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SAMVIRKES
M..

BlirogSTMUNG
GIR ttNEREff

Dessuten 45% lavere
kaskopremie

Na trengerdu ikke ha Sore
fora fa ut bilen fra yerksted

hvisduharbulket

Samvirke
forsikring

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN

1. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til 5 minutter ferste gang og
3 minutter annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang,
og hoyst 1 minutt.

For evrig kan det stilles forslag til ytterligere tidsbegrensning
og strek med de inntegnede talere.

2. Forslag ma innleveres skriftlig til dirigenten undertegnet
av forslagsstilleren.

Intet nytt forslag kan opptas eller trekkes tilbake etter at
det er besluttet satt strek.

Forslag som ingen forbindelse har med de pa dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.

HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TET!



Hva er Samorg?
Oslo faglige Samorganisasjon
(SAMORG)
er en sammenslutning av alle fagfore-
ningene i Oslo, og som er tilsluttet Land-
sorganisasjonea i Norge (LO).
SAMORG bestar for tiden av 161 fag-
foreninger med 128 000 medlemmer.
I samsvar med LOs lover skal samorga-
msasjonen:
a) innenfor sitt omrade og i samarbeid

med nserstaende organisasjoner ver-
ne og fremme lonnstakernes inter-
esser,

b) i samarbeid med Oslo-AOF drive
planmessig opplysningsarbeid,

c) delta i den samfunnsmessige plan-
legging av arbeidslivet for a sikre full
sysselsetting,

d) delta i utbyggingen av et rasjonelt be-
driftsliv for derved a legge grunnlaget
foren heyere levestandard,

e) bista fagforeningene ved forhandling
i tvistesporsmal, avgi uttalelser til for-
bund og LO og lede fellesarran-
gementer for fagforeningene.

f) medvirke ved innsamlinger, arrange-
re 1. mai og ellers meter av faglig art,

g) representere de organiserte lenns-
takere i offentlige institujsoner, inn
stille pa medlemmer i offentlige
komiteer og utvalg.

ALLE p& arbeidsplassen
din burde vsere organi-
sert—enig?
Gger noe med det i dag!

Organisasjonen
Fagforeningene velger 1 representant for
hvert pdbegynte 500 medlem til SAMORGs
representantskap:

Representantskap
300 medlemmer

Velger

M0ter7/8
ganger pr. dr

Styre
11 medlemmer

Velger

Meter 1 gang
pr. maned

Arbeidsutvalg
form./nesttorm.

+fastt.sekr.

Leder

Saoftedet
er nedvendig

ARSMELDING

09

REGNSKAP

1981
Kontoret

fastl.sekr./kass. tid'

^t
Utvalg/komiteer

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON

ArneJensen ersekretesr i Samorganisa-
sjonen. Han treffes i Folketeaterbyg-.
ningen pa Youngstorget —oppgan'g b.

•7.etg.—T!f.336534.
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STi<RE OG ADMINISTRASJON

Representantskapet foretok pa arsmetet 6. april 1981 folgende valg:

STYRE

Formann: Ivar 0degaard
Nestform.: Vally Bornich
Medl.: Rolf Dahl

Per Ryanes
Finn Hauge
Knut Bentzen
Odd Vrering
Jorun Christensen
Terje Kristiansen
Annar Lille-Msehlum
Per Ridder Nilsen

Vara: Ingveig Grue Hansen
Bitte Vatvedt
Trond Larsen
Kirsten Rogstad

Tiltr.: 0yvind Hvattum
Jorun Christensen

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Tjenestemannslaget (gj.v.)
Bygn.industriarbeiderforbundet (gj.v.)
Grafisk Forbund (gj.v.)
Elektriker og Kraftst.forbundet (gj.v.)
Jern- og Metallarbeiderforbundet(gj.v.)
Kommuneforbundet (gj.v.)
Handel og Kontor (gj.v.)
Naerings og Nytelsesm.forb. (ny)
Postorganisasjonen (gj.v.)
Sjemannsforbundet (gj.v.)
Postforbundet (ny)
Tjenstemannslaget (ny)
Tele Tjeneste Forbundet (ny)
Kjemisk Industriarb.forbund (ny)
LO's distr.kontor Oslo/Akershus
Familiepolitisk Utvalg

REVISJONSUTVALG

Medl.: Ingvald Kolve
Ingvald 0rsnes

Vara: Vivian Langdalen

Jernbaneforbundet (ny)
Elektriker- og Kraftst.forbundet (ny)
Kjemisk Industriarbeiderforbund (ny)

LO'S REPRESENTANTSKAP

Medl.: Ivar 0degaard
Vara: Vally Bernich

Jernbaneforbundet
Tjenestemannslaget

VALGKOMIT6 (valgt pa representantskapsmetet 16. februar 1981)

Formann:
Medl.:

Vara:

Oscar Olsen
Trond Larsen
Martha Helgesen
Karin Lew
Hansine Hansen
Gunnar Nordby
Knut Bentzen
Ivan Fatland

Transportarbeiderforbundet
Tele Tjeneste Forbundet
Kommuneforbundet
Handel og Kontor
Nserings og Nytelsesmidd.forbundet
Grafisk Forbund
Jern- og Metall
Lokomotivmannsforbundet

Styret har i 1981 avholdt 15 meter. En del av de viktigste sakene har
ogsa veert behandlet pa representanskapsmotene. Samarbeidet i styret
har vsert det beste, og i de fleste sakene har det vsert enstemmige
beslutninger.

Administrasjonen bestar av en fastl&nnet sekretaer/kasserer, for tiden
Arne Jensen. Ettertidligere inngatt avtale med Oslo Arbeiderparti, hvor
SAMORG leier kontor, utfores en del av det rutinemessige arbeidet,
som trykking, stensilering, kopiering, adressering, pakking/utsendelse,
samt noe skrivearbeid av personalet pa OAP's kontor. Dette er til stor
hjelp for sekreteeren i det daglige arbeidet.

Oscar Olsen, tidligere formann i SAMORG fylte 75 ar den 11. desem-
ber Oscar Olsen var formann i SAMORG fra 1958—65og styre-
medlem til 1972 Han er fortsatt aktiv i fagbevegelsen, og var bl.a.
formann i SAMORG's valgkomite til arsmetet i 1981, og er medlem av
representantskapet



MEDLEMSSTATISTIKK

Pr. 1. oktober var 161 fagforeninger/avdelinger fra 29 forbund tilmeldt
SAMORG. Samlet medlemstall ved samme tidsrom var 128.310.

FORBUND/FORENING
ANT.

' ANT.
AVD. MEDL.

01. Arbeiderpartiets Presseforbund .................. 1 123
Oslo avd. avAP ................................ - 123

02. Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekn. Funksjon. 6 2.162
Avd. 002 - Bygglederne .......................... - 227

,> 004-Av'NTATF ............................ - 1.400
» 030- Oslo Grafiske Arbeidsledere ............ - 114
» 042 - STK's Arbeidslederforening ............ - 96

096 - Standard Ingenier- og Teknikerforening .. - 265
» 097 - NEBB ................................ - 60

03. Norsk Arbeidsmannsforbund ...................... 1 1.700
Avd. 005 - Oslo og Omegn Arbeid&mannsforening .. - 1.700

05. Bekledningsarbeiderforbundet .................... 3 1.650
Avd. 022 - Bekledningsarbeidernes Forening ........ - 1.458

302 - Oslo Leerarbeiderforening .............. - 26
311 - Oslo Portefeije- og L%r\/arearb. Forening . . - 166

06. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund ............ 11 7.899
Avd. OOI-Temrer- og Snekkernes Fagforening .... - 1.705

002 - Murarbeidernes Forening .............. - 380
003 - Oslo Stein-, Jord-og Sementarb. Forening - 2.712
004 - Oslo Trelastarbeiderforening ............ - 120
005 - Rerleggernes Fagforening .............. - 1.065
006 - Murernes Union ...................... - 473
009 - Malersvennenes Forening .............. - 787
011 - Blikkenslagerne og Taktekkernes Forening - 290
012 - Bygningstapetserernes Forening ........ - 126
013 - Glassmestersvennenes Forening ........ - 158
015 - Isolaterenes Fagforening .............. - 83

