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1. STYRET
Avdelingsstyret har bestått av:
Arbeidsutvalg: Leder Bjørn Sigurd Svingen, nestleder Kjell Smedsrud, ungdomsleder Sindre
Ensrud.
Styremedlemmer: Bjørn Ivan Ødegård, Elin Bågårud, Tor Ivar Karlsen, Lars Bjerke, Trond Olafsen,
Björn Hansson, Vegard Bergseng, Vegard Fuglerud.
Varamedlemmer: Marianne Stensrud, Kim Nicolaysen, Stein Paulsen, Ole Bjørn Lundhagebakken,
Tore Sandsengen, Geir Petter Sollien, Torleik Bjørndal Larsen, Øyvind Villa Johansen, Ovin Grue,
Asbjørn Jønsson og Lars Erik Sørlie.
Forretningsfører Trine Karlsson har fungert som sekretær for styret. Fane2-medarbeider Henning
Lerud har tiltrådt styret ved behov.

2. MØTER
Det er avholdt åtte ordinære og ett ekstraordinært styremøte i årsmøteperioden
AU har avholdt 36 møter.
Det er avholdt to møter i klubblederforum i perioden.
Avdelinga har også vært representert i følgende fora/utvalg/organisasjoner:
LO i Vestopplands styre: Bjørn Sigurd Svingen, Lars Bjerke (vara)
LO i Vestopplands representantskap: Sindre Ensrud, Tor Ivar Karlsen, Elin Bågårud, Lars Bjerke.
Regionkonferansen for LO i Innlandet: Elin Bågårud.
Regionrådet LO i Oppland: Bjørn Sigurd Svingen (for LOs lokalorg). Kjell Smedsrud (vara, for FF).
OFII (Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet) - Sindre Ensrud (observatør).
NCE Manufacturing: Bjørn Sigurd Svingen.
NCE Manufacturing kompetanseforum arbeidsutvalget: Bjørn Sigurd Svingen.
Avdelingslederforum Fellesforbundet i Oppland og Innlandet (ALF) – Bjørn Sigurd Svingen.
Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS – Bjørn Sigurd Svingen, Einar Linnerud (frivilligrep.)
1. maikomiteen i Vestoppland– Bjørn Sigurd Svingen.
Fellesforbundets representantskap – Sindre Ensrud (ungdomsrep.), Bjørn Sigurd Svingen.
Felles ungdomsutvalg ADK Indre Øst: Sindre Ensrud (leder), Knut Helge Wikan.
Fellesforbundets sentrale ungdomsutvalg: Lene Myhrvold (ungdomssekretær, fram til mai), Ida
Aaboen Sundet (3. vara fram til 10. april, fast representant etter), Sindre Ensrud (2. vara fra 10.
april)
Styret i stønadskassa: Bjørn Frøsaker (leder) og Elin Bågårud (nestleder).
Tariff-/bransjeråd Industri – Jørn Rønning til juni, Tor Ivar Karlsen etter.
Leanforum Innlandet – Leandagene: Trond Olafsen, Bjørn Sigurd Svingen, Kjell Smedsrud (vara for
LO, observatør)
Styret for Industriaksjonen: Bjørn Sigurd Svingen.
Styret i Bolins Venner: Bjørn Sigurd Svingen, Lene Myhrvold, Stian Olafsen.
Avdelinga har i tillegg vært representert ved følgende større møter/konferanser:
Den regionale og den sentrale ungdomskonferansen i FF, Trondheimskonferansen (digitalt),
Leandagen Innlandet, årskonferanse Pensjon for alle.

