Årsberetning 2017

Årsberetning for LO GLTV 2017
LO GLTV er LOs lokalorganisasjon i Gjøvik, Land, Toten og Valdres. Vi er
samarbeidsorganet for 56 tilknyttede fagforeninger med til sammen ca. 11.500 yrkesaktive
medlemmer. Vårt formål er nedfelt i LOs vedtekter, og vi skal i vårt virkeområde:
a. Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og
politiske arbeidet.
b. Tilrettelegge for tverrfaglig skoleringsarbeid, fortrinnsvis i samarbeid med AOF.
c. Delta i lokalt arbeids- og næringspolitikk arbeid, for å sikre full sysselsetting, næringsutvikling og gode
velferdstjenester i kommunen(e).
d. Lede fellesarrangementer for fagforeningene/avdelingene, arrangere 1. mai og andre faglige møter
som fagbevegelsen har behov for.
e. Oppnevne/velge representanter for de organiserte lønnstakere i offentlige styrer, råd og utvalg,
innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg som de fagorganiserte lønnstakere har interesse
av å være representert i.

Styret
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Bjørn Sigurd Svingen (FF 23)
Nestleder: Anders Aslesen (Fagf. Søndre Land)
Sekretær: Kari Bjørnstad (Fagf. Vestre Toten)
Kasserer: Mari Haugstad (Postkom Østlandet krets)
Styremedlemmer: Dag Erland Skårslette (EL&IT Hedmark og Oppland), Guri Skaug Olsen
(FO Oppland), Kim Nicolaysen (FF 678), Hege Saglien (Fagf. Reinsvoll Sykehus), Unni Rye
(FF 670), Jorunn Onstad (Fagf. Øystre Slidre) og Oddbjørn Vestli (Oppland
Transportarbeiderforening).
Varamedlemmer: Rune Sommerstad (FO Oppland), Inger Bakken (Fagf. Østre Toten), Pål
Marius Larsen (Fagf. Gjøvik) og Jan-Arne Johansen (FF 054).
Det har vært avholdt 8 styremøter, og ett representantskapsmøte i perioden.
Styret har hatt et godt samarbeid i perioden, med mange gode diskusjonssaker på bordet.
Styret har vært representert ved følgende:
LOs fylkeskonferanse i Oppland (nå regionkonferanse): Guri Skaug Olsen og Unni Rye.
Styret i fylkeskonferansen i LO i Oppland (nå regionrådet): Bjørn Sigurd Svingen, Mari
Haugstad.
LO-kongressen 2017: Størk Hansen.
Styret i Folkets Hus Hunndalen: Størk Hansen.
Årsmøtet i Folkets Hus Hunndalen: Bjørn Sigurd Svingen, Størk Hansen, Anders Aslesen.
Nettverkssamling for LOs lokalorganisasjoner: Bjørn Sigurd Svingen.
Trondheimskonferansen: Jorunn Onstad.
Brukerutvalg NAV Gjøvik (disse legges nå ned, og erstattes av regionale utvalg): Jan-Arne
Johansen.
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Allsangkveld
Vi arrangerte vise- og allsangkveld med live musikk den 21. april på Gjøvik Arbeidersamfund,
noe som var et populært arrangement. Over 40 stk. deltok. Rune Sommerstad, Roger
Kristiansen og Sveinung Hovensjø sto for musikken.
1.mai.
Felles annonse for Gjøvik og Totenkommunene, som ble veldig fin. I anledning valgår
forsøkte vi et opplegg med felles talere fra de politiske partiene SP, AP, SV og R, alle tre
stedene.
Vestre Toten: Et jevnt over godt arrangement, med bra deltakelse i demonstrasjonstoget, og
hovedarrangementet på «Haugen». 200 stk. Frokosten i regi av ungdomsutvalgene i
Fagforbundet og Fellesforbundet var en suksess også i år.
Østre Toten: 1. maitog fra Skreia ungdomsskole med flagg, paroler og Skreiens musikkorps,
via Balke bo- og servicesenter, til Kulturhuset. Inger Bakken holdt også appell.
Hovedtalerne kom noe seint, pga. den store trafikken. På kulturhuset holdt også MDG appell.
Finn Olav Alstad underholdt folket med trekkspill.
Gjøvik: Som vanlig 3 arrangementer I vårt program i Gjøvik kommune: Gjøvik by. Snertingdal
og Hunndalen.
Bra deltakelse i flaggborgen om morgenen, og på frokosten. Grei deltakelse i
demonstrasjonstoget, men kunne vært bedre.
Hovedtalerne kom dessverre alt for seint fram til hovedarrangementet, pga. forsinkelser fra
Østre Toten. Men de kom til slutt, og hovedarrangementet gikk sin gang.
Vi har lært en del om logistikk på tvers av kommunegrensene. En 1.maifeiring på det jevne.
LO-kongressen 8.-12. mai 2017
Størk Hansen ble valgt av fylkeskonferansen i LO i Oppland som delegat til LO-kongressen.
Leder Bjørn Sigurd Svingen var delegat for Fellesforbundet. De markerte de seg ved å stille
forslag og ta ordet til den fagligpolitiske situasjonen, LOs egne vedtekter, og
handlingsprogrammets punkt om næringspolitikk og eierskap. Kongressen vedtok ikke økte
midler til LOs lokalorganisasjoner, som vi hadde håpet på. Det vises for øvrig til
dagsprotokollene fra kongressen.
RenoNordenkonkursen
I forbindelse med konkursen i RenoNorden sendte vi brev til ordførerne i alle berørte
kommuner, med anbefaling om å ta tilbake renovasjonstjenestene i egenregi. Det endte opp
med at det interkommunale selskapet Horisont Miljøpark (tidl. GLT avfall) tok over konkursbo
