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STYRE OG ADMINISTRASJON

Representantskapet foretok pa arsmetet 14. april 1980 folgende valg:

ARET 1980

+ A-regjering

+ Full sysselsetting

+ Overskudd pa utenrikshandelen

—B-bystyre

—Fortsatt nedgang i antall
industriarbeidsplasser

- Sosial boligbygging .. .
en saga blott

STYRE:
Formann: Ivar 0degaard
Nestform.: Vally Bernich

Medl.: Rolf Dahl
Per Ryanes
Finn Hauge
Knut Bentzen
Odd Vaering
Jorun Christensen
Einar Langli
Annar Lille-Maehlum
Per Ridder Nilsen

Vara.: Rigmor Pedersen
Finn Sandberg
Anne-Lise Nilsen
Terje Kristiansen

Tiltr.: 0yvind Hvattum
Marion Folvik

REVISJONSUTVALG:
Medl.: Sigurd Danielsen

Vara.:

Bitte Vatvedt
Otto Karstensen

LO'S REPRESENTANTSKAP:
Medl.: Ivar 0degaard

Vara.: Vally Barnich

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Tjenestemannslaget (gj.v.)

Bygn.industriarb.forbundet CgJ-v.)
Grafisk Forbund (gj.v.)
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Jem og Metall Cgj.v.)
Kommuneforbundet (gj.v.)
Handel og Kontor (gj.v.)
Kjemisk (ny)
Postorganisasjonen (ny)
Sjemannsforbundet (ny)

Postforbundet (gj.v.)
Kommuneforbundet (ny)
Handel og Kontor (ny)
Naering og Nytelse (ny)

LO's distr.kontor Oslo/Akershus
Familiepolitisk Utvalg

Kommuneforbundet (gj.v.)
t 3/12 1980
Tjenestemannslaget (ny)
Bygn.industriarb.forbundet (gj.v.)
t 5/10 1980

Jernbaneforbundet (gj.v.)

Tjenestemannlaget (gj.v.)

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DiSTRIKTSKONTOR
OSLO/AKERSHUS: (Kongressperioden)
Formann: Ivar 0degaard Jernbaneforbundet



Pa representantskapsmete 18.02 ble felgende valgkomite valgt: Annar

Lille-Msehlum (formann), Per Ridder Nilsen, Ruth Andresen, Ingvald

Kolve, Gunhild Emanuelsen, Mary Johansen, Odd V%ring.

Styret har i 1980 avholdt 15 meter. En del av de viktigste sakene har

ogsa vsert behandlet pa representantskapsmetene. Samarbeidet i
styret har veert det beste. I de fleste sakene har det vrert enstemmige
beslutninger.

Administrasjonen bestar av en fastlennet sekreteer/kasserer, for tiden
Arne Jensen. Etter tidligere inngatt avale med Oslo Arbeiderparti hvor
SAMORG leier kontor, utfores en del av det rutinemessige kontor-
arbeidet, som trykking, stensilering, adressering, pakking, utsendelse
samt noe skrivearbeid av personalet pa OAP's kontor. Dette er til stor
hjelp for sekreteeren i det daglige arbeidet

Den 04.01. 1980 var det 60 ar siden SAMORG ble stiftet. Jubileet ble
markertved en enkel tilstelning pa arsmetet 14.04. LO var representert
ved distriktssekretser 0yvind Hvattum som hilste jubilanten og over-
rakte en vakker blomsteroppsats. Det forela ogsa hilsen og blomster
fra Oslo/Akershus NKP. To av SAMORG's tidligere formenn, Oscar
Olsen og Gunnar Alf Larsen var til stede, og de ble overrakt blomster
av formannen. Kort beretning om virksomheten er for ovrig inntatt
som vedlegg til arsmeldingen for 1979.

MEDLEMSSTATISTIKK

Pr. 1. oktober var 165 fagforeninger/avdelinger fra 27 forbund tilmeldt

SAMORG. Samlet medlemstall ved samme tidsrom var 129 172. Dette

er en okning pa 1 515 fra 1979.

FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

1. Arbeiderpartiets Presseforbund ................ 1 127
Oslo avd. av AP .............................. - 127

2. NTATF ...................................... 6 2.076
Avd. 2- Byggelederne ........................ - 227
Avd. 4-.;.".................................. - 1.400
Avd. 30 - Oslo Grafiske Arbeidsledere ............ - 51
Avd. 96 - Standard ing. og Tekn. Forening ........ - 265
Avd. 42 - STK's Arbeidslederforening ............ - 90
Avd. 97 - NEBB ..................:............. - 43

3. Norsk Arbeidsmannsforbund .................... 1 1.700
Avd. 5 - Osio og omegn Arbeidsmannsforening .. - 1.700

4. Bekledningsarbeiderforbundet .................. 3 1.769
Avd. 22 - Bekledningsarbeidernes Forening ...... - 1.577
Avd. 302 - Oslo L^rarbeiderforening ............ - 26
Avd. 311-Oslo Portefelje- og Lasrvarearb.forening - 166

5. Bygningsarbeiderforbundet .................... 11 7.969
Avd. 3 - Oslo Stein-, Jord- og Sementarb. Forening - 2.807
Avd. 4 - Oslo Trelastarbeiderforening .......... - 120
Avd. 5 - Rorleggernes Fagforening .............. - 1.065
Avd. 1 - Tomrer og Snekkernes Fagforening ...... - 1.665
Avd. 9 - Malersvennenes Forening ............ - 776
Avd. 1T - Blikkenslagerne og Taktekkernes Forening - 307
Avd. 12 - Bygningstapetserernes Forening ........ - 133
Avd. 13 - Glassmestersvennenes Forening ........ - 158
Avd. 15 - Isolatarenes Fagforening .............. - 85
Avd. 6 - Murernes Union ...................... - 473
Avd. 2 - Murarbeidernes Forening .............. - 380

6. Elektriker og Kraftstasjonsforbundet ............ 5 2.746
Avd. 1 - Elektromonterenes Forening .......... - 2.300
Avd. 2 - Radiomontorenes Fagforening ........ - 5
Avd. 12 - Heismontorenes Fagforening .......... - 200
Avd. 242 - Telefonsentralmonterenes Forening .... - 191
Avd. 230 - Bedriftselektrikerforeningen .......... - 50

7. Norsk Fengselstjenestemannsforbund ............ 1 517
Avd. 1 - Oslo Fengselsfunksjonserers Forening .... - 517



FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

8. Norsk Grafisk Forbund ........................ 4 6.096
Oslo Bokbinderforening ........................ - 1 .679
Kraftand Fagforening ............:,............ - 231
Oslo Litograf- og Kjemigrafforening .............. - 1.431
Oslo Typografiske Forening .................... - 2.755

9. Norsk Gullsmedarbesderforbund ................ 2 261
Oslo Gullsmedarbeiderforening .................. - 253
Oslo Tannteknikerforening ...................... - 8

10. Handel og Kontor i Norge ...................... 2 14.323
Avd. 3 av HK .............................. - 7.000
Avd. 120 av HK .............................. - 7.323

