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Konstituering  
 
Styrets forslag til funksjonærer:  
 
Dirigent:  Rune Bakervik, Handel og Kontor  
Dirigent:  Haldis Revheim, Fagforbundet Hordaland  
Sekretær:  Arne Jæger, LO i Bergen og Omland    
Sekretær: Kari Bernardini, LO i Bergen og Omland 
  
 
 

Styrets forslag  til 

 FORRETNINGSORDEN PÅ ÅRSMØTET, 10. APRIL 2014 
 

1. Til å lede møtet velges 2 dirigenter. Dirigentene ordner innbyrdes møtets ledelse.  Til å føre protokoller 
velges 2 sekretærer. 

2. Ingen har rett til å få ordet mer enn 2 ganger til samme punkt på dagsorden.  Taletiden settes til 5 minutter 
første gang og 2 minutter andre gang. 

3. Til forretningsorden gis ingen ordet mer en gang og høyst 2 minutter til hvert punkt på dagsorden. 

4. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med vedkommendes navn og på den forening 
han/hun representerer.  Intet forslag kan fremmes eller trekkes etter at strek er satt. 

5. Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall.  I tvilstilfelle eller når 10 representanter forlanger det, 
foregår avstemming skriftlig. 

6. I protokollen innføres kun forslagene og avstemmingen, samt de fattede beslutninger og talerlisten. 

7. Styret får fullmakt til å godkjenne protokollen fra årsmøtet 

8. Årsmøtet er åpent for pressen. 
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Styret og representasjon 2013 
 
STYRET: 

Leder (AU) Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen 

Nestleder (AU) Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor 

1. Styremedlem (AU) Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5 

Styremedlem Roger Moum Vestnorsk 
Transportarbeiderforening 

Styremedlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes Fagforening 

Styremedlem Grethe Kvist FO Hordaland  

Styremedlem Mads Kleven Unionen Fagforening 

Styremedlem  Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell 

Ungdomsrepresentant 
 

Jeanette O. Syversen Industri Energi, avd 88, Kjemisk 
Arbeiderforening 

Personlig vara, ungdom: Rune Breisnes Fagforbundet Bergenhus 

1. vara Jørgen Melve NTL UiB 
2. vara 

Djevat Hisenaj 
Fellesforbundet, Hotel og 
Restaurantarbeiderforening 

3. vara Jorge Dahl Rørleggersvennenes forening  

4. vara Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest  
 

1.mai komiteen er styret, vararepresentanter og sekretær i LO i Bergen og Omland.  
 

KONTROLLKOMITÉ  
Leder  Kjell Dyngeland Vestnorsk 

Transportarbeiderforening  
Medlem Lillian Vangberg Fagforbundet Åsane 

Medlem: Åge Blummenfeldt Elektroarbeidernes 
Fagforening 

 
 

LOS FYLKESKONFERANSE I HORDALAND   

  NAVN FAGFORENING   

Medlem Ørjan Myrmel Fagforbundet Bergen  

Medlem Sonja Hjelvik Vestlandet Handel og Kontor  

Medlem Audhild Solsvik Fellesforbundet avd. 5  

Medlem Roger Moum Vestnorsk 
Transportarbeiderforening  

 

Medlem Atle Rasmussen Elektroarbeidernes fagforening  

Medlem Grethe Kvist FO Hordaland   

Medlem Mads Kleven Unionen Fagforening  

Medlem Bodil Aleksandersen Fagforbundet Fjell  

Varamedlem Jeanette O. Syversen Industri Energi, avd 88, Kjemisk  
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Arbeiderforening 

Varamedlem Rune Breisnes Fagforbundet Bergenhus   

Varamedlem Jørgen Melve NTL UiB   

Varamedlem 
Djevat Hisenaj 

Fellesforbundet, Hotel og 
Restaurantarbeiderforening 

 

Varamedlem Jorge Dahl  Fagforbundet Helse Bergen  

Varamedlem Helge Aasmul NAF avd. 6 Vest   

Varamedlem Roar Lokøy Marinestasjonenes 
Fagforening  

 