og videre drift, gjennom det heleide aksjeselskapet Horisont Renovasjon AS.
Stortingsvalget 2017
LO GLTV deltok på stands flere steder i vårt distrikt, inkludert Fagernes, Raufoss og Gjøvik.
Vi delte ut vårt eget materiell, og vår politiske plattform, vedtatt på årsmøtet. I tillegg kjørte vi
en del kampanjer om partienes svar på LOs spørsmål på sosiale medier, og egne kampanjer
spesielt myntet på unge velgere. Vi nådde ca. 10.000 brukere med disse kampanjene, som
må sies å være vellykket.
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Da valget skulle telles opp, viste det en samlet tilbakegang for de borgerlige. Mange av APs
velgere var uengasjerte, og forble i sofaen, grunnet en dårlig valgkamp. SP gikk kraftig fram,
som belønning for distriktspolitikken sin. Rødt ble representert på Stortinget for første gang.
KrF havnet på vippen, noe som kan gi den mørkeblå regjeringa en noe mer sosial profil.
H/FrP/V dannet til slutt regjering.
Dermed var fylkessammenslåingen av Hedmark og Oppland et faktum. I prosessen med
sammenslåing er vi skuffet over egne politikeres innsats for å berge oppgaver i
Gjøvikregionen. Det vesle håpet framover blir at nye oppgaver vil lokaliseres i regionen.
Sykehuskampen
Vi tilsluttet oss et opprop der vi ba om svar fra Helse Sør-Øst på følgende sak: «Hvorfor skal
ikke Helseminister Høies lovnader om at ingen sykehus skal miste sine akuttfunksjoner,
inkludert akuttkirurgi, gjelde i Innlandet?»
20. oktober ble det fattet enstemmig beslutning i styret for Sykehuset Innlandet, der
konklusjonen var bygging av nytt Mjøssykehus. I dette ligger at Reinsvoll psykiatriske
sykehus blir avviklet.
Med idéfasen som nå går over i konseptfasen som dystert bakteppe, er det ett positivt glimt:
Solås rehabiliteringssenter på Gjøvik består.
Kampen mot sosial dumping.
Telemarksmodellen, som ble vedtatt i fire kommuner, kommer i bruk for framtida. Arbeidet
med å få denne modellen til å fungere vil bli viktig. Vi opplever nå at enkelte stemmer prøver
å snakke ned modellen, og viser dermed sitt sanne ansikt som useriøse aktører.
Statsbudsjettet
Det reviderte statsbudsjettets følger for det enkelte forbundsområde ble behørig diskutert i
seinhøstens styremøte. Det var noen få lyspunkter, men desto mer mørke, med ytterligere
kutt i dagpengene, kutt i kompetansefremmende tiltak for livslang læring, redusering av
tilskudd til distrikts- og regionalpolitiske tiltak, for å nevne noe.
Representantskapsmøte i november
21. november avholdt vi representantskapsmøte, med godt oppmøte, 32 deltakere. På
dagsordenen sto Faglig kamp i lys av Stortingsvalget (innleder Truls Hansen, fra
Fagforbundet), Økonomiske retningslinjer og Samarbeid på tvers av fagforeninger i våre
distrikter og kommuner. Kjell Andre Wiklund, Vidar Sundbakken og Gro Tangen underholdt.
Proletarball – 4. juledag.
LO GLTV tok ansvar for arrangering av årets Proletarball. Det ble arrangert på Studentenes
Hus på Gjøvik, med live musikk. Pga. veldig kort varsel for mobilisering, kunne oppmøtet ha
vært noe bedre. Men vi satser på å gjøre det samme neste år, med bedre planlegging og
mobilisering, slik at den gjenoppståtte tradisjonen kan holdes i hevd.
Fagforbundet Oppland flytter fra Folkets Hus i Hunndalen (FHH).
Nok en faglig eier flytter ut av FHH og over til dyrere lokaler i privat eie. Derfor vil vi ta initiativ
til en samling mellom eiere og styret i FHH, for å diskutere veien videre.
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Styresamling i Fagernes
I februar arrangerte vi styresamling i Fagernes, med påfølgende middag.
ACER – EUs energibyrå
LO GLTV vedtok uttalelse som gikk imot salg av arvesølvet, og fikk denne enstemmig vedtatt
på LOs regionkonferanse i Oppland. Dette var likevel ikke nok til å få Oppland APs årsmøte
til å gå imot ACER. På tross av den massive motstanden i grunnplanet, landet APs
stortingsgruppe på å stemme FOR tilknytning til ACER. Nok en gang har man gått i
garantifella, som har vist seg fånyttes så ofte før: EØS-avtalen er dynamisk, og den
dynamikken er i kapitalinteressenes favør.
Avslutning
Organisasjonen, ja hele fagbevegelsen, står ovenfor mange utfordringer. Vi har mange
oppgaver å løse, også i framtida. En av forutsetningene for dette viktige arbeidet er at
fagforeningene ser nytteverdien av å delta i arbeidet for et godt fungerende, og kampdyktig
lokalapparat. Med ytterligere drahjelp fra forbundene og LO, er det ingen andre
organisasjoner som kan mønstre tilsvarende kraft som oss. Og heller ingen som evner å stå
opp for velferdsstaten og fellesskapsløsningene som vi har kjempet fram.

Styret i LO GLTV
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