3. MEDLEMSTALLET
Den 31.12.2020 var det totale medlemstallet 2 542 (2 627). 1 676 (1 769) yrkesaktive medlemmer,
og 866 (858) ikke-yrkesaktive. Avdelinga organiserte i alt 111 nye medlemmer i perioden. 41
medlemmer har gått bort i 2020. (Foregående år i parentes).
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4. ØKONOMIEN
Årsresultatet viser et overskudd på kr 865 726,-

5. BEVILGNINGER
Det har i perioden blitt bevilget kr 70 140,- til forskjellige formål.

6. VIRKSOMHETEN
Nedstenging av Norge - massepermitteringer
3. mars 2020 vedtok forrige årsmøte i sin beretning: Medlemsutviklingen viser at vi er påvirket av
at konjunkturen i våre største bransjer har flatet ut, og hatt en noe negativ trend, tross svak
kronekurs. Vi håper dette er forbigående, og ikke starten på en generell resesjon i økonomien.
Elleve dager seinere stengte hele Norge ned. Om vi nå er aldri så lei av benevnelsen korona, covid19, pandemi, så kommer vi i vårt tilbakeblikk ikke utenom hvor mye dette har påvirket oss i
årsmøteperioden.
Som følge av full stopp i bilproduksjonen i Europa, skulle vi de neste månedene oppleve at
nærmere 800 av våre fagforeningskamerater ble permittert (helt eller delvis). Etter en måneds tid
startet bilfabrikantene forsiktig opp produksjonen igjen, men på Raufoss var det først i august vi
kunne oppleve en slags normalisering av ordrer. Dessverre ble en del av permitteringene
konvertert til oppsigelser. Før mars hadde vi 1755 yrkesaktive medlemmer. Til sommerferien var
vi nede i 1682. Heldigvis var ikke alle bedriftene i industriparken like berørt, og dette avlastet de
verste utslagene.
Avbrutt tariffoppgjør
Samtidig som Norge stengte ned, ble frontfagsforhandlingene i Oslo avbrutt, og våre to
representanter i forhandlingsdelegasjonen ble sendt hjem. Alle lønnsoppgjør ble bestemt utsatt til
høsten.
Dagpengene som lot vente på seg
Våre berørte medlemmer forholdt seg tålmodig til den situasjon som oppsto. I overkant tålmodig,
kan man nesten si. For da en velmenende stortingsopposisjon påla regjeringen økte ytelser i
dagpenger, brøt NAV-systemet fullstendig sammen, som følge av disse endringene.
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ostehøvelreformen) bidro neppe positivt i denne
sammenheng. Dette førte til at mange av de permitterte måtte vente lenge, før de fikk de ytelser
de hadde krav på. Samtidig som de ble pålagt sosial distansering, var det mange som havnet i en
fortvilet og desperat situasjon. Oppi i dette ble det utført en kjempejobb av de klubbtillitsvalgte i
de berørte bedriftene. Tillitsvalgte som hentet mat til medlemmer fra Frelsesarmeen, høres
nesten utrolig ut for de som ikke hadde førstehånds kunnskap om dette. Men Frelsesarmeen
kunne i offentlighet bekrefte en voldsom økning i pågangen. Velferdsstaten, og det sosiale
sikkerhetsnettet, var i ustand. Vi bebreider ikke de ansatte i systemet, som gjorde det de kunne, i
et system som ikke virket.
Fagforeninga har sjelden vært så mye i media som i denne årsmøteperioden. Ikke bare
lokalmedia, men riksmedia. Det var utrolig viktig for oss å få fram hvor prekær situasjonen for
medlemmene faktisk var, slik at statsrådene skulle skjønne alvoret. "Haugen” var til tider like mye
pressekontor som fagforeningskontor, og herfra ble det koordinert en rekke oppslag med både
tillitsvalgte og permitterte medlemmer, og adresserte henvendelser, fra media. Samtidig var vi
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opptatt av at medlemmene også skulle beskyttes mot de mest pågående og dyneløftende
journalistene. Vi er stolte av alle som har stilt opp, og turt å stille seg i rampelyset tross sin
