
ÅRSMELDING 2019/2020 FOR AKERSHUS NTEU 

 

Akershus NTEUs årsmøte 2018/2019 ble holdt i kantina, Bøndenes hus, 

Schweigaardsgate 34 E, Oslo. Fylkesleder Unni Bingen ønsket velkommen, og før 

årsmøtesakene holdt Heming Olaussen et innlegg om Hjelmengrapporten. 

 

Styrets sammensetning: 

 

            Leder   Svend Haakon Jacobsen, Enebakk 

            Nestleder  Hanne Høiås, Nittedal 

            Sekretær         Arne Thodok Eriksen, Nesodden 

            Styremedlemmer: Kristian Taagerud, Ski/Oppegård 

    Anne-Lise Urke, Bærum 

    Marius Røer Andresen, Eidsvold 

    Ann-Kristin Fiskerud, Skedsmo 

 

 Varamedlemmer: 1) Morten Seip, Bærum 

   2) Anne Guro Syversen, Hemnes i Aurskog-Høland 

   3) Arvid Gjæringen, Nes 

      4) Siri Rutledal Iversen, Oppegård 

 

Leder og Nestleder har hatt ansvaret for å orientere styret om fylkeslagets økonomi 

sammen med arnestad.org som utfører regnskapsføringen og utbetalinger. 

 

 

Styrets arbeid: 

 

Fylkesstyret har avholdt sine møter i NTEUs lokaler i Schweigaardsgate 34 B, til 

sammen 12 møter (inkl. 3 i 2020). Det er behandlet 105 saker i perioden. 

 

Det er avholdt 2 Rådsmøter, to Fylkesledersamlinger, et lokallagsledermøte, tre 

telefonlederkonferanser, to seminarer og 25 års jubileet 29. november for 

folkeavstemningen i 1994. 

 

Utadrettet virksomhet: 

Akershus NTEU har 7 fungerende lokallag. Det har vært arbeidet med å etablere et 

lokallag i Nittedal. Lokallagene har arrangert medlems- og åpne møter med aktuelle 

temaer i perioden. Fylkesstyret samarbeidet med Ski/Oppegård lag om et åpent møte 

med innledning fra Sigbjørn Gjelsvik.  

Det har vært arbeidet med medlemsverving i perioden. Flere medlemmer har gått 

bort og noen har meldt seg ut. Medlemstallet er medio februar 2020 1615, som er 

omtrent det samme som ved årsmøtet 30/1-2019 (1589). Vi har ikke nådd vårt mål 

om 1800 medlemmer ved årsskiftet 2019/2020.  

 



 

Landsmøtets arbeidsplan  er lagt til grunn for Akershus NTEUs arbeidsplan for 

perioden 2019/2020. 

 

Akershus NTEU har fortsatt sin økonomiske støtte til ACER rettssaken og har støttet 

Ungdom mot EU og 25 årsjubileet for Folkeavstemningen 29. november 1994 

økonomisk. Vi søker samarbeid med fagmiljøer og utdanningsmiljøer, 

fagorganisasjoner o.a. organisasjoner som har samme interesser som NTEU. 

 

Flere lokallag har spredd Standpunkt o.a. materiale til kommunestyrerepresentanter, 

og på stands på bygdedager og i forbindelse med valgkamp lokalt. 

 

Fylkesleder og nestleder med flere deltok på Trondheimskonferansen, hvor mange 

viktige tema ble behandlet, med deltakelse fra 613 delegater fra faglige miljøer fra 

hele landet, også innledere fra fagorganisasjoner i Storbritannia m.m. 

 

Fylkesstyret har nær kontakt med fagforeningsmiljøer i vår region, og føler ikke 

behov for å opprette et eget faglig utvalg i Akershus NTEU. Vi har også nær kontakt 

med Oslo NTEU. Vi har blitt invitert på møter arrangert av dem, men har ikke 

arrangert fellesmøter. 

 

Fylkesstyret har sendt inn søknad om UD midler for 2020. Vi planlegger å invitere til 

et seminar om Hjelmengrapporten. Kommersialisering av kommunale tjenester – like 

konkurransevilkår for offentlige og private aktører. Seminaret planlegges over en dag 

i september 2020 i Oslo. 

 

Informasjon og media: 

 

Avholdte møter og arrangementer er lagt inn på Akershus NTEUs hjemmesider, på 

facebook og orientert om ved sms. Vi må arbeide videre for å oppdatere 

medlemmenes mobiler og e-post. Det er fremdeles en del som ikke har opplyst dette. 

Fylkesstyret og lokallagene har skrevet innlegg til lokalavisene og noen 

hovedstadsaviser, med vekslende hell. Fylkesstyremedlemmer har deltatt på kurs i 

medlemsregisteret og sosiale medier. 

 

 

 

 

  

     