07. Norsk EIektriker- og Kraftstasjonsforbund .......... 5 2.920
Avd. 001 - Elektromont0renes Forening ............ - 2.300

002 - Radiomontorenes Fagforening .......... - 5
012 - Heismonterenes Fagforening ............ - 370
230 - Bedriftselektrikerforeningen ............ - 50
242 - Telefonsentralmonterenes Forening ...... - 195

08. Norsk Fengselstjenestemannsforbund .............. 1 517
Avd. 001 - Oslo Fengselsfunksjoneerers Forening .. - 517
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FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

09. Noi-sk Grafisk Forbund .......................... 4 6.070
Oslo Bokbinderforening .......................... - 1.613
Kraftand Fagforening ............................ - 230
Oslo Litograf- og Kjemigrafforening .............. - 1.449
Oslo Typografiske Forening ...................... - 2.778

10. Norsk Gullsmedarbeiderforbund .................. - 238
Oslo Gullsmedarbeiderforening ..............;... - 230
Oslo Tannteknikerforening ........................ - 8

11. Handel og Kontor i Norge ........................ 2 13.960
Avd. 003 - HK .......:.......................... - 6.706

120-HK .................................. - 7.254

12. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ............ 3 3.248
Avd. 001 - Oslo Hotell- og Rest.pers. Forening ...... - 1.512

010 - Oslo Serviterforening .................. - 1.202
016 - Oslo Kokkeforening .................. - 534

13. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund .............. 2 16.433
Avd. 001 - Jern- og Metall - Oslo .................. - 15.854

235 - Oslo St0periarbeiderforening .......... - 579

14. Norsk Jernbaneforbund .......................... 16 5.098
Avd. 001 - Oslo distrikts Konduktorforening ........ - 297

002 - Oslo distr. Kontorpers. Forening ........ - 710
» 003 - Hovedadm. Kontorpers. Forening ........ - .600

004-Oslo distrikts Handverkerforening ...... - 117
005 - Oslo distrikts Linjepers. Forening ...... - 604
006 - Lokomotivstallpers. Forening ............ - 140
007 - Statsbanenes Sjaforforening ............ - 90
008 - Oslo distrikts Stasjonspers. Forening . .. . - 895
009 - Statsbanenes Verkstedarbeiderforening . . - 820
010-Oslo distrikts Vognvisiterforening ...... - 90
011 - Oslo distrikts Verksmesterforening ...... - 27
086- Oslo distrikts Banemesterforening ...... - 9
088 - Oslo distrikts Elektropers. Forening ...... - 210
098 - Forsyningspersonalets Forening ........ - 70
120- Oslo distrikts Rutebilpers. Forening ...... - 300
122 - Oslo Ingenier- og Teknikerforening ...... - 119

15. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ............ 2 1.804
Avd. 006-Oslo Kjemiske Arbeiderforening ........ - 1.700

062 - Lysaker Kjemiske Arbeiderforening ...... - 104



FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

16. Norsk Kommuneforbund ........................ 40 23.996
Avd. 003 - Oslo Havnevesens Personalforening .... - '375

006 - Veivesenets Arbeiderforening .......... - 640
014-Oslo kommunale Vognmannsforening .... - 336
015 - Elektrisitetsverkets Arbeiderforening . . . . - 604
016- Kirkevesenets Arbeiderforening ........ - 310
020 - Vannvesenets Arbeiderforening ........ - 445
022 - Friomradenes Fagforening .............. - 986
028-Oslo Sykehuspersonales Forening ...... - 3.838
029- Oslo Sporveisbetjenings Forening ...... - 1.839
030 - Lysverkenes Funksjonserforening ........ - 500
041 - Renholdsverkets Arbeiderforening ...... - 574
043 - Oslo komm. Skorsteinsfeieres Forening .. - 30

» 049 - Oslo Sporveisarbeideres Forening ...... - 701
063 - Oslo komm. Rengj.assistenters Forening . . - 1.700
065 - Statssykehusenes Fagforening .......... - 1.095
072 - Oslo Komm. Skolefunksj. Forening ...... - 139
073 - Sosiale Etaters Fagforening ............ - 1.153
077-Tekniske Etaters Funksjonserforening .... - 1.081

» 093 - Oslo komm. Rarleggerforening .......... - 78
096-OsloSporveiersTekn.Arb.lederforening.. - 126
108 - Oslo Brannkorpsforening .............. - 650
116-Oslo Kinobetjenings Forening .......... - 112

» 120- Gaustad Sykehus Personalforening ...... - 304
146 - Film-og Teaterteknisk Forening .......... - 543
148 - Helseradets Personalforening ........:. - 555

» 149 - Oslo komm. Bygg-og Boligetaters Forening - 339
195-Tjenestemannsforeningen ved Radhuset .. - 1.028
205-Holmenkollbanens Betjeningsforening .... - 162
208 - Oslo og Omegn Vaktmesterforening . ... - 520
225- Baneselskapenes Befalsforening ........ - 280
243 - Oslo Sporveires Kontorpers. Forening .. - 119
246 - Friserenes Fagforening ................ - 180
325 - Oslo kommunale Tjenestemannslag ...... - 255
405 - Prisnemndas Tjenestemannsforening . . . . - 80
407 - Oslo kommunes Revisorforening ........ - 103
479 - Oslo komm. Barneparklederforening .... - 172
485 - Sosialavdelingens Personalforening ...... - 774
486 - Barnehagepersonalets Fagforening ...... - 911

» 487 - Kulturpersonalets Fagforening .......... - 249
506-Oslo komm. EDB-PersonalesForening .. - 110
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FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

18. Norsk Lokotivmannsforbund ...................... 1 620
Oslo distrikts Lokomotivpers. Forening ............ - 620

19. Norsk Musikerforbund .......................... 1 733
Oslo Musikerforening ............................ - 733

21. Norsk Naerings-og Nytelsesmiddelarb.forbund ...... 11 5.141
Avd. 001 - Oslo Margarinarbeiderforening .......... - 273

007 - Bryggeri- og Mineralvannfabr.arb. Forening - 1.031
014-Sjokolade- og Sukkervarearb. Forening .. - 1.199
019 - M0liearbeidernes Forening ............ - 78
031-Oslo NNN avd. ........................ - 159
044 - Vinmonopolets Arbeiderforening ........ - 370
049 - Meieriarbeidernes Forening ............ - 380

» 401 - Oslo Baker- og Konditorforning ........ - 395
501 - Oslo Tobakkarbeiderforening .......... - 430

- Oslo Kjettindustriarbeiderforening ...... - 765
621 - Fellesslakteriets Arbeiderforening ...... - 61

23. Norsk Postforbund .............................. 1 2.676
Oslo krets av Norsk Postforbund ................ - 2.676

24. Den norske Postorganisasjon .................... 1 3.700
Oslo og Omegn krets av DnP .................... - 3.700

25. Norsk Sjemannsforbund ........................ 1 5.500
Avd. 001 - Osio avd. av NSF .................... - 5.500

27. Norsk Sosionomforbund ........................ 1 730
Oslo avd. av NOSO ............................ - 730

29. Norsk Tele Tjeneste Forbund .................... 6 1.973
Avd. 001 - (Monterer) ............................ - 500

002- (Rikstelefon) .......................... - 318
003 - (Bud og betjenter) .................... - 547

» 008 - (Kontorpersonalet) .................... - 517
018 - (Televerkets Hovedverksted) ............ - 73

» 102-(NTB) ...................'............. - 18

30. Telegrafmennenes Landsforbund .................. 1 1,353
Krets 60 - Oslo ................................ - 1.353

31. Norsk Tjenestemannslag ........................ 30 11.967
For. 002 - Sentraladm. Tjenestemannsldg .......... —3.440

004 - Kornforretningens Tjenestemannslag .... - 70
» 007 - Statens Filmsentral .................... - 80
» 009 - Utenriksttjenstens Landsforening av NTL - 303

11



FORBUND/FORENING AVD. ANT.
AVD. MEDL.

33.

34.

35.

36.