Varamedlem Beate Steinsvik Vestlandet Handel og Kontor  

Varamedlem Linda Gangstøe Fagforbundet Helse Bergen   

Varamedlem Arne Jæger  LO i Bergen og Omland   

 

LO i Bergen og Omland er også representert følgende steder 

LOs representantskap (valgt for 4 år):     Ørjan Myrmel 
Styret for Fylkeskonferansen (valgt for 4 år):   Ørjan Myrmel 
Byrådsleders kontaktutvalg     Ørjan Myrmel  
Styremedlem Folkets Hus Askøy:     Arne Jæger 
Styret Bergensbanen 4-4-2020:     Christopher Beckham 
Lokalhistorisk arkiv i Bergen:     Vigdis Ravnøy, leder 
Maritimt Forum Bergensregionen     Arne Jæger  
Samarbeidskomiteen LO/AP i Bergen Ørjan Myrmel, Sonja Hjelvik, Audhild 

Solsvik, Arne Jæger 
LOFavør Bergen Ørjan Myrmel, Grethe Kvist, Roger Moum, 

Arne Jæger 
Bryggeriarbeider Gjesdals legat Jannicke Kjenes, vara: Arne Jæger 
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Styrets beretning 2013 
Innledning 

Innledning 
2013 var et år hvor Stortingsvalget satte sitt preg på arbeidet vårt.  LO i Bergen startet 
den lange valgkampen høsten 2012, og vi fortsatte valgkampen utover vinteren og 
våren 2013 gjennom vår møteserie Veivalg2013 hvor vi ønsket å sette fokus på saker 
som har betydning for fagbevegelsen og våre medlemmer. 
 
Valgkampen var den største enkeltsaken i 2013, og den nok en gang mobiliserte 
fagforeningene tillitsvalgte og medlemmer til en kjempedugnad som gjorde at vi klarte 
å gjennomføre alle de planer vi hadde lagt.  
 
Til tross for vår innsats så endte Stortingsvalget som kjent i regjeringsskifte, og vi fikk 
en regjering som signaliserte en klar retningsendring av norsk politikk.  Vi har de siste 
åtte årene hatt en regjering som ikke bare har lyttet til hva vi i fagbevegelsen har sagt, 
men også respondert på våre krav. Dette har resultert i at vi blant annet har hatt lav 
arbeidsledighet mens krisen har herjet i Europa. Så vil fremtiden vise hvordan den nye 
hverdagen vår vil bli. 
 
Også i 2013 måtte vi dessverre ha fanemarkeringer til støtte for fagforeningskamerater 
som ikke fikk tariffavtale. Denne gangen var det bedriften Atea som ikke ville gi de 
ansatte en tariffavtale. 
 
 

Styremøter 

Det har blitt avholdt 9 styremøter i perioden og 72 saker har blitt behandlet. 

Vararepresentantene har blitt innkalt til alle møtene.  

Årsmøtet 2013 

Årsmøtet i LO i Bergen og Omland 2013 ble avholdt 11. april. Ved møtets åpning kl. 

1400  

var 56 fremmøtte representanter og 12 gjester tilstede. Totalt 68 personer var 

tilstede under åpningen.  

 

Anne Aasheim, Postkom, og Mads Kleven, Unionen Fagforening, 

ble valgt til dirigenter. Kari Bernardini, LO i Bergen og Omland, 

og Hamdi Sæther, NAF Avd. 6, ble valgt til sekretærer 

 

Årsmøtet vedtok følgende politiske uttalelser:  
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 Bergensbanen – viktig for verdiskapning og sysselsetting 

 VALGET 2013 – ET VEIVALG. 

 Likebehandling for alle 

 Alt henger sammen med alt, også i boligpolitikken 

 HMS og språk må ha fokus! 
 