11. Hotell og Restaurantarbeiderforbundet .......... 3 3.248
Oslo h-lotell og Restaurantpersonales Forening .... - 1.512
Oslo Serivt0rforening .......................... - 1.202
Oslo Kokkeforening ............................ - 534

12. Norsk Jern og Metallarbeiderforbund ............ 2 16.433
Avd. 1 -Jern og Metall Oslo .................. - 15.854
Avd. 235 - Oslo St0periarbeiderfore,ning .......... - 579

13. Norsk Jernbaneforbund ........................ 16 5.199
Osjo distrikts Kondukt0rforening ....'..... ........ - 297
Oslo distrikts Kontorpersonales Forening ........ - 754
Hovedadministrasjonens Tjenestemannslag ...... - 600
Oslo distrikts Handverkerfqrening ."/............ - 107
Oslo distrikts Linjepersonales Forening .......... - 619
Lokomotivpersonalets Forening .................. - 142
Statsbanenes Sjaferforening .................... - 92
Oslo distrikts Stasjonspersonales Forening ...... - 905
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening .......... - 820
Oslo distrikts Vognvisitorforening ................ - 95
Oslo distrikts Verksmesterforenmg .............. - 27
Oslo distrikts Elektropersonales Forening ........ - 243
Oslo distrikts Banemesterforening .............. - 9
Forsyningspersonalets Forening ................ - 70
Oslo distrikts Rutebilpersonales Forening ........ - 300
Oslo Ingenior-og Teknikerforening av NJF ........ - 119

14. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund .......... 2 2.107
Oslo Kjemiske Arbeiderforening ................ - 2.003
Lysaker Kjemiske Arbeiderforemng .............. - 104

15. Norsk Kommuneforbund ........................ 40 23.734
Oslo Havnevesens Personalforening . . . . . . . . . . . . . - 375

FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

Veivesenets Arbeiderforening .................. - 696

Oslo kommunale Vognmannsforening ............ - 336

. Elektrisitetsverkets Arbeiderforening ............ - 604

Kirkevesenets Personalforening ................ - 310

Vannvesenets Arbeiderforening .................. - 445

Friomradenes Fagforening ...................... - 986
Oslo Sykehuspersonales Forening .............. - 3.300
Oslo Sporveisbetjenings Forening ................ - 1.839
Lysverkenes Funksjonierforening ................ - 500
Renholdsverkets Arbeiderforening .............. - 574
Oslo kommunale Skorsteinsfeieres Forening ...... - 30
Oslo Sporveisarbeideres Forening .............. - 965
Oslo kommunale Vaskebetjenings Forening ...... - 1.700
Rikshospitalets Personalforening . . . ,,.'.^,...,.. .. . . . - 1.095
Oslo kommunale Skolefunksjon%rers Forening . . . . - 123
Sosiale etaters Fagforening .........;.,-........ - 1.240
Tekniske etaters Funksjonserforening ............ - 1.100
Osto kommunale Rerleggerforening .............. - 78
Oslo Sporveiers Tekn. Arbeidslederforening ...... - 126
Oslo Brannkorpsforening ...................... - 647
Oslo Kinobetjenings Forening .................. - 112
Gaustad Sykehus Personalforening .............. - 304
Film- og Teaterteknisk Forening ................ - 543
Helseradet-s Personalforening .................. - 555
Oslo kommunale Bygg og Boligetaters Forening . . - 339
Tjenestemannsforeningen ved Radhuset .......... - 931
Holmenkollbanens Betjeningsforening ...,.......,,.. - 162
Oslo og omegn Vaktmesterforening .............. - 520
Baneselskapenes Befalsforening ................ - 263
Friserenes Fagforening ........................ - 180
Oslo Sporveiers Kontorpersonales Forening ...... - 187
Oslo kommunale Tjenestemannslag .............. - 255
Prisnemndas Tjenestemannsforening ............ - 81
Oslo kommunes Revisorforening ................ - 103
Oslo kommunale Parklederforening .............. - 148
Sosialavdelingens Personalforening .............. - 755
Bamehagepersonalets Fagforening .............. - 856
Oslo kommunale EDB-personales Forening ...... - 126
Kulturpersonalets Fagforening .................. - 245

16. Norsk Lokomotivmannsforbund .................. 1 620
Oslo distrikts Lokomotivpersonales Forening ...... - 620



FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL. FORBUND/FORENING

ANT. ANT.
AVD. MEDL.

17. Norsk Musikerforbund
Oslo Musikerforening

18. Nserings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundet ....
Oslo Margarinarbeiderforening
Bryggeri- og Mineralvannfabr.arbeidernes Forening
Chokolade- og Sukkervarearbeidernes Forening . .
Mellearbeidernes Forening
Oslo NNN avdeling
Vinmonopolets Arbeiderforening
Meieriarbeidernes Forening
Oslo Baker- og Konditorforening
Oslo Tobakkarbeiderforening
Oslo Kj0ttindustriarbeiderforening
Fellesslakteriets Arbeiderforening

19. Norsk Postforbund
Oslo krets av Norsk Postforbund

20. Den norske Postorganisasjon
Oslo og omegn krets av DNP

21. Norsk Sjemannsforbund
Oslo avdeling av Norsk Sjemannsforbund

22. Norsk Sosionomforbund
Oslo avdeling av Norsk Sosionomforbund

23. Norsk Tele Tjeneste Forbund
Avd. 1 - (montorer)
Avd. 2 - (Rikstelefon)
Avd. 3-(bud og betjenter) .
Avd. 8.- (kontorpersonalet)
Avd. 18-(Televerkets hovedverksted)
Avd.102-(NTB)

24. Telegrafmennenes Landsforbund
Krets 60 Oslo

25. Norsk Tjenestemannslag

11

733
733

5.064
273

1.031
1.160

78
159
342
370
395
430
765
61

2.520
2.520

1 3.697
3.697

1 5.500
5.500

1

1

36
For.
For.
For.
For.
For.
For.
For.
For.

2-Sentraladministrasjonens Tj.mannslag. .
4 - Kornforretningens Tjenestemannslag . .
7 - Statens Filmsentral
9 - Utenrikstjenestens Landsforening . . . .