Avd. 012-Statens Vakt- og Varmemesterforening .. - 186
019 - Oslo og omegn Statsarbeiderforening . . . . - '

946
029 - Lanekassens Tjenestemannslag ........ - 215
031 - Kringkastingens Landsforening .......... - 1.114
032 - Stortingets Tjenestemannslag .......... - 125
033 - Distriktenes Utbyggingsfond ............ - 91
035 - Velferdstjenesten for hlandelsflaten ...... - 112

» 044-Riksrevisjonens Funksjonaerforening .... - 114
054-NorskMedisinaldepotsPersonalforening.. - 281
067 - Embets- og Tjenestemennenes Landsforen. - 220
068 - Forsv.stabens forening for ledende tj.menn - 62
070 - Forsvarsstabens Etatsforening .......... - 136
071 - Norges Skatterevisorers Landsforening . . - 47

» 075 - Statens Legemiddelkontroll ............ - 658
090-TjenestemannslagetvedUniversitetetiOslo - 20
101 - Landsforeningen for Forsvarets Personell - 1.009
103 - Trygdeetatens Landsforening ............ - 912
104 - Landsfor. for Embetskont. .............. - 39

» 105 - Arbeidsformidlingens Etatsforening ...... - 237
» 107 - Ligningsetatens Landsforening .......... - 628

110- Vegtatens Landsforening .............. - 30
112 - Sivilt Beredskaps Tjenestemannslag ...... - 28
113 - Landsforening for Elev- og Studentsamsk. - 313

» 115- Statens Teknologiske Institutt .......... - 100
116- Landsforen. for de Regionale H0yskoler . . - 174
117 - Landsforeningen for Forskningsinstituttene - 277

Norsk Transportarbeiderforbund .................. 4 4.899
Avd. 001 - Oslo Bryggearbeideres Forening ........ - 300

» 004 - Oslo Transportarbeiderforening ........ - 2.396
» 056 - Oslo og Omegn Bussarbeidsrforening . ... - 975

- Lastebileiernes Forening ................ - 1.228

Norsk Treindustriarbeiderforbund ................ 2 433
Oslo Snekker- og Mobeltapetserforening .......... - 126
Oslo Berstearbeideres Forening .................. - 307

Skolenes Landsforbund .......................... 1 592
Oslo avd. av Skolenes Landsforbund .............. - 592

Norsk Barnevernpedagogforbund ................ 1 175
Oslo avdeling av Norsk Barnevernpedagogforb. .... - 175

161 128.310
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OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

ARBEIDERVERNNEMNDA 1 OSLO
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

ARBEIDS- OG TILTAKSNEMNDA 1 OSLO/AKERSHUS
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Vally Bernich

INNTAKSNEMNDA FOR DE VIDEREGAENDE SKOLER 1 OSLO
Medlem: Annar Lille-Meehlum
Vara: Arne Jensen

HEIMEVERNETS DISTRIKTSRAD 1 OSLO/AKERSHUS
Medlem: Rolf Flamme

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

N^ERINGSUTVALGET 1 OSLO
Medlemmer: Thorbjern Berntsen og Per Klausen
Vara: Ivar 0degaard og Arne Jensen

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

STATENS ARBEIDSTILSYN (distriktsstyret)
Medlemmer: Ivar 0degaard og Kirsten Rogstad
Vara: Arne Jensen og Else Larsen

YRKESOPPL/^RINGSNEMNDA 1 OSLO
Medlemmer: Gunnar St. Nilsen, Jergen Bosnes, 0yvind Eriksen
Vara: Edgar Gard, Odd Sognen, John Fjeldstad

YRKESRETTLEINGSUTVALGET I OSLO/AKERSHUS
Medlem: Arne Jensen

PR0VENEMNDENE 1 HANDVERKSFAGENE
37 nemnder

PR0VENEMNDENE 1 METALLFAGENE
34 nemnder
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YRKESUTVALGENE
50 utvalg

SKOLEUTVALGENE 1 DE VIDEREGAENDE SKOLER
Oslo Tekniske Maritime skole: Arne Jensen (form.), Leif 0stlie (vara)
Sogn Videregaende skole: Ronald Rooth (medl.), Arne Jensen (vara)

ARBEIDSRE.TTEN - DOMSUTVALGET 1 OSLO
Ingveig Hansen, Signe Engelien, Odd Vsering, Gunnar Bettum,
Terje Skog, Harald Bredesen, Jacob Langli, Lisbeth Halvorsen,
Helge Hansen, Arne Jensen

INTERIMSTYRET FOR L/ERLINGESENTER FOR BYGGFAG
Medlem: Erling Henriksen
Vara: OIav Hendlev^r

JOBB I OSLO
Arne Jensen

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

OSLO AOF
Styret: Arne Jensen
Representantskapet: Per Ryanes

YRKESSKOLENES HYBELBYGG 1 OSLO
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ask og Per Ryanes
Representantskapet: Ivar 0degaard og Turid Dankertsen
Vara: Terje Kristiansen og Sonja Westby

SAMFUNNSTEATRET
Knut Samuelsen

OSLO ARBEIDERSAMFUNN

LO'S TILSYNSUTVALG FOR OSLO OG AKERSHUS
Ivar 0degaard (formann)

TEATERSENTRALENS RAD
Edith Ryanes
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NORSK FOLKEHJELPS BEDRIFTSHELSETJENESTE
Styret: Arne Jensen (nestformann)
Vara: Olaug Hilleren
Arsm0tet: Vally Bornich, Rolf Dahl, Rigmor Pedersen

OSLO ARBEIDERPART1
Styret: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

OSLO ARBEIDERPARTIS KVINNEUTVALG
Karin Amundsen
Arsmotet: Rigmor Pedersen

OSLO ARBEIDERPARTIS FAGLIG/POLITISK UTVALG
Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

NOMINASJONSKOMITEEN 1 OSLO ARBEIDERPARTI
Arne Jensen

SENTRUMSFORENINGEN
Styret: Annar Lille-Meehlum
Vara: Arne Jensen

VIETNAMBEVEGELSEN 1 NORGE
Arsmotet: Per Ryanes

CHILEAKSJONEN 1 NORGE
Sentralstyret: Turid Dankertsen

LO'S UNGDOMSUTVALG 1 OSLO
Terje Kalheim, Terje Kristiansen, Arne Jensen

FRAMFYLKINGENS VENNER 1 OSLO
Styret: Edith Ryanes

0STKANTEN FOLKETS HUS
Styret: Arne Jensen (nestformann), Knut Samuelsen
Arsmotet: Per Ridder Nilsen og Per Ryanes

A/L FOLKETS HUS
Generalforsamlingen: Arne Jensen
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ANNEN REPRESENTASJON

OSLO ST0PERIARBEIDERFORENINGS JUBILANTFEST (30. januar)
Ivar 0degaard

M0LLEARBEIDERNES FORENINGS 70 ARS JUBILEUMSFEST
Edith og Per Ryanes

JERN OG METALL OSLO JUBILANTFEST (18. desember)
Finn Hauge

LO-KONGRESSEN (3.—9.mai)
Representanter: Ivar 0degaard, Per Ryanes, Knut Bentzen,
Marit Nybakk Aarset, Henr/ Stokmo, Gerd Bjornstad, Johan 0stberg
Vara: Gry Midle, Annar Lille-Msehlum, Finn Hauge, Kirsten Rogstad,
Vally Bornich, Lars Haavik, Bard Jacobsen

DEN 23. ARBEIDERKONFERANSEN 1 DDR (27—31.mai)
Terje Kristiansen

HOVEDSTADSKONFERANSE I STOCKHOLM OM
HOVEDSTEDENES N^ERINGSLIV (23—25.mars)
Terje Kristiansen og Per Klausen

AKERSHUS ARBEIDERPARTI - KONFERANSE OM
1980-ARAS SYSSELSETTINGSMULIGHETER
Ivar 0degaard, Annar Lille-Msehlum, Per Ridder Nilsen, Rolf Dahl,
Arne Jensen

NORDISK HOVEDSTADSKONFERANSE 1 OSLO (10—11.juni)
Ivar 0degaard, Bitte Vatvedt, Terje Kristiansen, Knut Bentzen,
Arne Jensen

FOLKETS HUS LANDSFORBUND - LANDSM0TE (19—20.september)
Arne Jensen

HELGEKONFERANSE OM SAMORGS VIRKSOMHET
Sekretaeren deltok pa overnevnte konferanse som ble arrangert av
Jern og Metall, Oslo
Stedet var Gjevik 20.—22.november

BOLIGPOLITISK KONFERANSE I STAVANGER -

STAVANGER SAMORG (7. desember)
Vally Bernich og Trond Larsen
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REPRESENTANTSKAPSM0TER

16.02. Representantskapsmete hvor 1. mai-arrangementet ble behand-
let og valgkomite valgt. Det var 123 representanter til stede.