 

 

1. mai 2013 

Representantskapet i LO i Bergen og Omland vedtok på sitt møte, 4. februar 2013, at 

følgende hovedtalere i Bergen og paroler for 1. mai 2013: 

 

LO leder:      Roar Flåthen 

Leder i SV:     Audun Lysbakken  

Stortingskandidat for AP:   Jette Christensen 

 

1.mai 2013 var preget av et meget dårlig vær. Dette førte til at man måtte korrigere noe 

av programmet og marsjruten underveis. Like fullt var det etter forholdene god 

oppslutning på tross av været. Det var ca. 3000 tilhørere på torgalmenningen. 

 

 

Hovedparole 2013: 

 

 Et arbeidsliv for alle - ingen svekkelse av Arbeidsmiljøloven! 

 

Sentrale paroler:    

 Tre år er nok - La asylbarna bli 
 Staten Israel = Apartheid 

 Sosial dumping skaper A og B lag - Norsk lønn i Norge 
 Sats Kollektivt - Bybanen i hele Bergen 

 Barn er ikke en handelsvare - nei til anbud i Barnevernet ! 
 Opphev blokaden av Gaza. Boikott Israel 
 Ingen rasering av posttilbudet. Stopp Eus liberalisering 

 Hev kvinnelønnen. Likelønn Nå! 
 Nei til konkurranseutsetting i Bergen Kommune. 

 Skattekutt er velferdskutt. Styrk velferden, stem rød-grønt. 
 Solidaritet med arbeidere i Europa ! - stopp kuttpolitikken ! 
 Syria blør - FN må sikre freden  

 Ja til heltid og faste stillinger 
 Stopp raseringen av barnevernet i Vest 

Marsjruten ble endret til å bli:  

Torgallmenningen –Torget (forbi Fana Sparebank)– Vetrlidsalmenningen  – Torget – 

Strandgaten – Chr. Michelsensgate – Veiten – Ole Bullsplass  – Torgallmenningen.   
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Askøy:  

LO i Bergen og Omland, Fagforeningene på Askøy, Askøy AP og Askøy SV 

arrangerte 1. mai frokost i Folkets Hus Askøy. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgkampen 2013 

Annonser og leserinnlegg i BT/BA/Bydelsavisene 
Vi hadde på trykk 4 leserinnlegg i perioden. 3 i BA og 1 i 
Åsaneposten. Vi hadde på trykk en helsidesannonse som 

fokuserte på hvem som fikk nytte fordelene av skattelette i BA 
26. september. Vi hadde på trykk en helsidesannonse hvor 

mange tillitsvalgte var avbildet og med oppfordring om å støtte 
deres oppfordring i BT 6/9, Avisa Hordaland 7/9, Sunnhordland 
6/9 og i BA 7/9 og 8/9. 

 
 

Arbeidsplassbesøk/Politiker i arbeid 
Vi hadde et prosjekt hvor vi ønsket å ha en politiker i arbeid en 
dag. Dette var et positivt tiltak hvor tanken var å senke 

terskelen for kommunikasjon mellom politiker og arbeidsfolk. 
Det var også et tiltak hvor politikeren skulle få oppleve hvordan 

det var å jobbe på et gitt sted. Vi fikk dessverre ikke så mye 
mediaoppmerksomhet på tiltaket vårt som vi skulle ønsket. 
Følgende politikere hadde vi utplassert: Jette Christensen (ap), 

Gina Barstad (sv), Ruth Grung (ap), Eigil Knutsen(ap).  
 

Postkasseaksjoner 
Det ble gjennomført postkasseaksjoner i samråd med Arbeiderpartiet. 
LO i bergen og omland puttet materiell i postkassene i samme området 

som Arbeiderpartiet skulle ha husbesøk en eller to dager senere. Vi 

hadde 9 postkasseaksjoner, og delte ut ca 7000 brosjyrer. Både den 

egenproduserte brosjyren og LO’s sentrale brosjyre ble lagt i 
postkassene. 