12 - Statens Vakt- og Varmemesterforening
17-Tj.mannslaget i Norges Geogr. Oppm.
19- Oslo og omegn Statsarbeiderforening. .
29-Lanekassens Tjenestemannslag

705
705

2.473
1.000

318
547
517

73
18

1.272
1.272

12.685
3.384

70
78

304
186
125
964
200

For. 31 - Kringkastingens Landsforening ...... - 1.261
For. 32 - Stortingets Tjenestemannslag ........ - 125
For. 33/1 - Distr. Utbyggingsfond .............. - 95
For. 35 - Velferdstjenesten for handelsflaten .. - 112
For. 44 - Riksrevisjonens Funksjonserforening .. - 114
For. 54-Norsk Medisinaldepots Personalforen. - 281
For. 67 - Embets- og Tj.mennenes Landsforening - 220
For. 68 - Forsv.stabens for. for ledende tj.menn - 62
For. 70/4 - Forsvarsstabens etatsforening i Oslo . . - 143
For. 71/2-Oslogr. av Norges skatterev. Landsfor. - 47
For. 85 - Norsk Spisevognselskap ............ - 10
For. 101/33- Forsvarets sivile pers. i Oslo ........ - 1.009
For. 102/11 - Pedagogisk Forening ................ - 413
For. 103/30-Oslo og Akershus (Trygdekontorene) .. - 912
For. 104/02- Oslo og omegn avd. av L.f. f. Embetsk. —117
For. 104/03 - Fylkesskattesjefen i Oslo ............ - 37
For. 105/02 - Arb.form. Etatsforening i Oslo og omegn - 162
For. 107/01 - Ligningsetaten i Oslo .............. - 628
For. 108/03 - Studentsamskipnaden i Oslo ........ - 244
For. 108/04 - Tj.mannslaget Universitetet i Oslo .... - 697
For. 108/07 - Tj.mannsforeningenVeterineerhegskolen - 120
For. 10826-Pedagogisk seminar for yrkeslserere. . - 26
For. 108/30 - Forskningsinstituttet i Oslo .......... - 255
For. 108/35 - Norges kommunal og sosialskole .... - 28
For. 108/39 - Norsk Produktivitetsinstitutt ........ - 21
For. 109/02 - Spesialskolenes Tjenestemannslag . . . . - 179
For. 110/02-Biltilsynet i Oslo .................... - 31
For. 112/02 - Sivilforsvarets Tjenestemannslag .... - 25

26. Norsk Transportarbeiderforbund ................ 4 5.165
Oslo Bryggearbeideres Forening ................ - 433
Oslo Transportarbeiderforening ................ - 2.544
Oslo og omegn Bussarbeiderforening ............ - 960
Lastebileiernes Forening ...................... - 1.228

27. Norsk Treindustriarbeiderforbund ................ 2 433
Oslo Snekker og Mebeltapetserforening .......... - 126
Oslo Borstearbeideres Forening ................ - 307

165 129.172



OFFENTLIGE NEMNDER OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

ARBEIDERVERNNEMNDA i OSLO:
Medlem: Ivar 0degaard
Varamedlem: Arne Jensen

ARBEIDS- OG TILTAKSNEMNDA
Medlem: Ivar 0degaard
Varamedlem: Vally B0rnich

OSLO/AKERSHUS:

INNTAKSNEMNDA FOR DE VIDEREGAENDE SKOLER I OSLO:
Medlem: Annar Lille-Mashlum
Varamedlem: Arne Jensen

HEIMEVERNETS DISTRIKTSRAD 1 OSLO/AKERSHUS:
Medlem: Rolf Flamme

KONTAKTUTVALGET FOR SKOLESTYRET/ARB.LIVETS
ORGANISASJONER:
Medlem: Gunnar St. Nilsen

KREFTAKSJONEN 1980:
Medlem: Ame Jensen

N/ERINGSUTVALGET 1 OSLO:
Medlemmer: Thorbjorn Berntsen og Per Klausen
Varamedlemmer: tvar 0degaard og Arne Jensen

OSLO N^ERINGSSELSKAP A/S:
Medlem: Thorbj0rn Berntsen
Varamedlem: Ivar 0degaard

PR0VENEMNDENE
34 nemnder

METALLFAGENE:

PR0VENEMNDENE 1 HANDVERKSFAGENE:
84 nemnder

STATENS ARBEIDSTILSYN DISTRIKTSSTYRET:
Medlemmer: Ivar 0degaard og Kirsten Rogstad

YRKESOPPL^ERINGSNEMNDA 1 OSLO:
Medlemmer: Gunnar St. Nilsen, Jergen Bosnes, Sten Roger Simble
Varamedlemmer: Edgar Gard, Odd Segnen, 0yvind Eriksen

10

YRKESRETTLEIINGSUTVALGET I OSLO/AKERSHUS:
Medlem: Arne Jensen

YRKESUTVALGENE FOR DE VIDEREGAENDE SKOLER 1 OSLO:
50 utvalg

ANNEN REPRESENTASJON
TEATERSENTRALENS RAD:
Medlem: Edith Ryanes

NORSK FOLKEHJELPS BEDRIFTSHELSETJENESTES STYRE:
Medlem: Arne Jensen
(Til arsmetet: Vally Bernich, Rolf Dahl, Rigmor Pedersen)

OSLO ARBEIDERPARTIS STYRE:
Medlem: Ivar 0degaard (Til arsmotet: Vally Bernich)
Varamedlem: Arne Jensen

OSLO ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALGS STYRE:
Medlem: Karin Amundsen (Til arsmotet: Rigmor Pedersen)

OSLO ARBEIDERPARTIS FAGLIG/POLITISKE UTVALG:
Medlemmer: Ivar 0degaard, Vally Bernich, Arne Jensen

0STKANTEN FOLKETS HUS' STYRE:
Medlem: Arne Jensen og Knut Samuelsen (Til arsmotet: Per Ryanes)

YRKESSKOLENES HYBELHUS 1 OSLO:
Medlemmer: Formann i styret Villy Jacobsen, medlem av styret
Arne Jensen
Varamedlemmer: Per Ask og Per Ryanes

Representantskapet:
Medlemmer: Ivar 0degaard og Turid Dankertsen
Varamedlemmer: Terje Kristiansen og Sonja Westbye

SAMFUNNSTEATRET 1 OSLO ARBEIDERSAMFUNN:
Medlem: Knut Samuelsen

LO'S UNGDOMSUTVALG I OSLO:
Medlemmer: Terje Kalheim, Grethe Fossli, Arne Jensen

NORDISK HOVEDSTADSKONFERANSE 1 HELSINGFORS:
Ivar 0degaard, Vally Bornich, Jorun Christensen, Finn Hauge
og Ame Jensen

11
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CHILEAKSJONEN 1 NORGE (LANDSM0TET)
Jorun Christensen

OSLO AUF'S ARSM0TE OG JUBILEUMSFEST:
Ivar 0degaard og Arne Jensen

JERN OG METALL OSLO (JUBILANTFEST)
Annar Lille-M^hlum

ARBEID» -TRONDHEIM:

RUSKENAKSJONEN:
Ivar 0degaard og Arne Jensen

KURSET «SAMORGANISASJONEN
Arne Jensen

LO'S REPRESENTANTSKAP:
Medlem: Ivar 0degaard
Varamedlem: Vally Bernich

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTRIKTSKONTOR
OSLO/AKERSHUS:
Formann: Ivar 0degaard

M0TER - KONFERANSER

25-27/01 Helgekonferanse pa Hadeland Turisthotell i samarbeid med
LO's distriktskontor for OsIo/Akershus. Det deltok 15 per-
soner fra hver organisasjon. Emne: Aktuelle faglige og
politiske sporsmal i Oslo/Akershus-regionen. Innledere var:
Radmannssekretaer Geir Thorsnes, 1. konsulent Inge Alf
Brors, fylkesmann Anfinn Lund, kommunalrad Jon P. Erlien,

gruppeforer i Akershus AP: 0ystein Flakk.