16.03. Representantskapsmote hvor statssekretaer Trygve Tamburstuen
innledet til debatt om «lndustrien i 80-ara». Videre behandling
av 1. mai. 105 repr. til stede.

08.04. Arsmete som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtekts-
bestemte valg ble foretatt, og kontingenten for 1981 ble fastsatt.
Viderevedtok arsmotet en rekke uttalelser. Det var 148 repre-
sentanter til stede.

25.05. Representantskapsmote (utvidet)- hvor Nils Karlgard fra finans-
radmannens kontor innledet til debatt om «0slo bys ekonom-
iske situasjon». 1 tillegg et panel bestaende av Hans Svelland (H),
Arne Kvalheim (A), Ellen Pedersen (RV), Erik Melvold (SV),
Per Heybraten (Kr.F). Det var 150 til stede.

31.08. Representantskapsmote (utvidet) som var viet stortingsvalget.
Panel bestaende av: Carl I. Hagen (Fr.P), Thorbjarn BerntsenCA),
Jan P. Syse (H), Martin Gunnar Knudsen (NKP), Stein 0rnh0i
(SV), Sigurd Allern (RV), Ake Hartmann (V) presenterte de
respektive partiere politikk. Det var 156 til stede. (79 valgte
representanter og 77 andre fagforeningstillitsvalgte.)

05.10. Representantskapsm0te hvorLO's tariffpolitikk ble diskutertetter
innledning av LO-sekretser Yngve Haagensen. 1 tillegg til dette
ble det vedtatt en stetteuttalelse til Verkstedklubben ved
Jetul A/S om situasjonen ved bedriften. Det var 106 represen-
tanter til stede.

09.11. Representantskapsm0te hvor tariffoppgjeret i 1982 ble handlet
og uttalelse vedtatt. Videre ble det vedtatt en stetteuttalelse til
arbeiderne ved DNN Aluminium, Tyssedal. Det var 89 repre-
sentanter til stede.

30.11. Representantskapsm0te (utvidet) hvor Oslo-budsjettet ble be-
handlet etter innledning av Odd Veering, Kommuneforbundet,
Tove Heggen Larsen, Oslo Arbeiderparti, Gunhild Emanuelsen,
Oslo SV. Falgende aksjonsplan ble vedtatt: Valg av deputasjon
som overrekker uttalelse fra SAMORGS representantskap.
1 tillegg arrangeres punktdemonstrasjon med fagforeningsfaner
utenfor Radhuset 10.12.81 fra kl. 0900—1000.Det var-201 til
stede. 121 representanter og 80 tillitsvalgte.
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Det gjennomsnittlige frammetet til de 8 representantskapsmetene
(inkl. arsmotet) har vsert 115 representanter. l tillegg kommer de som
har deltatt pa sakalte «apne m0ter». Dette er en frammoteprosent pa
45. Det ser ut til a veere vanskelig a samle over 50 % i gjennomsnittlig
frammete. Men dette ma v%re malet for at de vedtak som fattes virkelig
kan sies a veere representative for fagbevegelsen i Oslo. Vi ber fag-
foreningene om s& langt det er mulig bidra til at de representantene
som velges, har tid og interesse for samorganisasjonens virksomhet.

DEMONSTRASJONER

1. MAI 1981

Hoveddemonstrasjonen ble i likhet med tidligere ar arrangert av
SAMORG. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter innbydelse: Oslo
Arbeiderarti, Oslo NKP, AUF i Oslo, Oslo KU, Framfylkingen i Oslo,
Unge Pionerer og en internasjonal avdeling.

1. mai-komiteen besto av Ivar 0degaard, Vally B0rnich, Rolf Dahl,
Per Ryanes, Arne Jensen.
Hovedparole: Fred, trygghet, arbeid. Nei til Heyre-regjering.

Programmet for metet pa Youngstorget var: Underholdning ved Knipp-
lia Pukkverk - Ruselekka Ungdomskorps - Sinsen Ungdomskorps -
Allsang ledet av Tryggve Aakervik - Tale for dagen ved statsminister
Gro Harlem Brundtland - Appell ved Hortensia Allende. Meteleder var
SAMORGS formann Ivar 0degaard.

Pa tross av et ufyselig vser med snebyger og stormkast samlet demon-
strasjonstoget om lag 5 000 deltakere.

1. mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens forskjellige
arrangementer med tlaggappeller og minnehegtideligheter pa formid-
dagen og ulike lokale familiearrangementer pa ettermiddagen og
kvelden.

Etter oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter ved de
sterre sykehusene i visittiden (skolekorps).
Kostnadene til SAMORGS 1. mai-arrangement ble kr. 46244,27. Til
delvis dekning av disse utgiftene ble det bevilget 25 000 kroner fra
Oslo kommune.

11. SEPTEMBER - 8-ARSDAGEN FOR MILIT>SRKUPPET I CHILE

SAMORG deitok som medarranger i Chileaksjonens solidaritetsmote
i Folkets Hus.
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NEI T1L ATOMVAPEN

SAMORG deltok som medarrangor i demonstrasjonstoget NEI TIL
ATOMVAPEN som ble arrangert i Oslo den 25. oktober. Demonstra-
sjonstoget hadde samlet anslagsvis 10000 deltakere. l alt 11 fag-
foreningsfaner var med. Antall fagorganiserte er umulig a ansla.
Demonstrasjonen ble avsluttet pa Youngstorget med folkemete hvor
LO's internasjonale sekretaer, Kaare Sandegren, forfatteren Ebba
Haslund, nestformannen i Transportarbeiderforbundet, Odd Bach og
res. kap. Ola Hunsager holdt korte appeller. Etter folkemotet var det
fredskonsert i Folkets hlus.

OSLO-BUDSJETTET

1 forbindelse med Bystyrets behandling av Oslo-budsjettet den 10. de-
sember arrangerte SAMORG punktdemonstrasjon i Radhusets Borg-
gard hvor representanter for fagforeningene var m0tt fram. Til sammen
53 fagforeningsfaner markerte fagbevegelsens engasjement i denne
demonstrasjonen. 1 tillegg la en deputasjon fram SAMORGS uttalelse
om Oslo-budsjettet. Det er var oppfatning at dette var en sterk mar-
kering fra fagbevegelsens side om hva de mener om borgerlig styre
i denne byen.

19



""ST^S
^m^ ,lkra^r,grepp.iusA:spo""kk • S-:A.erika.fra LO's internasjonale kontor er tolk."(:'l"."maiT'67l'oc)"11''"



3
•a

a.
g-

(O
ffl

UTTALELSER
1. MAI 1981

«1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og demonstrasjonsdag. Mot ufrihet
og nod stiller vi arbeiderbevegelsens grunnleggende ideer —frihet, lik'net, solidaritet,
sosial trygghet, retten til arbeid og inntekt for alle.

Den vestlige verden er inne i en alvorlig akonomisk krise. 25 millioner mennesker er
uten arbeid. Heyrekreftene gar til angrep pa fundamentene i velferds&amfunnet, og gar
inn for nedskjaeringer og innstramninger pa fellesforbruk og offentlige budsjetter.

I vart eget land mobiliseres na sterke krefter for a sikre grunnlaget for en Heyre-
regjering etter kommende stortingsvalg. 1 de.nne situasjon&n er det tvingende' nadvendig
at fagbevegelsen og de politiske partiene i arbeiderbevegelsen reiser en felles kamp
for hovedoppgavene i var tid.

Forsvar for velferdssamfunnet.

1 de vestlige industriland opplever menneskene na redusert sosial standard pa en lang
rekke omrader. Ensidig satsing pa 0kt privat forbruk gir kollektiv fattigdom .og mest
til dem som fra for av star sterkt. Bare gjennom et h0yt fellesforbruk kan vi trygge
bedre muligheter til livsutfoldelse for. de mange, sserlig de eldre og uf0re.