 
Morgenaksjoner 
Vi gjennomførte 31 morgenaksjoner de siste 2 ukene før valget. Dette 

var både utenfor bedrifter og virksomheter i Bergen og 
omlandskommunene og i Bergen sentrum på utvalgte sentrale steder. Vi 
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delte ut profilerte poser med vann, knekkebrød, ostehøvel, 
egenprodusert brosjyre og den sentrale LO brosjyren. Totalt utdelt ca. 
10.000 poser.  
 

 

LO i Bergen og Omland drev en svært god valgkamp i 2013. Vi drev en 

god grasrotvalgkamp hvor dugnadsånden var høy. Fagforeningene ga 
god støtte og deltok med mannskap og midler når det trengtes.  

Organisasjonsprosjektet 2011-2013 var viktig bidragsyter for at vi klarte 
å være synlig over en lang periode og i samarbeid med andre 
lokalorganisasjonene over et stort område. Vi hadde også god støtte av 

LO Hordaland.  Det var dessverre for sterke krefter som jobbet i mot oss 
og de rødgrønne tapte makten etter åtte år. Vi mener det ikke stod på 

innsatsen til fagbevegelsen . 
 
 
 

 

Veivalg 2013  

Styret fortsatte gjennomføringen av rekken av konferanser kalt Veivalg, slik det var 

planlagt året før 

 

Veivalgskonferansene skulle gi en arena hvor vi 

tegnet opp hvordan samfunnet henger sammen og 

hvorfor valget i 2013 nettopp var et veivalg. 

Konferansene skulle gi de tillitsvalgte argumentene 

de trengte i valgkamptiden man gikk inn i. I 2013 

har styret arrangert 4 konferanser under Veivalg 

2013:  

 
Tirsdag 5. februar 2013:  

Offentlig Eierskap 

Infrastruktur, samferdsel, kraftpolitikk. 

Innledere: 

Linn Herning, For Velferdsstaten 

Hans Felix, forbundsleder EL&IT 

Thor Andrè Berg, Nettdirektør i BKK 

70 deltagere 

Sted: Bergen 

Mandag 4. mars 2013 

Deltidsfellen 

Heltid/deltids-utfordringer i privat sektor, med særlig fokus på varehandelen 

Innledere:  

Trine Lise Sundnes, nyvalgt leder Handel og Kontor 

Peggy Følsvik, 1. nestleder i Handel og Kontor 

Ove Magnus Halkjær, Handel og Kontor 
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40 deltagere 

Sted: Bergen 

Fredag 24. mai 2013 

Rett skal være rett – arbeidslivskonferansen 

Innledere: 

Anniken Huitfeldt, arbeidsminister 

Arve Bakke, leder av Fellesforbundet 

Peggy Hessen Følsvik, 1.sekretær LO 

Line Eldring, FAFO  

180 deltagere 

Sted: Bergen 

Onsdag 19. juni 2013 

Forvaltning eller forretning? 

Den norske modellen i offentlig sektor 

Innledere: 

Helene Bank, For Velferdsstaten 

Erlend Steine Lie, Universitetet i Bergen 

Jon Severud, Utdanningsforbundet 

Åge Blummenfeldt, EL&IT 

Jarle Berge, NTL 

50 deltagere, avholdt i Bergen 

 

 

Faglig-politisk samarbeid  

 

Samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen 

LO i Bergen og Omland har et godt samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen. Vi har 

faste møtepunkter der arbeidsutvalget i LO i Bergen og Omland treffer ledelsen i 

Arbeiderpartiet i Bergen. Våre faste treffpunkter er i samarbeidskomiteen. 

Komiteen har flere møter i forbindelse med samkjøring av valgkampaktiviteter. 

 

 

Samarbeid med Bergen Sosialistisk Venstreparti og Bergen Senterparti 

Samarbeidet med SV i året som har gått har vært fortløpende ad-hoc møter. 

Bergen senterparti har vi ikke hatt noe møteaktivitet i året som har gått. 