18/02 Representantskapsmete hvor 1. mai-arrangementet ble be-
handlet og valgkomite valgt. Det var 100 representanter til
stede.

17/03 Representantskapsmete hvor en fortsatte behandlingen av
1. mai-arrangementet. Boris Hansen orienterte om «Rusken-
aksjonen». Det var 130 representanter til stede.

14/04 Arsmette som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtekts-
bestemte'valg ble foretatt og kontingenten for 1980 ble fast-
satt.Videre vedtok arsmotet en rekke uttalelser. Det var
149 representanter til stede.

09/09 Dagskonferanse i Folkets Hus arrangert i samarbeid med
LO's distriktskontor for Oslo/Akershus og Oslo Arbeider-

13



partis Faglig/politiske Utvalg. Emne var: «Samfunnsdebatt80
—LO's Handlingsprogram". Innledere var: LO's formann Tor
Halvorsen, Georg Lieungh, Odvin Lundanes, LO's distrikts-
sekretaer 0yvind Hvattum.

06.10 Representantskapsmate hvor statssekretaer Kari Gjesteby
orienterte om statsbudsjettet. Lars Buer fra LO orienterte
om debattopplegget om LO's Handlingsprogram. Bjern
Johansen fra Renholdsverkets Arbeiderforening orienterte
om streiken ved Renholdsverket. Det var 135 representanter
til stede.

09/10 Dagskonferanse i Folkets Hus, arrangert i samband med
Oslo Arbeiderpartis Faglig/potitiske Utvalg. Emne var: Indu-
stripolitiske mal og midler —faller Oslo utenfor? Innledere
var: Direktor Jon Bakke fra Kontoret for Naeringslivet, dir.
LeifAune, Distriktenes Utbyggingsfond, formannen i Jern- og
Metall Oslo, Gunnar Nielsen, stortingsrepresentant Thor-
bjorn Berntsen, LO-sekretar 0yvind Hvattum. Det deltok
60 personer.

01-02/11 Helgekonferanse pa LO-skolen Sormarka for styret og
Familiepolitisk Utvalg, Det deltok 15 personer som gjennom-
gikk debattopplegget om LO's Handlingsprogram. Videre ble
det avholdt ekstra styrem0te.

03/11 Representantskapsm0te hvor personlig sekretrer i Kommu-
nal- og Arbeidsdepartementet, John Gj0nnes, informaejons-
sekret^r i OBOS, Arne Michal Olsen og formannen i Byg-
ningsarbeidernes seksjon, Oslo og Akershus, Johan 0stberg
innledet til debatt om «Den aktuelle boligpolitiske situasjo-
nen». Uttalelse vedtatt. Det var 135 representanter til stede.

16/12 Konferanse om industrisysselsettingen i Oslo som samlet
24 deltakere. Det var 4 som representerte sin stedlige
organiasjon (stedsstyre), 10 representanter fra ulike fag-
foreninger, 2 fra klubben ved Nyland og SAMORG's styre
med 8 medlemmer.
Det pianlagte representantskapsm0tet 03/12 matte avlyses
da det ble forfall fra foredragsholderen i siste oyeblikk, og
det av den grunn ikke var mulig a skaffe noen erstatter.

Det gjennomsnittlige frammotet til de fem ordin%re representanskaps-
metene (innkl. arsm0tet) har vgert 130 representanter. Dette er en fram-
meteprosent pa 48, noe som ma kunne betegnes som tilfredsstillende.
Malet ma imidlertid vasre a fa frammoteprosenten over 50 slik at de
vedtak som fattes virkelig kan sies a v%re representative for fag-
bevegelsen i Oslo.
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1. MAI 1980

Hoveddemonstrasjonen ble i likhet med tidligere ar arrangert av
SAMORG. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter innbydelse: Oslo
Arbeiderparti, Oslo og Akershus'NKP, AUF i Oslo, Oslo KU, Oslo
Framkrets og en internasjonal avdeling.

1, mai-komiteen besto av: Ivar 0degaard (formann), Vally Bernich,
Rolf Dahl, Per Ryanes og Arne Jensen (sekreteer).

Hovedparolene var: «Avspenning—ikke kald krig»—«Fortsatt full
sysselsetting»—"Left de lavtl0nte»—«Samfunnskontroll og styring
ved innforing av datateknologi».

Programmet for metet p& Youngstorget var: Underholdning ved vise-
sangerne Stein Ove Berg og Jan Sj0lie —Oslo Arbeidersangerforbund
—Ruselakka Ungdomskorps —Sinsen Ungdomskorps —Allsang
ledet av Tryggve Aakervik —Tale for dagen ved LO's formann Tor
Halvorsen. M0teleder var SAMORG's formann Ivar 0degaard.

Torgmetet hadde samlet aslagsvis 10000 tilherere, mens demonstra-
sjonstoget hadde samlet om lag 7 000 deltakere.

Togruta var: Torggata—HenrikIbsens gate—Akersgata—KarlJohans

gate—Rosenkrantzgata—Stortingsgata—Akersgata—KarlJohans gate
—Stortorget—Torgataog fram til Youngstorget hvor toget ble opplost.

1. mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens forskjellige
arrangementer med flaggappeller og minnehoytideligheter pa for-
middagen og ulike lokale arrangementer pa ettermiddagen og kvelden.

Videre ble det etter oppdrag fra Oslo kommune avholdt konserter pa
de storre sykehusene i visittiden (skolekorps).

Kostnadene til 1. mai-arrangementet ble 32.758 kroner. Ti! delvis dek-
ning av disse utgifter ble det bevilget 25.000 kroner fra Oslo kom-
mune.

UTTALELSER
SITUASJONEN 1 AFGHANISTAN
Pa styremete' 14. januar ble folgende uttalelse vedtatt:

«Styret i Oslo faglige Samorganisasjon vil pa det kraftigste fordemme den sovjetiske
invasjon i Afghanistan. Innmarsjen er en klar maktdemonstrasjon og innblanding i et
annet lands indre anliggender, og vil fere til en tilspissing av hele den internasjonale'
situasjon.

Situasjonen fer invasjonen var kjenne'tegnet av at det moysommelig og gradvis var
oppnadd forstaelse for nodvendigheten av avspenning og nedrustning blant stor-
ma'ktee. Hendingene i Afghanistan kan edelegge dette. Bade SALT-avtalen og for-
handlinger om nedrustning star na i alvorlig fare for a bli utsatt pa ubestemt tid. 1 mel-
lomtiden vil rustningskapplepet fortsette.
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1. MAI I OSLO - Tusenvis av mennesker hadde samlet seg pa Yuo.ngstorget da
LO-formannen Tor Halvorsen talte.
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Sovjetunionen har ansvaret for at denne situasjonen har oppstatt, og det er patrengende
nedvendig for at denne forhandlingslinjen kan fortsette, at Sovjetunione.n umiddelbart
trekker sine militsere styrker ut av Afghanistan.*

1. MAI

Pa representantskapsmetene 18. februar og 17. mars ble felgende uttalelse i forbind-
else med 1. mai-arrangementet vedtatt:

«1.mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag. Dagen da
kampen mot utbytting og undertrykking, mot rovdrift pa naturressursene, mot krig og
kapprustning, og for et sosialistisk samfunn apent markeres.

