
 

 

Årsmelding 2018 
 
 

Alle medlemmene i lokallagsstyret i Oslo kommune har trukket seg fra sine verv og det blir da 
krevende og gi en komplett beskrivelse av alle aktiviteter i 2018. 

 
 
Nøkkeltall  

 Årsmøte 
2016 

Årsmøte 
2018 

Årsmøte 
2019 

Medlemstall  337 347 366* 

Netto medlemsvekst 43 38 19 

Antall tillitsvalgte 30 32 17** 

Belegg tillitsvalgte 18 17 11** 

Virksomheter med medlemmer 40 39 39** 

 
*revisorgodkjente tall 
** per 15.2.19 
 
Økonomi 
Inntekter 
Lokallagstyret søkte region øst om midler til å gjennomføre tiltaksplanen for 2018.  
   
Region Øst innvilget et tilskudd på 20000,- og videresendte saken til hovedstyret med anbefaling om 
å bistå lokallaget med de resterende 55000,- 
Hovedstyret vedtok å innvilge et tilskudd på 55000,- til lokallaget.    
    
Totalt har lokallagets budsjettramme for 2018 vært på 75000,-  
   
Utgifter 2018 
Totalt har vi brukt 64 475,- av den tildelte budsjettrammen.  
       
Styrets arbeid 
Årsmøte 2018 
Årsmøte 2018 ble avholdt 1. februar.  
Politisk arbeid  
HTV Oslo kommune har deltatt på samlinger i regi av UNIO der byrådet også deltar. Dette er en viktig 
arena for å fremme lokallagets politikk. 
HTV jobbet for en tettere dialog med politikere og de forskjellige organisasjonene som organiserer 
medarbeidere i barnevern og NAV. 
 
HTV Oslo kommune deltok som leder av rådgivende utvalg for tariff på politisk råd. Dette er en viktig 
arena for å fremme lokallagets tariff- og lønnspolitiske interesser.  
 
Aktivitet i lokallaget 
Medlemsmøter 
Styret har arrangert 12 medlemsmøter. Dette er finansiert gjennom lokallagets tildelte midler. 
Kurs for tillitsvalgte og medlemmer 
Styret har arrangert 2 samlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner i Oslo kommune. Tematikken på 
disse samlingene har vært lokal lønnspolitikk og egen lønnsdannelse. Samlingene er finansiert 
gjennom lokallagets tildelte midler.  



 

 

 
Hovedoppgjør 2018 
Forhandlingsutvalg i Unio 
HTV Oslo kommune har vært forbundets representant i forhandlingsutvalget i Unio og har 
representert medlemmenes krav til Unio i forbindelse med hovedoppgjøret. 
 
Forhandlingsdelegasjon i Unio 
HTV Oslo kommune var forbundets representant i forhandlingsdelegasjonen i Unio i årets 
hovedoppgjør. 
KBU 
HTV Oslo kommune har vært forbundets representant i konfliktberedskapsutvalget til Unio KBU. 
Dette utvalget forberedte og planla en eventuell konflikt i forhold til årets hovedoppgjør. 
 
 
Lokale forhandlinger 2018 
Forhandlerkorps i Oslo kommune:  
I 2018 var det lokale forhandlinger.  
Forhandlerkorps i Region Øst 
Forhandlerkorpset i Oslo kommune er en del av forhandlerkorpset i Region Øst. HTV og vara HTV har 
bistått region Øst med lokale forhandlinger. 
Særavtaler 
Akademikerforbundet har forhandlet med Oslo Kommune om adgang til å inngå særavtale. Kravet 
ble avvist av Oslo kommune. Det er utformet bruddprotokoll fra forhandlingene. 
 
Frikjøp av HTV Oslo kommune 
Hovedstyret har frikjøpt HVT Oslo 100% i 2018. En forutsetning for frikjøpet er at HTV Oslo kommune 
stiller seg til disposisjon for generalsekretæren til andre oppgaver i forbundet. I 2018 har 
arbeidsmengden vært 80 % Oslo kommune og 20 % andre oppgaver. 
 
Lokallagets budsjett 2018 
Styret søkte Region Øst og sentral om budsjettmidler for 2018.  
 
 
 
 