fortvilte situasjon. I tillegg var vi med på å starte opp en Facebook-aksjon og hjelp-til-sjølhjelpgruppe for de permitterte, som fikk nærmere 7500 medlemmer.
“Utbetalingene kommer. Utbetalingene kommer.” Tålmodigheten begynte å nærme seg
bristepunktet, og vi hadde begynt å planlegge politisk streik mot regjeringa, før det endelig
begynte å løsne. Det var på mange måter en lettelse, for å arrangere en masseaksjon midt under
en pandemi, er ikke bare, bare. Derfor kastet vi oss rundt, og arrangerte den 18. juni sosial
grillfest for de permitterte på “Haugen” i stedet. Veldig koselig, i en av pandemiens pustepauser.
Bolins Venner
Koselig var det også å kunne være med på å stifte organisasjonen Bolins Venner, som jobber med
å få flyttet den gamle arbeiderboligen på Stenberg tilbake til Raufoss. Dette arbeidet er umåtelig
viktig for å få tatt vare på en viktig del av arbeiderhistoria på Raufoss – ja, faktisk er det mulig at
ammunisjonsfabrikken ikke hadde blitt lagt til Raufoss uten at arbeiderboligene fra den gamle
fyrstikkfabrikkens tid var tilgjengelige. Dette prosjektet vil vi nok fortsette å bidra til, med
menneskelige og økonomiske ressurser.
Praktikant
Fra sommer til jul knyttet LO i Vestoppland til seg en praktikant fra Sollia, med kontorplass på
«Haugen». Det var ikke alltid like lett å finne meningsfulle oppgaver midt under en pandemi, men
det ble utført viktig arbeid med å følge opp våre kontoer på sosiale medier, og annet forefallende
kontorarbeid.
Frontfagsoppgjøret – del 2
3. august fortsatte frontfagsforhandlingene på nytt. I mellomtida hadde NHO revidert sitt syn på
tariffoppgjøret, og gått i fullstendig vranglås. Det var derfor ekstra krevende forhandlinger
gjennom de neste ukene, før en kom til enighet med Norsk Industri, etter ny rekord i
forhandlinger på overtid (22 timer over frist). Igjen ble Raufossmiljøet lagt merke til nasjonalt, idet
lokale tillitsvalgte kunne bekrefte overfor media, at streikevåpenet var i full beredskap, hvis
nødvendig. Resultatet ble godtatt med solid flertall, og godt oppmøte i uravstemningen, tross
pandemien.
Hytta på Maihaugen
På høsten var det tid for offisiell åpning av hytta på friluftsmuseet på Lillehammer/Maihaugen.
Der vil den nå stå for ettertida, og fortelle om et viktig stykke Norgeshistorie, om organiserte
arbeideres kamp for egen helse og fritid, og framveksten av foreningshytter.
Ny brannstasjon på RA-løkka
Ny brannstasjon har i perioden vært under bygging på RA-løkka. Ny utrykningsveg inn i
industriparken har ført til at vi har avstått noe tomt fra det nordvestre hjørnet av «Haugen», i
bytte mot gjenytelser.
Avlysninger
Koronaen påvirket 1. maifeiringa som ble gjennomført digitalt i stedet. Det ble dessverre avlysning
av pensjonisttur, pensjonistjulebord og jubilantfest.
Avdelingas fane
Etter vedtak på fjorårets årsmøte er fana nå restaurert og frisket opp, med nye snorer, ny
fanetopp og ny revers/bakside.
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Administrasjonen
Det har vært en økning i administrativt arbeid som følge av situasjonen. Avdelinga har bistått en
rekke medlemmer i saker som er oversendt fra klubbene, samtidig som vi i perioden har måttet
ha stengte dører på «Haugen» ut ifra smittevernhensyn.
Våre to ansatte bruker 1,5 årsverk på foreningen. I tillegg er den ene ansatte i et halvt årsverk på
arbeid for Stønadskassen. Avdelinga har IA-avtale og avtale om bedriftshelsetjeneste, i tillegg til
psykologtjeneste for tillitsvalgte. Leder har vært frikjøpt i 80 % stillingsbrøk for å ivareta
avdelingas oppgaver.