Den internasjonale situasjon ved inngangen til 1980-ara er meget bekymringsfull. Etter
at man gjennom en meysommelig prosess hadde lykkes i a bygge opp et brukbart
forhandlingsklima, har hendingene i den senere tid med et slag forverret situasjonen
igjen. Utviklingen i Kampuchea, Iran, Afghanistan og Latin-Amerika samt atomvapen-
vedtaket i Brussel er et resultat av supermaktenes stormaktspolitikk, noei som kan
fere til apen konfrontasjon mellom est og vest. De stadige brudd pa menneskerettig-
hetene bidrar ogsa til denne alvorlige utvikling.

Arbeiderbevegelsen protesterer pa det kraftigste mot enhver innblanding i andre lands
anliggender. Fredelig sameksistens i forskjellige samfunnssystem er grunnlaget for
dette.

Supermaktene ma na ta fornuften fangen og innstille sine aggressive handlinger.
Arbeiderbevegelsen i alle land ma pa 1. mai-dagen manifestere sin styrke og beslutt-
somhet mot denne vanvittige utvikling. Vi ensker fred og forsoning mellom nasjonene,
ikke vold og aggresjon som setter menneskehetens eksistens i fare.

Det er na viktigere enn noensinne at kanalene for samtaler partene imellom holdes
apne, slik at en ny langvarig kald krig kan unngas. Vi ma derfor ga videre pa den veien
som ble trukket opp i sluttdokumentet fra Helsinki-konferansen om sikkerhet og sam-
arbeid.

Den viktigste 'nnenrikspolitiske oppgaven i 1980 blir inntektsoppgjeret. Det ma denne
gang sokes gjennomfort et tariffoppgjer som gir de lavlonte et virkelig l0ft. Myndig-
hetene ma medvirke til dette. Lav lonn er i forste rekke et problem for kvinner.
Lennsforskjellen mellom kvinner og menn har okt. Det er derfor nedvendig med sser-
skilte tiltak for a fa til lonnsutjamning. Tiltak som gar lenger enn tradisjonelle lavlenns-
tillegg. Lannsreguleringsloven ma brukes slik at en unngar ukontrollerte lennstillegg
for grupper som star utenfor de landsomfattende organisasjone'r.

Det ma feres en restriktiv prispolitikk slik at ikke prisene «spiser opp» de lennstillegg
som blir gitt. Om nedvendig ma det tas i bruk virkemidler for a hindre at enkelte
nreringer blir skadelidende ved dette. Arbeidslesheten er en dyp realitet i store deler
av verden. Norge har hittil unngatt dette, og det ma fortsatt vsere' en primeer oppgave
for regjerigen a fortsette sin politikk for full sysselsetting.

Datateknologien er na pa full fart inn i arbeidslivet. Denne teknologien kan apne for
en massearbeidsloshet og endringer i samfunnslivet som vi i dag bare ser konturene av,
dersom de ekonomiske kreftene far bestemme utviklingen. Fagbevegelsen krever derfor
kontroll og styring over innforingen av ny teknologi. En viktig forutsetning for dette
er en begrensning av de multinasjonale selskapers makt.»

SAMORDNING AV POSTGIRO OG BANKGIRO

Pa arsmotet 14. april ble falgende uttalelse vedtatt:
«Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon avviser den samordning av postgiro og
bankgiro som er foreslatt av Betalingsformidlingsutvalget. En slik samordning vil bl.a.
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fare til ekte kostnader for publikum bade innen betalingsformidlingen og med hensyn
til portoen pa brev- og avispost. 1 tillegg kan det f0re med seg darligere service for
befolkningen, spesielt i tynt befolkede omrader. Oslo faglige Samorganisasjon tar ellers
pa prinsipielt grunnlag avstand fra a overf0re overskuddsvirksomhet fra det offentlige'
til private' foretak som ikke er underlagt politisk kontroll.

Formannen i Oslo faglige Samorganisasjon far i oppdrag a ta dette opp i Stortinget
med sikte pa a unnga at Betalingsformidlingsutvalgets forslag om samordning av post-
og bankgiro blir vedtatt.»

INDUSTRIARBEIDSPLASSENE 1 OSLO
Pa arsmotet 14. april ble folgende forslag vedtatt:

«0slo faglige Samorganisasjon prioriterer bevaring av industriarbeidsplasser i Oslo som
sin hovedoppgave i kommende periode, og nedsetter et bredt sammensatt aksjons-
utvalg. Dette utvalg ber forslagsvis arbeide med f0lgende saker:

Gjennom pressen og pa andre mater skape forstaelse for industriarbeidsplasser i Oslo.

Stille krav om konkrete tiltak fra myndighetene, sserlig kommunen som kan bedre
arbeidssituasjonen.

Konkret unders0ke prosjekter som er i gang for pa den maten a skjsere gjennom
byrakratiet.

Det ma understrekes at en videre utflytting av industri gjer byen fattigere pa tilbud til
den yrkesaktive befolkning, sasrlig ungdom.

Arrangere en aksjonsuke for industriarbeidsplassene i Oslo. Ta i bruk politisk streik
om n0dvendig for a understreke alvoret.»

VEIPROSJEKT OVER LODALEN

Pa arsmetet 14. april ble felgende uttalelse vedtatt.

«Arsm0tet anmoder om at alternativ C, over NSB's driftsbanegard i Lodalen skrinlegges
slik at det sterkt patrengende prosjekt, NSB's vognbehandlingshall kan gis bygge-
tillatelse, hvorved ogsa arbeidstakernes patrengende velfersforhold kan ivaretas.»

ARBEIDSMIU0LOVEN

Pa arsmetet 14. april ble felgende uttalelse vedtatt:

«§55 A har til hensikt a beskytte arbeidstakere mot diskriminering pa grunnlag av
politiske eller religiese oppfatninger. Stortinget ma sikre at lovens intensjoner ikke
uthules og at yrkesforbud ikke blir legalisert. Stortinget ma si nei til at institusjoner
innen var skole-, helse- og sosialvesen og annen virksomhet, kan innhente opplysninger
om arbeidstakeres politiske og/eller religiese oppfatning, og la dette tillegges vekt ved
ansettelser. Loven ma sikre at unntak ikke gis med mindre stillingene er tillagt for-
kynnende funksjoner eller partipolitiske oppgaver.»

TARIFFOPPGJ0RET 1980

Pa arsmetet 14. april ble felgende uttalelse vedtatt:
«De fagorganiserte i Oslo stetter LO's krav ved tariffoppgjeret og er innstilt pa & ta
streikevapenet i bruk for a fa gjennomfort disse krav. Vi godtar ikke tvungen lenns-
nemnd som virkemiddel for a unnga konflikt.
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NAF ma ta ansvaret for en eventuell konflikt pa bakgrunn av deres uforsonlige holdning
til fagbevegelsens berettigede krav.