Full sysselsetting.

Mens arbeidsl0sheten herjer resten av Europa, har det lykkes a opprettholde en hoy
sysselsetting i Norge. hl0yre hamrer los pa den okonomiske politikken som nettopp har
den fulle sysselsefting som sitt hovedmal. For arbeiderbevegelsen er det en hoved-
oppgave a forme en politikk som gir utvidet styring over kreftene i akonomien, og
styrket engasjement av den erfaring og innsikt som finnes pa vare arbeidsplasser.

Den 0'konomiske situasjon - Tariffpolitikken.

Den 0konomiske situasjonen i Norge de siste to-tre arene er preget av eventyrlige olje-
inntekter og sterkt okende fortjeneste i store deter av nseringslivet. 1 denne situasjon
har lonnstakernes kjopekraft stadig vist nedgang, og det blir derfor en hovedoppgave for
arbeiderbevegelsen a gjenopprette denne. Kjapekraften ma sikres ved skikkelige tariff-
tillegg for de brede lonnstakergrupper, og ved helautomatisk indeksregulering. Tariff-

politikken ma dessuten innrettes pa a gi reelle forbedringer for de lavtl0nte. Lavtlenns-

garantien ma utvides til a gjelde hver enkelts lonn, og minstelonnsgarantien ma heves til
minimum 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlonn.

Avspenning og fred.

Menneskene i var tid kjenner uro og engstelse for den stadig voksende opprustning.
Et utviklet samarbeid mellom stormaktene med vapenbegrensning og nedrustning som
mal er av avgjerende betydning for fred og sikkerhet i verden. Men stormaktene ma
ikke dominere de sma og mellomstore land. Disse ber ogsa ta initiativ med disse rn.ai
for oye. Ideen om atomvapenfri sone i de nordiske omrader vil vsre et reelt bidrag i en
slik sammenheng.

Oljen skal komme hele folket til gode.
Hoyre farer an i kampen mot sentrale deler ,av norsk oljepolitikk. Arbeidsrbevegelsen
har' lagt opp til en oljepolitikk der oljen er he'le folkets eiend.om, og der staten —

ikke kapitalinteressene —skal spille hovedrollen.

Demokrati pa arbeidsplassen.

Hoyre, Arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet mobiliserer na mot ethvert forslag

om'utvidelse av demokratiet pa a'rbeidsplassen. Fra det hold 'er det aldri kommet statte

til noen reformer. En samlet arbeiderbevegelse stiller seg bak kraven& til utvidet demo-

kr.ati pa arbeidsplassen.
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Boligpolitikk - By- og nsermiljeer.
1 Oslo er det store deler av den eldre boligmasse i darlig stand. Samtidig er priser
og husleier pa nye leiligheter sa h0ye at det skaper store problemer for vanlige lenns-
takere. Fagbevegelsen krever tiltak for a bedre standarden r gamle bydeler. Oppgavene
i by- og n%rmilj0ene krever evner til felles innsats og ansvar. Det finnes ingen I'eisning

j appellen enhversom sin egen lykkes smed. Samfunnets egnasjement i byfornyelsen og
boligpolitikken ma ikke skje gjennom en ekonomisk opprustning gjenn.om det ga'mFs
gardeierveldet, men gjennom stotte til aktivt beboer- og nabosamvirke.

Oslo faglige samorganisasjon oppfordrer de fagorganiserte til a styrke sitt engasjement
for disse sakene. Vi oppfordrer de politiske partiene i arbeiderbevegelsen tif a

'styrke

sin innsats for a' forhindre at heyrekreftene vinner fram og at det blir en borgerlig
regjering etter hestens stortingsvalg.

Hovedparole: Fred —Arbeid —Trygghet —Nei til Hoyreregjering!.

(Representantskapsmote 16.02.81)

FRED —ARBEID —TRYGGHET
«30 millioner mennesker gar arbeidslose i industrilandene og tallet eker for hver maned.
Konservative krefter gar til angnep pa fundamentene i velferdssamfu.nnet. Disse krefter
vil ha fritt spillerom, og offentlig virksom.het skal privatiseres.
Heller ikke i Norge er velferdssamfunnet trygget en gang for alle. Heyre mobiliserer
na for a fravriste arbeiderbevegelsen regjeringsmakten. t-leyre angriper regjeringens
ekonomiske politikk som har den fulle sysselsetting som sitt hovedmal og viktigste
resultat. Hoyre spiller pa lag med dem som angriper fellesforbruket og som synes
skattene er for heye Hoyre angriper reformforslag som har dem,okrati o.g likestilling
som mal H0yre vil gi friere spillerom for kapitalkreftene, og svekket samfunnsmessig
styring over var viktigste naturressurs —oljen.

Stortingsvalget 1981 er valg av hovedkurs for samfunnsutviklingen i 80-arene. Forsvar
av velferdsstaten og den fulle sysselsetting er den fremste oppgaven i valgaret. Det
borgerlige alternativ er h0yst ukl.art. Men H0yre vil be'stemme hovedkursen. Det eksperi-
mentet h.ar vi ikke rad til.

Arsmestet i Oslo faglige sam.organisasjon oppfordrer alle fagorganiserte til aktiv innsats
i valgkampen og at felgende sentrale oppgaver fortsatt blir prioritert:
1. ArBeid for alle.
2. Aktivt arbeid for sikkerhet, nedrustning og fred.
3. 0kt innsats for demokrati og fellesskap. Atomvapenfri sone for de nordiske land.
4. Garanti for.at oljeinntektene kommer hele folket til gode
5. 0kt innsats i boligbyggingen og med innskudd og husleie s.om vanlige lennstakere

makter.o

(Arsmetet 06.04.81)

MOT NEDSKJ^ERINGER 1 HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
«Arsm0tet viser til de problemer fylkeskommuner .og kommuner er kommet i pa grunn
av syikten i de statlige overf0ringer av midler. Samtidig blir ansvaret for ny.e oppgaver
overf0rt fra staten til kommuner og fylkeskommuner.

Dette har allered®f0rt til forverring av helse- og sosialtjenesten bl.a. i Oslo. Helse- og
sosialsektoren utferer tjenester vi alle er avhengig av, og representerer dessuten e~t
meget stort antall arbeidsplasser.

Arsmotet i Oslo faglige samorganisasjon mener det ma vsere statens oppgave a serge
for at det overferes midler nok til a gi fylkeskommuner og kommuner tilfredsstillende
tilbud innenfor helse- og sosialsektoren.
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Nar det gjelder minstep.ensjonistenes stilling, innebserer den svake' heving av grunn-
belopet i ar at pensjonistene fikk senket sin kjopekraft. Nar pensjonene pa .nytt skal
reguleres pr. 1.'mai' krever arsmotet at minstepensjonistene, som et f0rste skritt, far
regulert sine pensjoner ut over dette, i samsvar med den opptrapping som flertallet
i Leveraas-utvalget gikk inn for.»

(Arsmetet 06.04.81)

FORBUD MOT ORGANISASJONER MED NAZISTISK, FASCISTISK
OG RASISTISK IDEOLOGI
•Arsmotet i Oslo faglige samorganisasjon krever forbud av organisasjoner/grupper som

programfester etler trykker propaganda med disse ideologier De siste hendinger viser'at
d'lsse organisasjoner/grupper bedriver klare kriminelle handlinger, spesielt er_virksom-

heten rettet mot 1. mai-demonstrasjone'n og venstrekreftene i samfunnet. Et demo-
kratisk samfunn kan ikke t0ye demokratiet sa langt at disse ideologier igjen blir aner-

kjente.

Representantskapet forventer at LO-kongressen tilslutter seg de forslag om forbud som
er innsendt, og ber regjering og Storting vedta forbud snarest.»

(Arsmotet 06.04.81)

DEN 5. FERIEUKA
«Arsm0tet i Oslo faglige samorganisasjon krever gjennomfaring av d,en 5. ferieuka fra

1982 med full kompensasjon fra~ og med 1982 som forutsatt i LO's opprinnelige krav.»