STUDIE- OG OPPLYSNINGSARBEIDET FOR 2020
Dette er den første perioden etter at studieutvalget ble lagt ned, og styret overtok oppgavene. I
perioden har det foregått noe kursing, men studieaktiviteten har naturligvis lidd veldig under
pandemien. Samtidig har læringskurven vært bratt for bruken av digitale møteverktøy i både
styre- og studiesammenheng. Ungdomsleder Sindre Ensrud og forretningsfører Trine Karlsson har
påbegynt AOFs kursveilederskolering.

ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget har i perioden bestått av:
Leder: Sindre Ensrud (Benteler) (valgt på avdelingsårsmøtet)
Resten av ungdomsutvalget konstituerte seg selv på følgende måte:
Nestleder: Knut Helge Myhrvold Wikan (Nammo)
Sekretær: Anders jensen (Benteler)
Medlem: Tobias Larsen (Ragasco)
Medlem: Vegard Bergseng (Steertec)
Medlem: Stian Fjeldstad (Nammo)
Medlem: Ida Aaboen sundet (Neuman)
Medlem: Madelen Fridlund (Plastal)
Medlem: Kim Bjørnstad (Ragasco)
Medlem: Alexander Hagen (Kongsberg Automotive)
Representasjon:
Ungdomsutvalget har hatt representanter her: Avdelingsstyret, Klubblederforum, Den regionale
ungdomskonferansen 2021, Den Sentrale ungdomskonferansen 2020, Representantskapet,
representantskapet i avd 023.
ADK ungdomsutvalget.
Styret i OFII
Generell aktivitet:
Ungdoms utvalget konstituerte seg selv etter årsmøtet i 2020.
Har avholdt 4 ordinære møter.
Sindre Ensrud og Knut Helge Myhrvold Wikan har sittet i ADK indre øst sitt ungdomsutvalg. Sindre
Ensrud ble valgt som leder av utvalget.
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Vi deltok på den sentrale ungdomskonferansen med 4 delegater: Lilliane Nydal, Sindre Ensrud, Ida
Aaboen Sundet og Aleksander Hagen.
Oppsummering
Året 2020 skulle starte så bra med nye medlemmer i utvalget og en ny giv, dessverre så ble vi
truffet av Korona noen dager før det første møtet i utvalget, dette førte til at vi måtte avlyse det
første møte og ikke fikk den starten vi ville ha. Utover sommeren og tidlig høst, så ble det avholdt
møter, men ikke så mange som vi ønsket, vi hadde også litt problemer med at folk ikke møtte opp
på møtene.
Men selv om koronaen har satt en brems for mye, så har vi prøvd å delta på det vi kan. Vi har vært
mye i media rundt permitteringer, dagpenger og utfordringene for de unge når verden blir satt på
vent slik som skjedde med koronaen. Vi har vært med og påvirket lokale politikere samt noen
stortingspolitikere. Vi håper verden snart normaliserer seg så mye nå at vi kan dra igang
ungdomsarbeid enda mer, og får ett enda større engasjement for foreningsarbeid blant de unge
medlemmene.

ÅRSRAPPORT FRA HVO-FORUM I RIP-2020.