Fagorganiserte: Sta samlet bak LO's krav, avvis tvungen lonnsnemnd.o

BOIKOTTEN AV SOMMERLEKENE 1 MOSKVA

Pa styremate 2. juni ble felgende uttalelse vedtatt:

«Det er na klart at de fleste land i Vest-Europa kommer til a delta i de olympiske
sommerlekene 1980 i Moskva. Norge synes a bli det eneste nordiske land som ikke vil
delta. Etter lengre tid med omfattende dreftinger av boikottsparsmalet i en rekke land,
foreligger det na en avklaring. For Norges vedkommende er det skapt e,n ny situasjon.

Det framgar av Idrettstingets vedtak om: boikott at det er politiske vurderinger som
ligger til grunn for vedtaket. En har onske a tilkjennegi en kraftig reaksjon pa Sovjet-
unionens invasjon av Afghanistan.

Pa en lang rekke felter gar samarbeidet med Sovjetunionen videre tross invasjonen i
Afghanistan. Bade i de tosidige forbindelser mellom Norge og Sovjetunionen slik som
i handel, ekonomi, havrettssporsmal sa vel som i internasjonale organisasjoner, gar
samarbeidet mellom de to land videre. Oslo faglige Samorganisasjon ser ingen grunn
til at idretts- og kultursamkvemet, som mer enn noe annet setter bred mellomfolkelig
kontakt i forgrunnen, skal settes i noen sserstilling.

Styret i Osio faglige Samorganisasjon finner det naturlig at styret i Norges Idretts-
forbund na omgjor boikottvedtaket.»

NRK'S DEKNING AV SOMMEROLYMPIADEN 1 MOSKVA

Pa styrem0te 25. august ble folgende uttalelse vedtatt:

«Styret i Oslo faglige Samorganisasjon vil pa det kraftigste ta avstand fra den tenden-
siose mate hvorpa Knut Bjernsen refererte fra sommerolympiaden i Moskva.

Vi har fatt mange reaksjoner fra vare medlemmer i fagbevegelsen i Oslo, og anmoder

pa det sterkeste om at NRK for framtida sikrer seg mot at den slags «reportasje>

gjentar seg.»

SITUASJONEN VED NYLAND VEST OG J0TUL

Pa styremete 8. september ble folgende uttalelse vedtatt:

.Styret i Oslo faglige Samorganisasjon har dreftet situasjonen ved Nyland Vest og

konstaterer at den planlagte nedtrapping av arbeidsplassene ved dette verktedet, og

Jetuls etablering i 0stfold ytterligere vi] forverre situasjonen for industriarbeiderne i

Oslo, noe vi ikke kan akseptere.

Bade Stortinget og Oslo kommune ser det som en malsetting a opprettholde den

nseringsstruktur vi
'har

i Oslo, dvs. at industriarbeidsplassene sa langt det er mulig
ma opprettholdes. Dette er en tverrpolitisk oppfatning. Men nar de konkrete saker skal

behandles opplever vi at arealer avsatt til industriformal blir en salderingspost. Vi har

na to konkrete saker —Nyland Vest og Jetul—som vi betrakter som en pr0vestein for

den politiske vilje til a styrke disse to bedrifters fortsatte eksistens i Oslo.
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De distriktspolitiske virkemidler som har veert bruk, har ogsa sterk grad medvirket til
den.ne utvikling. Det siste eksemplet pa dette er etableringstilsagnet som er gitt for
Jetuls seknad om etablering i 0stfold.
Nar det gjelder Nyland Vest mener vi at Staten ma medvirke til at arbeidsplassene blir
opprettholdt. Oslo taler ikke ytterligere reduksjon av antall i.ndustriarbeidsplasser.>

STRE1KEN VED RENHOLDSVERKET

Pa represenantskapsmete 6. oktober ble felgende uttale'lse vedtatt:

«Representantskapet stetter fullt ut de streikendes krav og henstiller til kommunens
administrasjon a fa renholdsarbeidet i gang igjen ved at arbeidernes krav innfris
umiddelbart. Renholdsarbeidernes forslag til protokoll ber danne et godt grunnlag for
dette.

Dersom ikke var henstilling blir tatt til felge, vil vi holde kommunens administrasjon
ansvarlig for en fortsettelse av streiken.»

BOLIGPOLITIKKEN
Pa representantskapsm0te 3. november ble felgende uttalelse vedtatt:

«Alle ma sikres rett tit en trygg og god bolig.
Dette er en grunnleggende malsetting for en sosial boligpolitikk. 1 etterkrigstida har
ssrlig Husbanken og boligsamvirket vsert redskapene for en slik politikk. Ogsa i ara
framover vil vi sta overfor meget store oppgaver innen boligsektoren.

Den boligpolitiske utviklingen rammer sserlig dem som har svakest ekonomi og de
darligste sosiale forhold. Det er mange som i dag ikke kan ta imot tilbud om. ny bolig
pga. kravene til egenkapital.

Boligsamvirket har ved en rekke anledninger mattet sette sekelyset pa den uheldige
boligpolitiske utvikling de siste ara. SAMORG er bekymret for at det sosiale grunnlaget
for boligpolitikken er i ferd med a svikte.

Boligbyggingen har sunket, samtidig som undersokelser viser at ventetiden pa bolig
innen boligsamvirket eker. Dette slar s%rlig sterkt ut i Oslo. Andelen av husbank-
finansierte boliger ma derfor ekes betydelig.

1 den aktuelle situasjonen er det viktig a legge vekt pa:

1. Inngangsbilletten til ny bolig ma senkes. l dag er det i hovedsak samme finan-
sieringsordning i Husbanken for boliger som kan omsettes fritt, og for de boliger
der omsetningen av samfunnsmessige hensyn er underlagt prisregulering. En gun-
stigere finansieringsordning for regulerte boliger vil innebeere fordeler for beboerne
og bidra til a redusere forskjellsbehandlingen. For _slike boliger bar Husbanken

gi lan som dekker 85—90% av netto anleggskostna.der.

sterre grad samsvare med boligens2. Avdragstiden for lan til slike boliger ma
brukstid.

3. Som et ledd i den sosiale boligpolitikk ma det legges vekt pa a senke boligrenten
slik at den kommer ned pa et lavt og beskyttende niva.

4. Takten i boligbyggingen ma ekes. Det er nedvendig a bygge minst 40000 nye
boliger hvert ar, herav minst 5 000 i Oslo i ara framover for a dekke boligbehovet
og for a sikre jamn syssetsetting i bygningsbransjen.

5. Tilgangen pa byggeklare tomter ma bli langt bedre. Dette forutsetter at kommunen
ma fere en mer aktiv tomtepolitikk, bl.a. gjennom erverving av tomtegrunn og ved
a legge forholdene til rette for kooperativ boligbygging.
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6. De muligheter som i dag gis for spekulasjon i folks boligned ma tas bort.
Byggekostnader og boligpriser ma bringes under kontroll. Boligomsetning bor skje
pa grunnlag av offentlig pristakst, og mulighetene for en offentlig boligformidling
bor overveies.