 
  

Arrangement  

 Møte med litauisk forening 

27. januar avholdt LO i Bergen og Omland møte for ca. 100 deltagende medlemmer 

av litauisk forening. Temaet var LO og fagbevegelsen.  
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Arbeidsplassbesøk 

Årets første arbeidsplassbesøk ble arrangert 28. januar med Hordaland AP sin 

førstekandidat Per Rune Henriksen. 

 

LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka 18. – 19.. mars 2013 

LO i Bergen og Omland var representert med organisasjonsmedarbeider Kari 

Bernardini, sekretær Arne Jæger og nestleder Sonja Hjelvik . Målgruppen for 

konferansen er LOs lokalorganisasjoner, LOs distriktskontorer og forbundene. 

Temaene varierer fra år til år. LO i Bergen og Omland mener det er viktig å være 

tilstede og høre hva som skjer av lokale tiltak i landet, og det er en konferanse som 

gjør at vi kan knytte kontakter. Det er på disse konferansene en hører hvordan 

situasjonen er i LO lokalt, og det er god nettverksbygging.  

 

Samråd - Næringsministeren 

14. mars deltok vi på samråd på Bergen Engines i regi av NHD. Næringsminister 

Trond Giske hadde invitert ledere fra en rekke bedrifter og NHO og LO for få innspill 

til kommende stortingsmelding  

 

Besøk fra Gaza 

Vi deltok på møte med Salma Abudahi fra Gaza  i regi av Norsk Folkehjelp. Vi fikk 

god informasjon om hvordan det var å jobbe som frivillig blant dem som bodde i 

Gaza. 

 

Fanemarkering ATEA – EL og IT forbundet 

Striden med ATEA ble markert ved to anledninger for LO i Bergen og Omland. Det 

ble arrangert en fanemarkering 29. april i forbindelse med starten på streiken. 

Deretter markerte vi også med fanemarkering da BKK bl.a. ble tatt ut i 

sympatistreik. 

 

 

 
 

 

LO Kongressen  

LO sin 33. ordinære kongress ble avhold 3.-7. mai. LO i Bergen og Omland var 

representert ved Ørjan Myrmel (leder), Audhild Solsvik (1.styremedlem) og 

Jeanette Syversen (Ungdomstillitsvalgt).  

 

Storbykonferanse 

Det ble arrangert storbykonferanse med LO Oslo, LO i Bergen og Omland, LO 

Trondheim, LO Stavanger, LO Tromsø, LO Kristiansand og LO Fredrikstad i 

tidsrommet 7.-9. April 2013 på Saga Quality hotel, Tromsø. En gang i årets treffes 

de 7 største lokalorganisasjonene i LO til konferanse for å diskutere faglige og 

politiske utfordringer.  
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Markering av 100 år med stemmerett for kvinner 

På årsdagen 11. juni, avholdt LO i Bergen og Omland sammen med andre en 

markering av at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Det ble feiret 

med faner og appeller ved blå stein på torgallmenningen. 

 

 

Minneplakett over Reidar Olsen  

LO i Bergen og Omland har sammen med familien etter Reidar 

Olsen og  Sporveis Funksjonærenes Forening å flyttet 

minneplaketten over Reidar Olsen til veggen på Bergen Kino, 

mot Håkonsgt.  Reidar Olsen var en aktiv motstandsmann 

under krigen og var medlem av SABORG i Bergen. 

Minneplaketten var på plass til 1.mai. LO leder Roar Flåthen 

hedret Reidar Olsen ved å legge ned krans på hans minne 

1.mai. Den formelle markering av minneplaketten ble holdt 

den 20. juni. Det var godt oppmøte blant gjenlevende, 

etterlatte og sympatisører.  

 

Politisk kvinnekonferanse  

LO i Bergen og Omland avholdt en vellykket konferanse den 24. august om 

kvinners rettigheter . Innledere var Gerd Kristiansen (lo), Kristin Halvorsen (sv), 

Norma Ramos og andre. Konferansen ble avsluttet med en markering på 

torgalmenningen med appeller. 