Forumet har bestått av HVO fra
Lasse Walheim (Benteler) Bjørg I Wiik (Nammo).Svein Gunnar Hjartnes (Kongsberg Automotive),
BjørnChr.Finsveen(Hunton), Tor Arne Hoel (Isiflo),Terje Nereng (Hydal),
Tom Rudi Åsen(Plastal) Mike Arum (Topro), Svein Torsvik (Steertec), Tor Egil Brandshaug
(Neuman), Trond Tåsås (Sintef), Daniel Heimstad (Hoff), Olav Karlsen (Agility Fuel System) Gard
Legernes (RAB) Kjetil Nereng (Veolia), Bjørn Hansen (Thune Produkter) Hans Pedersen
(Profillakering)

Vi har hatt ei arbeidsgruppe som har bestått av
Bjørg I Wiik
Nammo
Svein Gunnar Hjartnes
Kongsberg
Tor Arne Hoel
Isiflo
Lasse Walheim
Benteler
Arbeidsgruppa har hatt planleggingsmøter i forkant av møter og stått for Vo-samlinger.
Retningslinjer for hovedverneombudsforum
Hensikten med HVO-forumet er erfaringsutveksling, kursing og koordinering av
vernearbeidet mellom bedrifter med tariffavtale, og å være et overordnet bindeledd mellom
vernekorps og tillitsvalgte.
Alle hovedverneombud i industribedrifter i Vestoppland kan sitte i HVO-forumet.
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Aktivitets- og handlingsplan 2020
All kursvirksomhet med BHT, arbeidstillsyn osv er lagt på is frem til det kan gjennomføres
smittevernmessig sikkert.
Bedriftsbesøk hos forumets mange medlemmer legges også på is.
4 møtedatoer for 2020. (10.03 – 09.06 – 08.09 – siste møte 01.12 utgår pga Korona)
Fast tema, lov og avtaleverk, oppdatering fra arbeidstillsynet, sykefravær, kurs og
tilløp som andre kan lære av.
Jobbe bevist med å rekrutere medlemmer til forumet.
Øke verneombudenes betydning i bedriftens HMS-arbeid.
Følge opp og aktivisere de som er valgt som verneombud.
Ved valg av verneombud skal det tas hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn.
Fremsnakke og tilrettelegge for skolering og kompetanseheving.
For HVO-forum
Lasse Walheim

HYTTEKOMITEEN
Gruppa har bestått av:
Leder
Trond Olafsen
Medlemmer
Kjetil Cato Solbakken
Medlemmer
Tore Sandsengen
Medlemmer
Pål Runden
Medlemmer
Roy Arne Myhrby
Aktivitet 2020:
Liten aktivitet i år på grunn av covid-19.
Forslag til arbeidsplan 2021:
Beise hytte 1.
Rydde i vedbuene på alle hyttene.
Gjorde hyttene klar til sommerferien.

1.3.2021
For hyttekomiteen
Leder Trond Olafsen

TUR- OG JULEBORDSKOMITEEN
Ingen aktivitet, pga. Korona.
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FORSIKRINGSUTVALGET 2020
Forsikringsutvalget har i år bestått av:
Jon Are Eikefjord (EL & IT), Henning Lerud (sekretær), Kjell Smedsrud (FF), Roar Bogsveen
(FF), Bjørn Ivan Ødegård (FF), Stein Paulsen (FF) og Tor Ivar Karlsen (FF).
Tiltredende medlemmer:
Trine Karlsson
(FF)
Henning Lerud
(FF)
Styret (LO-foreningenes ledere i industriparken):
Bjørn Sigurd Svingen
(FF)
Terje Sagstad
(FLT)
Jens Petter Skurdal
(HK)
Jon Are Eikefjord
(EL&IT)
Inviterte gjester:
Jon Inge Vesterås
Per Johan Hvamstad

(Innlandet Forsikringsmegling)
(Innlandet Forsikringsmegling)

Det har blitt avholdt årsmøte og et utvalgsmøte, hvor nyheter, regnskap og medlems- og
skadeutvikling ble gjennomgått.
I henhold til hvitvaskingsloven, er nå LOs forsikringsordning registrert i Brønnøysundregisteret.
Samarbeidet i utvalget har vært meget bra. Vi ønsker det nye utvalget lykke til videre i arbeidet
med våre forsikringsordninger.

For Forsikringsutvalget
Henning Lerud
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