7. Det private gardeierveldet ma avskaffes, og beboerne ma sikres rett, om n0dve;ndig
ved ekspropriasjon, og ekonomisk mulighet gjennom offentlig finansiering til a
overta eiendommene.

8. Bostetteordningen ma utbygges slik at den blir en effektiv hjelp til a redusere
bokostnade.ne.

9. Husbankens laneregler ma bibeholdes for a unnga en ytterligere priseksplosjon
i den eldre boligmasse.

10. Med de klimatiske forhold vi har i Norge, ma det vare en selvfelge at det finnes
fyringsmuligheter i tillegg til elektrisk oppvarming i boligblokker.

11. Det er viktig a oke arbeidet for et bedre boligmiljo. Endringene i Husbankens lane-
vilkar ma derfor ikke redusere mulighetene til a finansiere bomiljetiltak og arbeidet
med utbedring av eldre boliger.

INDUSTRIENS SITUASJON 1 OSLO

Pa bakgrunn av debatten pa Konferansen om industrisysselsettingen i Oslo den
16. desember vedtok styret folge.nde uttalelse:

«SAMORG i Oslo vil aksjonere mot e.n fortsatt nedtrapping av industriarbeidsplassene
i landets hovedstad.

Dette var konklusjonen som ble trukket av faglige tillitsmenn som var samlet til mete i
Oslo den 16. desember. Ledende tillitsmenn fra 20 forskjellige forbundsomrader var
til stede.

Bakgrunnen for konferansen var den dystre utvikling som har skjedd gjennom mange
ar i Oslo. Hovedstaden har blitt tappet for 12000 industriarbeidsplasser i lepet av en
ti-ars periode. Dette er en utvikling som fagbevegelsen ikke kan sitte rolig a se pa.
Tidligere verbale tiltak og deputasjoner har ikke. fert fram, og fagbevegelsen har na
kommet til at det ma sterkere «lut»til for a fa politikerne til a forsta alvoret i situa-
sjonen.

Det siste som har skjedd er beslutningen om a nedlegge virksomheten ved Nylands
Verksted, en tradisjonsrik bedrift som for noen ar siden beskjeftiget over 2 000 per-
soner. Vi mener det ma vsere viktig a ha et reparasjonsverksted for skip pa Norges
sterste havn, Oslo havn. De kommunale og statlige myndigheter ma derfor vsere
villig til a fere denne virksomheten videre ved Nylands Verksted. Dette innebsrer at
verkstedomradet ma beholdes som industriomrade.

Politikerne ma na sta ved sine ord om a bevare industriarbeidsplassene i Oslo. Vi viser
i denne sammenheng til Storbymeldingen, Industrimeldingen og Kommuneplan&n for
Oslo, og krever at intensjonene i disse blir fulgt opp ved praktisk handling. Blir dette
ikke gjort, ser fagbevegelsen seg tvunget til a ta i bruk sterkere virkemidler enn
det som hittil er gjort.»
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UTVALG OG KOMITEER

Familiepolitisk utvalg

SAMORGS Utvalg for Familiepolitikk - Likestilling - Likeverd har hatt
folgende sammensetning: Marion Folvik, Handel og Kontor (formann)
- Usbeth Halvorsen, Kommuneforbundet - Tore S^terbakken, Jern og
Metall - Edith Ryanes, Handel og Kontor - Kari Erlandsen, Jernbane-
forbundet (vara) - Per Arne Skretteberg, Jern og Metall (vara) - Arne
Jensen, SAMORG (sekretser).

Fredsutvalget

Utvalget har bestatt av: 0yvind Hvattum, LO's distriktskontor fpr Oslo
og Akershus - Rolf Galgerud, Elektriker og Kraft - Rolf Dahl, Bygning
- Arne Jensen, SAMORG (sekretaer).

Etter den vellykkede konferansen om freds- og nedrustningsarbeid som
utvalget arrangerte i april 1979 har utvalget arbeidet fnr en ny konfe-
ranse i 1981. Dette arbeidet er na innstilt idet vi er kjent med at LO
sentral vil arrangere tre regionale fredskonfaranser pa varen 1981.
Utvatget har imidlertid tilbudt sin medvirkning til konferansen for 0St-
landsomradet.

Organisasjonskomiteen

Komiteen har bestatt av: Jorun Christensen, Handel og Kontor - Annar
Lille-Maehlum, Postorganisasjonen - Torstein Steffensen, Kommune-
forbundet- 0yvind Hvattum, LO's distriktskontor for Oslo og Akershus
- Arne Jensen, SAMORG (sekretser).

Komiteen arbeider for tiden med et opplegg for en vervekampanje i
Oslo.

Nseringsutvalget

Utvalget ar bestatt av: Ivar 0degaard, SAMORG (formann) - Arne
Jensen, SAMORG (sekretasr) - Rune Kristiansen, Grafisk - Willie
Kristensen, Bygning - Terje Kristiansen, NNN - Per Schanke, Kjemisk
- Odd Hansen, Kommuneforbundet - Age Sjemoen, Jern og Metall -

Karin Lew, Handel og Kontor.

Utvalget ar fatt folgende mandat: «Hele den politiske og faglige arbei-
derbevegelse i hovedstaden ma aktiviseres i et sterkest mulig felles-
skap i kampen for a trygge arbeidsplassene. Det etableres et bredt
sammensatt utvalg som sammen med styret i SAMORG overvaker
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utviklingen pa sysselsettingsfronten. Det anses som spesielt viktig
a felge utviklingen nar det gjelder nedleggelser, flytting og nyetabler-
inger. Det er sasrlig viktig at utviklingen innen industiren og beskjef-
tigelsen der folges noye. Utvalget, som ledes av SAMORGS styre,
legger vekt pa a samarbeide med den faglige og politiske arbeider-
bevegelse i de omkringliggende kommuner og Akershus fylke.o

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk Hovedstadskonferanse —den tiende i rekke —ble avholdt
i Helsingfors 18. og 19. oktober. Arrangor var Stor-Helsingfors Fack-
liga Platsorganisation som var representert med 8 deltakere. LO-
distriktet i Stockholm Lan og Faellesorganisationen i Kobenhavn var
reprsentert med 5 deltakere hver, Det samme var Oslo Faglige Sam-
organisasjon som var representert med Ivar 0degaard, Vally Bernich,
Jorun Christensen, Finn Hauge og Arne Jensen. Felgende emner ble
behandlet: «Fackf6reningsr6relsen och den tekniska utvecklingen» -
^Aktuelt fra hovedstadene» - «Avtalspolitiskoversikt». Videre var det
omvisning pa Arabia porselensfabrikk og samtaler med tillitsmenn pa
bedriften. Besok i det kooperative forsikringsselskapet Kansa, og til
slutt samtale med tillitsmenn fra finsk LO (FFC).