 
40 års markering – militærkuppet i Chile 

Latinamerikagruppen avholdt 11. september en flott markering på det akademiske 

kvarter for minnes 40 år siden militærkuppet i Chile. Leder i LO Bergen og omland 

holdt en god appell hvor vektla det gode forholdet mellom LO i Bergen og Omland 

og de Chilenske flyktningene fra den gang. 

 

 

Morgenmøte om pensjon 

17. september holdt Kjell Birkeland fra Sparebanken SR-Bank foredrag om pensjon. 

Innleder ga ett godt innlegg på hvordan pensjonsordningene slår ut for arbeidsfolk 

og grep man kan ta for å møte utviklingen. Tilstede var 19 deltakere. 

 

 Samarbeid med Robin Hood huset 

LO i Bergen og Omland var sammen med en del fagforeninger på møte i Robin 

Hood huset i Bergen. Tema for møtet var «sosial nød  - sosial dumping». Det ble 

holdt et frokostmøte for å følge opp den 25.10. Et samarbeid sprang ut av møtet 

hvor bl.a. Fagforeninger stiller opp på Robin Hood huset hver fredag mellom 12-14 

for å bidra med svar på arbeidslivsspørsmål til brukere av huset. 

  

 

Politisk Markering for Asylbarna 

Det var en politisk markering for Asylbarna etter løftene 

gitt i regjeringserklæringen. 9. november 2013. 

Arrangementet ble holdt på torgalmenningen hvor vi deltok 

i en appellrunde for Asylbarna. Styremedlem Atle 

Rasmussen representerte LO i Bergen og Omland 

 

Informasjonsmøte – Caritas 

Sekretær Arne Jæger holdt innlegg for den katolske kirkes 

hjelpeorganisasjon sin frivilligsamling den 11. november.  

 

Fylkeskonferanse/lederkonferanser i LO  

LO i Bergen og Omland har deltatt på LOs fylkeskonferanser som har vært 

arrangert i 2013, og på to lederkonferanser i regi av LOs distriktskontor Hordaland. 
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Det er viktig å treffe de andre lokalorganisasjonene i fylket, og spesielt i forbindelse 

med organisasjonsprosjektet er det viktig  

 

Risavika Terminal – Solidaritetsmarkering med havnearbeiderne 27. 

november 

LO i Bergen og Omland var representert på markeringen med styremedlem Roger 

Moum. Markeringen favnet bredt og også internasjonale fagforeningskamerater 

hadde funnet veien til Risavika havn. Konflikten har ennå ikke funnet sin løsning. 

 

LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka 5.-6. desember 2013 

LO i Bergen og Omland var representert med nestleder Sonja Hjelvik, sekretær 

Arne Jæger og organisasjonsmedarbeider Kari Bernardini. Det var en godt besøkt 

konferanse med 140 påmeldte deltakere. Innledere var bla. Helga Pedersen (ap), 

Terje Olsson (lo), Gerd Kristiansen (lo). Målgruppen for konferansen er LOs 

lokalorganisasjoner, LOs distriktskontorer og forbundene. Temaene varierer fra år 

til år. LO i Bergen og Omland mener det er viktig å være tilstede og høre hva som 

skjer av lokale tiltak i landet, og det er en konferanse som gjør at vi kan knytte 

kontakter. Det er på disse konferansene en hører hvordan situasjonen er i LO 

lokalt, og det er god nettverksbygging. 

 

Frokostmøte vedrørende Sekkingstad 

Den 9. desember avholdt LO i Bergen og omland frokostmøte med tittelen 

«Hvordan misbruke utstasjoneringsdirektivet , med fokus på Sekkingstad» Innleder 

var forbundssekretær fra NNN, Jarle Wilhelmsen. Han beskrev sakskomplekset og 

hvordan NNN hadde håndtert utfordringen med måten å organisere bedriften på.  