(Arsmotet 06.04.81)

INDUSTRIARBEIDSPLASSENE 1 OSLO
«1 kommende arsm.eteperiode ma det vsere en av hovedoppgavene fo.r Osl.o' faglige
samorganisasjon a folge opp sitt tidligere utspill for a bevare gjenvaerende industri-
arbeidsplasser i Oslo.'l dette arbeidet ma ingen virkemidler vrere upr0vde som kan
fore til en bedring i den navgerende situasjon der ca. 1 500 arbeidsplasser arlig gar tapt

i Oslos industri.o

(Arsmotet 06.04.81)

POSTSPAREBANKENS FRAMTIDIGE VIRKSOMHET

•Postsparebanken er utkantenes og distrikltenes bank pa innlanssida. Den er ogsa
etablert pa steder som ikke har noe annet banktilbud og er med pa a opprettholde et
servicetilbud i grisgrendte str0k, og er saledes en viktig del av tiltakene for a bevare
bosettingsmonsteret

Det er derfor nadvendig at banken kan ga ut igjen til distriktene med tilfre'dsstillende
lanetilbud, bade til innskytere og for a vsere med a l0se fellesoppgaver i lokalsamfunnet.
Styret i OFS konstaterer at regjeringen pa lengre sikt foreslar at Postsparebanken
kommer msst mulig pa linje med tilbud til personlige innskytere i andre banker. For
at Postsparebanken ikke skal tape ytterligere i konkurransen, haster det med a gj
banken likeverdige vilkar. Dette kan skje ved at Stortinget vedtar at Postsparebanke.n

snarest skal gis vilkar som de 0vrige banker.

Styret i OFS beklager at det i meldingen ikke er fremmet forslag om a .opprette regio-
nale styrer med representasjon fra regionale og lokale organer samt de tilsatte'. Dette

ville veere i trad med den
'generelle

demokratiseringen i samfunnet .og med det som er

gjennomf0rt i bankvesenet for ovrig.*

25



Styret i OFS palegger formannen a arbeide for at nevnte forhold blir gjennomf0rt
gjennom Stortingsbeandlingen av meldingen.

(Styremotet 11.05.81)

OSLO BYS 0KONOMiSKE SITUASJON
Etter 5 ar med borgerlig styre har Oslo kommet opp i alvorlige okonomiske vanskelig-
heter. De okonomiske innstramminger som er foretatt har ogsa fert til vanskeligheter fo'r
kommunen.

Det er varslet omfattende spareiltak som vil ramme hele byens befolkningi. Det vil
merkes i betydelig grad pa helsesektoren, i skoletilbudet og koliektivtrafikken. Spare-
tiltaksne vil ogsa ramme de ansatte i Oslo kommune. De ser med uro og bekymring
pa uttalelser fra den politiske ledelse om hvordan de vil gjennomfore «effektivis&ring»
av virksomheten ved a overfore kommunale oppdrag til private firmaer. Dette kan fere
til oppsigelser av kommunalt ansatte.

SAMORG's representantskap tar skarp avstand fra den politikk som det her legges
opp til.

Det er var oppfatning at .offentlig virksomhet ikke ferst og fremst skal bed0mmes etter
forretningsmessige lennsomhetskriterier. Oslo kommunes virksomh.et er —og bor fort-
satt vsere —et servicetilbud til befolkningen ut fra de behov som til enhver tid er
til stede.

Vi kan ikke akseptere de kraftige nedskjsringene pa helse- .og sosialbudsje'ttet. Sarlig
vi] vi understreke at syke mennesker har rett til behandling og pleie for samfunnets'
regning.

Eldreomsorgen star i en saerstitling i Oslo. Etter var mening kan det ikke aksepteres
at denne sektor far reduserte bevilgninger. Med de lange ventelister i syke- .og pleie-
hjem ma denne ssktor styrkes —ikke svekkes. Ogsa hjemmehjelp og hjemmesykepleien
ma styrkes.

Kollektivtrafikken ma ogsa rustes opp for a motvirke unodig bruk av privatbilen. Vi gar
mot de bebudene takstforheyelser pa 15'% som, regjeringen na har lansert.

Etter var mening ma kommunens ekonomi styrkes ved statlige tiltak. Oslo. by er i dag

preget av et hoyt privat luksusforbruk og kommunal fattigdom. Kommunen og statens
viktigste inntektskilde er skatter og avgifter. Betydetige belep unndrasi i dag fra beskat-
ning, som f.eks. det milliardstore svarte pengemarkedet. Vi krever derfor effektive tiltak
mot de forskjellige former for skattesnyteri.

Pa innkrevningssektoren, savel det kommunale Oslo kemnerkontor og det statlige Oslo
[igningskontor, ma forholdene legges til rette, slik at alle blir behandlet etter evne- og
likhetsprinsippet.

Eiendomsskatten .kan ogsa 0k.es betydelig, srerlig pa ubebygd grunn. SAMORGs repre-
sentantskap vil videre understreke hvor sosialt urettferdig reglene om rentefradrag
virker. For a overfere fra privat forbruk til offentlig fellesforbruk ber rentetak snarest
innferes.

Vi er klar over at Oslo bys samlede ressurser ikke bestemmes av kommunen alene
tvert imot er det fortsatt slik at samfunnsutviklingen bade nar det gjelder fordeling og

prioritering i sterk grad bestemmes av dem som styrer nseringslivet. SAMORG krever
et sterre samfunnsmessig engasjement i hele naeringslivet og bedre kontroll og styring
over samfunnets samlede ressurser. Dette kan bare gjeres gjennom sterk begrensning av
storkapitalens makt og dermed utvidelse av demokratiet.

Vi har merket oss Heyres underlige «dobbeltspill»i den ekonomiske politikken. I riks'-

politikken gar de sterkt inn for «spare- og nedtrappingslinjen», mens de pa lokalt plan
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stiller krav til staten om flere 0kte tilskudd til den kommunale drift. Det er inkonsekvent
linje som velgerne bor merke seg nar de skal ga til valgurnena til hesten.

(Representantskapsmotet 25.05.81)

FRED —ARBEID —TRYGGHET —NEI TIL H0YREREGJERING
•Stortingsvalget 1981 blir en viktig politisk styrkeprave mellom de sosialistiske og bor-
gerlige partiene. Med utgangspunkt i et sosialstsk flertall pa 78 representanter, mot 77
borgertige —samt galupptallene i den senere tid, haper de borgerljge partiene med
Hoyre i spissen a overta flertallet pa Stortinget i de kommende 4 ar.

Dette ma ikke skje!

Alltid har heyrekreftenes mal vart a sikre makt og privilegier for de fa, pa bekostning
av de mange som skaper verdiene. En politisk kraft med basis i fagbevegelsen vil
forplikte arbeiderbevegelsens partier til a sta samJet i kampen mot heyrekreftene —og
for en sosialistisk politikk som sikrer vanlige felles beov og interesser. En slik samlende
poilitikk ma ha en klar sosial profil og vsere basert pa grunnleggende krav i fag-
bevegelsen.

Fagbevegelsen ma bidra til dette gjennom aktiv innsats i valgkampen, og gjennom en
storstilet monstring av sine medlemmer pa selve valgdagen.

Fram for valgseier for arbeiderbevegelsen den 14. september!»

(Representantskapsmotet 31.08.81)

SITUASJONEN VED J0TUL A/S
«0slo faglige samorganisasjon gir sin fulle stette til kravene fra verkstedklubben ved
Jetul A/S i Oslo om at de nedskjesringer som. er nedvendig blir likt fordett mellom
Jotuls avdelinger i Oslo og Krakerey/NOBAS, slik at ikke bedriften i Oslo blir utsatt
for nedleggelse.

Da det .er av stor betydning for Oslo at de regterende industriarbeidsplasser bevares,
haper vi at styret og bedriftsforsamlingen tar hensyn til var henvendelse.»

(Representantskapsmetet 05.10.81)

DNN ALUMINIUM TYSSEDAL
«0slo faglige samorganisasjon stetter fullt ut arbeiderne ved DNN Aluminium Tysseda]
og Odda faglige samorganisasjon i deres kamp for a bevare arbeidsplassene. Regjerin-

gen kan ikke med et pennestrak slette ut et helt samfunn —'et samfunn som er bygd
opp gjennom generasjoner. Vi tror at det vi na opplever bare er begynnelsen til
regjeringens lite distriktsvennlige politikk.»