SLUTTORD

Virksomheten i 1980 ma kunne betegnes som tilfredsstillende, okonomi
og bemanning tatt i betraktning. SAMORG har sokt a markere fag-
bevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker gjennom uttalelser og
gjennom arbeidet i komiteer, nemnder og utvalg hvor vi er represen-
tert.

Tariffoppgjoret i 1980 ble et gjennobrudd for de lavtlente og for den
solidariske lonnspolitikken. Lavtlonnstillegget pluss garantiordningen
om minimum 85 % av l0nnsgjennomsnittet i LO-NAF-omradet bekrefter
dette. Pa toppen kom det generelle tillegget pa ca. 5 %. Lennsglid-
ningsbegrensningen pa 3 % samt innskrenkningene i den lokale for-
handlingsrett ma betraktes som negative sider ved tariffoppgjeret.

Spersmalet om a bevare industriarbeidsplassene i Oslo er fortsatt en
heyprioritert oppgave. Pa tross av engasjement og initiativ overfor
myndighetene har vi ikke maktet a bremse pa denne sergelige utvik-
ling. Det nyoppnevnte Neeringsutvalget i SAMORG felger utviklingen
neye, og vil ta under overveielse a fremme forslag om sterkere virke-
midler, eventuelt politiske streikeaksjoner hvis denne utviklingen fort-
setter ogsa i 1981.
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Den sosiale boligbyggingen som har vsert fert i ara etter krigen ser
na ut til a bli mer og mer «utvannet»bl.a. som f0lge av endringene i
finansieringsregtene fra Husbanken og de ekte bygge- og material-
kostnader. Vi star faktisk i den situasjon i dag at boligkoen kan for-
svinne —ikke som folge av behovet for bolig —men som folge av at
familier med gjennomsnittsinntekt ikke ser seg i stand til a betale
den h0ye «inngangsbilletten»til nye boliger. SAMORG ser det derfor
som en viktig oppgave a pavirke myndighetene med sikte pa en
vesentlig nedskjaering av boutgiftene.

Det internasjonale samarbeidet er trappet ned i forhold til tidligere ar.
Dette gjelder bl.a. forholdet til DDR og Sovjetunionen som felge av den
sovjetiske innmarsjen i Afghanistan. Vi haper at denne situasjon kan
bli endret slik at kontakten med fagbevegelsen i disse land kan gjen-
opprettes.

0konomien er relativt god, idet kontingenten stort sett kommer regel-
messig inn fra foreningene. Men okonomien gir ikke grunnlag for
en opptrapping av virksomheten. Dette forutsetter en styrking av
bemanningen pa kontoret.

Styret retter til slutt en takk til de representanter som har deltatt pa
SAMORGS moter og arrangementer, og til vare representanter i ut-
valg, nemnder og komiteer.

Ivar 0degaard
Per Ryanes
Odd Veering
Annar Lille-Mrehlum
Marion Folvik
Anne Lise Nilsen

Vally Bemich
Finn Hauge
Jorun Christensen
Per Ridder Nilsen
Rigmor Pedersen
Terje Kristiansen

Rolf Dahl
Knut Bentzen
Einar Langli

0yvind Hvattum
Finn Sandberg
Arne Jensen
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OSLO ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALG

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

Beretning for Hjelpesystuen 1980

Aret 1980 har veert et relativt godt ar med bra tilgang pa arbeide,
og de ansatte har hatt full beskjeftigelse. Dette viser at det fremdeles
er behov for hjelpesystuen. Arbeidsutvalget har hatt tre moter i 1980.

Av de saker som har vasrt droftet kan nevnes, budsjettforslag for
1982, l0nnsjustering for de ansatte, og ikke minst driften av hjelpe-
systuen. 1 den forbindelse har arbeidsutvalget i brevs form henvendt
seg til Oslo-partiet med sporsmal om hvordan det har gatt med den
komiteen som ble nedsatt i 1979, og hvis oppgave var a se pa
mulighetene for a trekke ogsa andre organisasjoner med i det videre
arbeidet.

AOF har vaert nevnt som en mulig forbindelse. Hvordan driften vi| bli
i tiden framover, er det vanskelig a si noe om, men alt er avhengig
av den ekonomiske stette Oslo kommune yter. Bevilgningen for 1980
var kr. 141.000,-.

Arbeidsutvalget har hatt denne sammensetning i perioden:
Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg: Bj0rg Gretting, Hulda Juul Jakobsen
og Cecilie Landsverk.

Oslo Faglige Samorganisasjon: Gudrun 0stemes og Sonja Westbye.
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Gjeld og egenkapital

Formue pr. 1/1 1980 ........................ 24.000,16
+ Overskudd .............................. 5.515,20 29.515,36

29.515,36

Oslo, den
31/12 1980
08/01 1981

Ivar 0degaard
Formann

Bitte Vatvedt
Revisor

Ingvald 0rsnes
Revisor

Arne Jensen
Sekretsr/kasserer

REVISJONSBERETNING FOR 1980

Vi har foretatt revisjon av regnskapet for Oslo faglige Samorganisasjon.
Arsregnskapet er gjennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av
beholdning i kasse og samtidig kontroll av bank- og postgirokonto er
foretatt og gir ikke grunn til merknader fra var side."
Arsregnskapet gir detaljerte oversikter over anvendelsen av midlene,
og over den 0konomiske stilling ved arsskiftet.

Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.

Oslo, den 19/01 1981

Bitte Vatvedt
Revisor

Ingvald 0rsnes
Revisor
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RESULTATREGNSKAP FOR 1980

Utgifter

Lonn .............................................. 110.934,90
Arbeidsgiveravgift og pensjonskasse .................. 28.902,00
Kontorhold ../....................................... 25.494,01
Trykksaker og porto .................................. 15.172,15
Lokalleie og diverse arrangementer .................... 27.961,95
1. mai .................:............................ 32.757,99
Konferanser/kurs .................................... 35.882,20
Bevilgninger ........................................ 4.250,00
Diverse kontingenter ................................ 1.450,00
Diett .............................................. 685,00
Blomster og gaver .................................. 2.887,90
Chileaksjonen i Norge .............................. 4.468,55
Innkjep av kopieringsmaskin .......................... 19.516,00
Overskudd .......................................... 5.515,20

315.877,85

Inntekter

Kontingent .................................. 289.860,16
Bevilgriing fra Oslo kommune 1. mai .................... 25.000,00
Bankrenter .......................................... 1.017,69

315.877,85

BALANSE PR. 31/12 1980

Eiendeler

Kassabeholdning .................................. 2.790,69
Postgiro ............................................ 1.879,37
Bankbeholdning ...................................... 23.845,30
Aksje i Oslo Nseringsselskap A/S .................... 1.000,00

29.515,36
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SAMVIRKES
1M-BiirolsmuNG

GIR LANEREH
Dessuten 45% lavere

kaskopremie

Na trenger du ikke ha 5 ore_
fora fa ut bilen fra verksted

hvis duhar bulket

Samvirke
forsikring