 

Minnemarkering for Nelson Mandela 

5. desember døde Nelson Mandela. Den 11.desember avholdt Organization of 

African Associations Bergen minnemarkering for ham. Det ble avholdt på Bergen 

internasjonale kultursenter. Sekretær Arne Jæger holdt appell på vegne av LO i 

Bergen og Omland. 

 

Rød Pub 

I perioden har vi vært støttespiller til initiativet «rød pub». Dette er et sosial 

arrangement hvor folk på venstresiden i politikken kan møtes i løpet av året.. Det 

har vært arrangert quiz og sangkvelder på slike kvelder. LO i Bergen og Omland 

mener det er viktig at bevegelsen og venstresiden har også slike møteplasser. 

  

 Mellomoppgjøret 2013 

Resultatet av årets mellomoppgjør tok hensyn til de internasjonale utfordringene 

med krise hos våre viktigste handelspartnere. Det viktigste for bevegelsen var å 

sikre kjøpekraftutvikling og et fokus på lavlønnsutviklingen. Resultatet var da et 

generelt kronetillegg på kr. 0,75 og ytterligere kr. 1,40 til overenskomster som 

ligger under 90% av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. 

 Økonomi  

LO i Bergen og Omland finansieres av kontingenten som foreningene betaler til LO i 

Bergen og Omland 4 kvartaler i året.  Medlemsutvikling i LO i Bergen og Omland er 

stabil. I 2013 betalte fagforeningene inn kontingent for 37.406 yrkesaktive 

medlemmer. Pensjonister, skoleelever, studenter og arbeidssøkende betaler ikke 

fagforeningene kontingent til LO i Bergen og Omland for.  

 

Pr 31.12.13 hadde LO i Bergen og Omland kr. 1.709.276 i egenkapital. Årsmøtet i 

2013 vedtok å bruke kr. 250.000,- fra egenkapitalen og overskuddet fra året før i 

stortingsvalgkampen 2013. LO i Bergen og Omland brukte mer midler i valgkampen 
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enn budsjettert, men på grunn av gode bidrag fra fagforeninger og LO Hordaland 

endte regnskapet med kun kr. 94.219,- i underskudd. Dette ble da trukket fra 

egenkapitalen. Resultatet ble da kr. 155.781,- bedre enn budsjettert. 

 

Representantskap 

Styret har i 2013 arrangert 2 møter i representantskapet.  

Styret vurderer alltid nødvendigheten av å innkalle representantskapet. Dette er 

det høyeste organet mellom årsmøtene. Skal representantskapet innkalles til møte, 

må vi ha gode faglige og politiske innledere, og det bør være forslag til uttalelser 
og/eller saker som fører til vedtak. 

4. februar 2013 –  

Tema: Et arbeidsliv for alle 

Innleder: Anniken Huitfeldt, statsråd 

 

Representantskapet til LO i Bergen og Omland er sammensatt av 90 valgte 

delegater. Delegatene er fordelt forbundsvis etter fagforeningenes innbetalte 

kontingent året før, sammensetningen for 2013 er gjort på bakgrunn av innbetalt 

kontingent i 2012.  

 

19. september 2013 

Tema: evaluering av valgkampen 2013 

Innledere:  Geir Kvile, BA 

  Trygve Svennson, statssekretær NHD 

  Roger Pilskog, Distriktssekretær LO Hordaland.  