(Representantskapsmotet 9.11.81)

TARIFFOPPGJ0RET 1982

Pa LO-kongressen i ar ble det gitt klare signaler om forbundsvise oppgjer ved tariff-
oppgjeret i 1982. Disse signaler er blitt forsterket i den senere tid, og vi mener at
LO's representantskap ma vedta dette.

Ved forbundsvise oppgjer vil det i stor utstrekning vsere det enkelte forbund som selv
utforme'r sine krav. Kravene vil vaere avhengig av prisutviklingen framover —og av
den skatte-, avgifts- og inntektspolitikk somi blir fert. Det forutsettes at oppgjerene
ma vsere frie, uten statlig innbtanding.
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Viktige generelle krav, vil etter var mening, vsere:

—Generelt lonnstillegg som tar sikte pa a gjenopprette kjepekraften fra 1979.
—Krav til arbeidsgiverorganisasjonene om indeksregulering for a sikre reallonnen i

avtaleperioden.
—Den lokale forhandlingsretten ma sikres og utvides ti] forbundsomrader hvor den

i dag ikke gjelder. Avtalefestet rett til lokale forhandlinger i alle forbundsomrader.
Intet «tak»pa lonnsglidningen.

—Forbundsvise oppgjor ma ikke fere til at lavtlennso'rdningen bortfaller uten at en har
funnet fram til bedre ordninger. Her ma kravet vsere at lavtlennsordningen gjeres
individuell og at garantien heves tii 90'%-

—LO-kongressen programfestet a arbeide for lik normalarbeidstid for alle grupper
LO-organiserte i denne kongressperioden. Et f0rste skritt ber gjeres pa forbunds-

planet ved det kommende oppgjeret: Betalte spisepauser —ingen skal ha lengre
ukentlig arbeidstid enn 40 timer —inkludert spise'pauser.

—Til tross for at lik.el0nnsprinsippet er akseptert, er det fortsatt lennsforskjell mellom.
kvinner og menn i samme bransje og samme bedrift. Det ma v%re en viktig oppgave
a fjerne denne forskjell.

—Tariffavtalene b0r i prinsippet v®reett-arige. Dette sparsmalet ber imidlertid ikke
vsere avgjorende hvis en kommer fram til avtaler som indeksregulering, og det
0konomiske oppgjeret ellers blir tilfredsstillende.

—Tilleggene ma utformes slik at de gj'elder de brede lennstakergrupper, dvs. lenns-
beregningen ma knyttes til lennsultviklingen for de som bare nyter godt av tariff-
tille'ggene, og ikke til den gjennomsnittlige lennsutvikling.

Et forbundsvist oppgjor dreier seg ikke bare om lenninger, men ogsa om endringer
i avtalene for ovrig. Derfor ma avstemningene ogsa skje forbundsvis. Vi tar bestemt
avstand fra tidligere praksis ved kopling av avstemningene.

Bruken av tvungen l0nnsnemnd kan ikke godtas. Det ma vasre partene i arbeidslivet som
loser tariffsp0rsmalene ved forhandlingsbordet, og som ogsa er rede 'til a ta ansvaret
for eventuelle aksjoner som matte folge hvis en ikke blir enig.

Fagbevegelsen krever at det feres en aktiv 0konomisk politikk som, tar sikte pa full
sysselsetting.

(Representantskapmotet 9.1181)

OSLO-BUDSJETTET FOR 1982
"Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon som representerer 130000 fag-
organiserte, har droftet Finansutvalgets forslag til budsjett for Oslo kommune for 1982.

Det borgerlige fl.ertall i Bystyret vil fere kommunens 0konomiske krise over pa vanlige
lennstakere ved a 0ke avgiftene og egenbetalingen, og ved a skjrere ned pa de tjeneater
som kollektivtransporten og helse- og sosialtjenesten utgjor. Dette er fetlesgoder som.
forst og fremst fo'lk med lave og midlere inntekter nyter godt av.

Budsjettforslaget innebserer en nedlegging av minst 1500 arbeidsplasser. Dette vil sEerlig
ramme samferdsels- og helsesektoren, men ogsa den ovrige kommunale virksomhet.
Det vil bety okt arbeidspress og darligere tilbud til befolkningen.

Det er var oppfatning at offentlig virksomhet ikke ferst og fremst skal bedemmes etter
forretningsmessige kriterier. Oslo kommunes virksomhet er —og b0r fortsatt vaere —
et servicetilbud til befolkningen ut fra de aktuelle behov.

Vi kan ikke akseptere at barn og ungdom blir salderingspost ved arets Oslobudsjett.
Budsjettforslaget vil medfere 0kte sosiale, helse- og miljemessige problemer, som pa
sikt vil koste kommunen store belap.
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Grunnlaget for byens 0konomi er trygge arbeidsplasser. Det kreves derfor en aktiv
innsats for a beholde de industriarbeidsplasser byen na har, og at man legger forholdene
til rette for nyetableringer.

Den sosiale boligbygging ma gjenreises slik at befolkningsltallet og dermed skatte-
grunnaget stabiliseres.

Skattetaksten for eiendommer ma 0kes betraktelig.

Etter var mening ma kommunens 0konomi styrkes ved statlige tjltak.

Bystyret ma kreve at Oslo tildeles statsstotte til kolle'ktivtrafikken pa linje med de evrige
fylker.

Bystyret ma ogsa kreve sterre tilskudd til helsesektoren —sssrlig pa grunn av befolk-
ning.ens alderssammensetning.

Oslo faglige samorganisasjons representanskap krever at Bystyret garanterer at ingen
kommunale ansatte skal sies opp. Dersom vare krav ikke blir tatt hensyn til, palegges
styret a innkalle til nytt representantskapsmote for a vurdere nedvendige virkemidler."

(Represenantskapsmotet 30.11.81)

SITUASJONEN I POLEN
-Styret i Oslo faglige samorganisasjon protesterer pa det kraftigste mot at militeeret
har overtatt makten og innfert unntakstilstand i Polen. Dette er.et grovt brudd pa
elementgere faglig®.og m'enneskelige rettigheter.

Unntakstilstanden ma opphere, og de arresterte faglige ledere ma oyeblikkelig l0slates.
og gis anledning til a drive faglig virksomhet slik de har rett til, og som er'en selv-
felg.e i alle demokratiske land. Vi stetter Solidaritets arbeid i Polen, .og tar avstand fra
alle forsok pa innblanding i 'Polen utenfra.

SAMORG gir sin fulle stette til det humanitare hjelpearbeid som drives av arbeider-
bevegelsen, og oppfordrer de fagorganiserte i Oslo til a kanaliseres denne hjelpen
gjennom Landsorganisasjonen.

Styret i SAMORG har bevilget kr. 5 000,—tjl hjelp.earbeidet, og oppfordrer fagforen-
ingene til a bevilge et passende bel^p. Pengene innbetales til LO

'gjennom,
Arbeider-

beyegelsens Internasjonale Stottekomite (AIS): Postgiro 3 52 61
"00

^- Bankgiro
9001 6333076 .Landsbanken. Husk a merke girolappen me'd «Polen».»

(Styremotet 14.12.81)
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UTVALG OG KOMITEER

UTVALGET FOR FAMILIEPOLITIKK OG LIKESTILLLING

Utvalget, som ble konstituert pa mete den 17. november, har felgende
sammensetning: Jorun Christensen (HK-formann), Kari Erlandsen (Jecn-
baneforbundet), Edith Ryanes (HK), Rune Roisland (Bygning). Vara:
Ellen Jacobsen (Grafisk), Brit Ferde (NTL), Solveig Nyhamar (NOSO),
Anne Grethe Kalheim (Kommuneforbundet), Bjerg Berntsen (Kommune-
forbundet). SAMORG's sekret^r Arne Jensen er sekretser for utvalget.
Pa det konstituerende metet orienterte LO-sekreteer Evy Buverud Peder-
sen om utvalgenes arbeid og hva de hadde tatt opp til behandling.
M0tet dreftet detvidere arbeid, bl.a. sporsmalet om regelmessig mete-
virksomhet Det ble ikke fastsatt noen endelig form for dette. Utvalget
oversendte en del synspunkter pa Oslo-budsjettet som senere er
behandlet av SAMORG i forbindelse med uttalelsen om budsjettet.

