen.
Vi har flere pågående prosjekter i HK som både skal bidra til en mer enhetlig drift og til å
styrke medlemsopplevelsen. Selv om prosjektenes ønskede fremdrift gjennom 2021 har blitt
utfordret av pandemien, er vi allikevel godt fornøyd med leveransen så langt.
I 2020 ble Landsmøte utsatt på grunn av pandemien. Første del av landsmøtet ble avholdt
digitalt i januar, da ble det blant annet valgt ny ledelse. Andre del av landsmøtet ble
gjennomført fysisk på Oslo Kongressenter, da ble HKs prinsipp- og handlingsprogram,
uttalelser og vedtektene behandlet. Se også eget kapittel om landsmøtet.
HK jobber for å utvikle, beholde og rekruttere dyktige ansatte. Tilrettelegging av personlig og
faglig utvikling gjennom ulike interne og eksterne kurs er en viktig faktor for utvikling av HKs
ansatte. Samtidig har vi kontinuerlig fokus på ledelsesutvikling og utøvelsen av et profesjonelt
lederskap.

Arbeidsutvalget med stab
Arbeidsutvalget har ansvar for forbundets virksomhet og ledes av forbundsleder Christopher
Ray Beckham. Forbundsleder, 1. nestleder og 2. nestleder utgjør forbundsstyrets
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arbeidsutvalg. I stab inngår politisk rådgiver, kontorsekretær, administrasjonssjef,
personalsjef, og personalrådgiver.

Forhandlingsavdelingen (FA)
Avdelingen ledes av avdelingsleder Hanne Norkild Skjønsberg, og 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 og liknende. I tillegg til avdelingsleder, består
avdelingen av seks faglige sekretærer, juridisk rådgiver, økonom, organisasjonssekretær,
faglig administrasjonssekretær og to kontorsekretærer.

Avdeling for Informasjon, organisasjon, samfunnskontakt
(IOS)
Avdelingen ledes av avdelingsleder Bjørn Mietinen, og har ansvar for den utadrettete
virksomheten. Alle typer informasjon, kursvirksomhet, verving, samfunnskontakt,
ungdomsvirksomhet, utdanning og liknende hører inn under avdelingens ansvarsområder. I
tillegg til avdelingsleder, består avdelingen av ungdomssekretær, kommunikasjonsrådgiver,
studiesekretær, informasjonsmedarbeider og to organisasjonssekretærer.

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen ledes av administrasjonssjef Arild Sætre. Avdelingen er inndelt i
tre enheter: økonomi, service og IKT. I tillegg er stillingene personvernombud, rådgiver arkiv
og digital rådgiver direkte underlagt administrasjonssjefen. Avdelingen har ansvar for å
forbundets økonomiske interesser, GDPR, IKT-virksomhet og medlemsservice. I tillegg til
administrasjonssjefen består avdelingen av 25 ansatte.

Personalavdelingen
Personalavdelingen ledes av personalsjef Eva Birgitte Skjønhaug, som blant annet har det
overordnede ansvar for personalledelse av forbundet, samt ansvar i å forvalte og
videreutvikle forbundets personalpolitikk, kompetanseutvikling, rekruttering og HMS. I tillegg
til personalsjefen består avdelingen av personalrådgiver og kontorlærling på lærlingkontrakt.

HKs regionkontorer
På forbundets sju regionkontorer var det ved årets slutt 59 ansatte. Det er åtte
regionkontorledere, 28 regionsekretærer, ni organisasjonsmedarbeidere og 14
kontorsekretærer. Av de faste stillingene er det 12 hel- og deltidsstillinger (11 årsverk) som
HK-avdelinger eller regioner refunderer lønn for.
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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 om arbeidslivets lover og avtaler.

Sykefravær
Sykefraværet var i 2021 på fem prosent. Det foreligger ingen skadetilfeller.
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HK-NYTT
Det kom ti trykte utgaver av HK-Nytt i 2021, ni av dem på 48 sider, ett på 52 sider etter HKs
landsmøte. HK-Nytt sendes ut til om lag 78 000 medlemmer, samt andre abonnenter.
Redaksjonen besto av ansvarlig redaktør Lene Svenning, redaksjonssekretær Erlend Angelo
(fram til mars), journalistene Brian Cliff Olguin og Jathushiga Bridget Rajah (delvis permisjon),
og journalistvikarene Line Mette Finnøy og Katharina Dale Håkonsen.
I tillegg til papirutgaven jobber redaksjonen daglig med nyheter til hk-nytt.no. Artiklene
publiseres også på frifagbevegelse.no. LO Media har en avtale med Dagsavisen som
innebærer at en del av HK-Nytts artikler også publiseres i Dagsavisen på nett og papir.
I 2021 hadde hk-nytt.no 402 352 sidevisninger. 27 prosent av leserne er mellom 18 og 34 år.
75 prosent leser hk-nytt.no på mobil, 22 prosent på desktop, mens tre prosent bruker
nettbrett.
HK-Nytt sender ut ukentlige nyhetsbrev til om lag 74 000 medlemmer og andre abonnenter.
30 prosent av trafikken på hk-nytt.no kommer via nyhetsbrevene, mens 23 prosent kommer
inn via sosiale medier.
Ved utgangen av året hadde antall følgere på Facebook rundet 8 000. Redaksjonen har lagt
mer arbeid i å nå ut på Instagram i 2021, og HK-Nytt hadde ved årsskiftet 1 000 følgere.
HK-Nytt gis også ut som e-magasin, som et supplement til papirutgaven. Lenken til en digital
versjon av bladet sendes ut i en epost til 52 000 medlemmer. Lesningen er så langt
beskjeden, mellom 1 500 og 2 500 leser e-magasinet.
Redaksjonen produserer også bladet «LO Finans HK» som kom ut med fire utgaver i 2021.
Bladet går til de om lag 2 000 medlemmene i LO Finans HK. Også dette bladet kommer ut som
e-magasin, det sendes til 1 600 medlemmer. Antall lesere har variert mellom 130 og 700.
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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