 

Representantskapet til LO i Bergen og Omland har følgende sammensetning i 2013:  

  

Forbund Representanter 

EL&IT Forbundet 5 

Fagforbundet 28 

Fellesforbundet 18 

Fellesorganisasjonen 5 

Forbundet for ledelse og 

Teknikk 

1 

Handel og Kontor i Norge 6 

Norsk Offiserforbund 1 

Norsk Arbeidsmandsforbund 4 

Norsk Fengsel og 

Friomsorgforbund 

1 

Norsk Jernbaneforbund 1 

Norsk 

Lokomotivmannsforbund 

1 

Norsk Musikerforbund 1 

Norsk Nærings- og 

Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

2 

Industri Energi 5 

Norsk Post- og 

Kommunikasjonsforbund 

1 

Norsk Sjømannsforbund 3 

Norsk 

Transportarbeiderforbund 

2 

Norsk Tjenestemannslag 4 

Skolenes Landsforbund 1 
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Totalt i Representantskapet  90 

 

 Organisasjon  

LO i Bergen og Omland arbeider med å finne formen på hvordan vi skal ivareta 

omlandet. Men det er slik at de fleste fagforeningene har kontoret i Bergen, og 

betjener klubbene og medlemmene fra Bergen. I vårt omland er det Fagforbundet 

som er representert i alle kommunene, og vi samarbeider med dem og eventuelle 

andre foreninger i aktuelle lokale saker.  

Fra 1.1. 2013 har LO Vaksdal og LO Osterøy vær en del av LO i Bergen og Omland. 

LO i Bergen og Omland består nå av 9 kommuner og vi har ett betydelig område å 
administrere. 

LO i Bergen og Omland fikk 400 000.- i samarbeid med de andre 

lokalorganisasjonene og LOs distriktskontor i Hordaland i forbindelse med 

organisasjonsprosjektet 2011-2013. Kari Bernardini arbeider med prosjektet, og 
det innbefatter 

 Kommune- og fylkestingsvalget 2011 

- Veivalg 2013  

 Stortingsvalget 2013 

 Verving av studentmedlemmer 

 Organisasjonsutvikling, herunder rekruttering 
 

I perioden har Tone Hauan sagt opp sin stilling. Arne Jæger ble tilsatt midlertidig på 

100% stilling på bakgrunn av Christopher Beckhams utvidede permisjon. Denne er 

utvidet til å gjelde ut oktober 2016. 

LO i Bergen og Omland er medlem av Arbeiderbevegelsens 

arbeidsgiverorganisasjon. Det er sekretær Arne Jæger som er den som koordinerer 
arbeidet på kontoret. 

Sluttord  

2013 var preget av Valgkampforberedelser og gjennomføring. Vi førte en god 
valgkamp, men nådde ikke målet vårt med en fortsatt rød-grønn regjering. 

Landet har fått en ny regjering som har varslet at de ønsker å forandre Norge i en 
retning som ikke stemmer overens med de mål og verdier som vi i LO i Bergen har. Vi 
ser dessverre allerede tendenser til en mindre aktiv nærings og arbeidslivspolitikk som 
går ut over våre medlemmer.  
 
Fagbevegelsen må i årene som kommer belage seg på en ny hverdag hvor vi ikke 
lenger bare kan snakke om nye krav og forbedringer av eksisterende rettigheter, men 
hvor vi nok må belage oss på omkamp på ordninger og rettigheter vi tidligere har 
kjempet frem. 
 
Erfaringen fra de siste årene, og også fra 2013 viser at fagbevegelsen i Bergen står 
samlet når det er noe vi ønsker å gjennomføre og oppnå. Det er en styrke vi må ta vare 
på og bygge videre på. 
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Styret i LO i Bergen og omland vil takke alle fagforeningene for innsatsen i 2013 og så 
satser vi på et like godt samarbeid i 2014.  

 

 

Bergen, 24.03.2014 

Ørjan Myrmel Sonja Hjelvik Audhild Solsvik 

Leder Nestleder 1. styremedlem 

   

Roger Moum Atle Rasmussen  Grethe Kvist 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

   

Mads Kleven Bodil Aleksandersen Jeanette O. 

Syversen 

Styremedlem Styremedlem Ungdomsrepresenta

nt 

   

Jørgen Melve Djevat Hisnej Jorge Dahl 

1. vara 2. vara 3. vara 

   

Helge Aasmul  Rune Breisnes Arne Jæger 

4. vara 

Vara 

Ungdomsrepresentant Sekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 