Pa mate den 30.11. hvor det forela invitasjon fra SAMORG om del-
takelse pa helgekonferansen 22.—24.januar ble det dreftet hvilke
emne utvalget skulle ta for seg pa denne konferansen.

Utvalget tar sikte pa a komme inn i en regelmessig metevirksomhet i
1982.

NvCRINGSUTVALGET

Neeringsutvalget har bestatt av Ivar 0degaard (SAMORG-formann),
Rune Kristiansen (Grafisk), Willie Kristensen (Bygning), Terje Kristian-
sen (NNN), Per Schanke (Kjemisk), Odd Hansen (Kommuneforbundet),
Age Sjemoen (NJMF), Karin Lew (HK). SAMORG's sekretser har vsert
utvalgets sekretser.

Pa m0te den 15. januar orienterte Per Klausen (medlem av det kom-
munale Naeringsutvalget) om virksomheten og situasjonen i dag. Age
Sjemoen orienterte om situasjonen innenfor jernindustrien. Det var
enighet i utvalget om at man burde arbeide ut- fra en konkretisering
av de enkelte problemer og situasjoner etter hvert som de oppsto.
Som et ferste skritt ble det bestemt at neste mete skulle gi en orien-
tering om «Hvordanvirker de statlige stetteordninger for etablering av
bedrifter".

SAMORG's styre og Naeringsutvalgets medlemmer har vsert invitert
til mete i Oslo Handel og Kontor hvor spersmalet om industriarbeids-
plassene i Oslo ble behandlet.

SAMORG's styre og N^ringsutvalgets medlen-imer har vaert invitert
til mete i Fellesforeningen for Handverk og Industri hvor emnet var
«Naeringspolitisk valg».
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To av nseringsutvalgets medlemmer deltok pa konferanse pa Hasselby
Slott 23.—25.mars vedrerende hovedstedenes nseringsliv.

Pa mote den 12. mars var konsulent Kristen Fredrik Stray fra Kontoret
for nseringslivet til stede og orienterte om aktuelle neeringspolitiske
sporsmal.

Et notat fra Annar Lille-Maehlum om "Pensjonistbedrifter/Yrkesopplser-
ingsbedrifter» er behandlet i nseringsutvalget og oversendt LO for
videre behandling.

FREDSUTVALGET

I utvalget sitter 0yvind Hvattum (LO), Rolf Galgerud (El. og Kraft),
Rolf Dahl (Bygning) og Arne Jensen (sekretser).
Utvalget arbeider med a fa gjennomfort en konferanse om fred og
nedrustning i mars 1982.

INTERNASJONALT SAMARBEID

Nordisk hovedstadskonferanse —den 11. i rekken —ble avholdt i
Oslo 10. og 11. juni. Til stede pa konferansen var: Stor-Helsingfors
Fackliga Platsorganisation, Arbejdernes Fsellesorganisation i Keben-
havn, LO-distriktet i Stockholms len —alle med 5 representanter hver.
Det samme hadde SAMORG som var representert ved: Ivar 0degaard,
Terje Kristiansen, Knut Bentzen, Jomn Christensen og Ame Jensen.

Folgende emner ble behandlet: «Den internasjonaleeikonomi og syssel-
settigen i 80-ara». Innledning ved LO-ekonom Stein Regaard - «Aktuelle

rapporter fra hovedsta.dene».

Pa et mote i Oslo 30. oktober deltok sekreteeren i et mete med vise-

presidenten i Vennskapssambandet Norge-DDR, Dr. P. Wandel. Metet
var et ledd i kultursamarbeidet mellom Norge og DDR.

Pa et rnete i Oslo 31. oktober deltok formannen sammen med repre-
sentanter for LO i et mote med LO-sjefen i DDR, Harry Tisch. Det
viktigste emnet pa dette metetvar fagbevegelsens engasjement i freds-
og nedrustningssporsmalet. Utvekslingen av faglige delegasjoner —

herunder utveksling mellom Oslo og Berlin ble ogsa dreftet.
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KOMMENTARER FRA STYRET

Virksomheten i det forlopne ar har v^rt ganske omfattende. SAMORG
har forsekt a markere fagbevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker
gjennom uttalelser og aksjoner, og gjennom arbeidet i komiteer,
nemnder og utvalg hvor vi er representert.

Vanskelighetene er a fa fulgt opp sakene. Dette er tidkrevende og
helt avhengig av ekonomi og bemanning. Det er ogsa et sporsmal
om prioritering av oppgavene. Dette er ogsa vanskelig fordi fag-
bevegelsen er en sammensatt bevegelse som krever oppfelging pa
en rekke omrader. Stadig nye saker som ma behandies vanskeliggjer
ogsa oppfelgingsarbeidet.

Av viktige saker som SAMORG arbeider med vil vi her nevne noen:
Industrisysselsettingen i Oslo gar stadig tilbake. 1 den siste tiars-
perioden har byen mistet 15.000 industriarbeidsplasser, eller 1.500 i
gjennomsnitt pr. ar. Arsakene til dette er mange. Arealknapphet og
heye grunnpriser, gamle lokaler som begrenser mulighetene for en
rasjonell produksjon, o.g som i mange tilfeller ikke tilfredsstiller
arbeidstilsynets krav. Mangel pa faglasrt arbeidskraft, transportforhold,
regionale og distriktspolitiske virkemidler, industriens aldersstruktur.
SAMORG er representert i et offentlig utvalg som underseker hvorfor
industribedrifter flytter ut av Oslo, og hvilke tiltak som kan bli aktuelle
for om mulig a hindre videre utflytting. Hvilke konklusjoner man kom-
mer fram til er det ikke mulig a si noe om pa det nav^rende tidspunkt.
Et virkemiddel er imidlertid, etter var mening, nodvendig a bruke—
byens politiske myndigheter ma skaffe egnede tomter for fortsatt ut-
bygging av industri og andre arbeidsplasser.

Mens det harvsert nedgang i industrisysselsettingen, har den offentlige
og private servicevirksomheten okt sterkt. Etter de politiske signaler
som na foreligger ser det ut til at vi ogsa vil fa en nedgang i syssel-
settingen innenfor kommunal og statlig virksomhet. Sysselsettings-
politikken ma derfor bli et meget viktig arbeidsfelt ogsa i den kom-
mende periode for fagbevegelsen i hovedstaden.

Boligbygging og rehabilitering av eldre boligmasse gar stadig vanske-
ligere tider i m0te. Stigende priser og darligere finansieringsordninger
gjer at mange ikke lenger vil fa rad til a skaffe seg en tilfredsstillende
bolig. Fagbevegelsen krever derfor vidtgaende bedringer i bolig-
finansieringen. Vi kan heller ikke akseptere de bebudede endringer i
borettsloven som bl.a. forutsetter opplesning av borettslagene. Dette
vil fore til en ytteriigere prishoyning pa boligmarkedet.

Oslo bys ekonomiske stilling ferer til at den kommunale service over-
for befolkningen stadig blir darligere. De som i ferste rekke vil fele
dette er folk med inntekter under gjennomsnittet. Vi har tidligere papekt
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at kommunen kan oke sine inntekter bl.a. gjennom forh0yelse av
eiendomsskatten pa ubebygget grunn og pa luksusboliger.

SAMORGS engasjement i det internasjonale solidaritetsarbeidet er
blitttrappet opp som folge av den bekymringsfulle internasjonale utvik-
ling. Vi mener det er viktig at fagbevegelsen engasjerer seg i dette
arbeidet—ikke minst av hensyn til fagbevegelsen i de land hvor deres
virksomhet blirforbudt eller sterkt innskrenket som felge av regimenes
syn pa fri faglig virksomhet.

Det arbeides for tiden med a arrangere en dagskonferanse om freds-
og nedmstningsarbeide. SAMORG har for ovrig gitt uttrykk for sitt
syn pa n0dvendighetene av a styrke fredsarbeidet, gjennom deltagelse
i demonstrasjoner og gjennom uttalelser.

0konomien er ikke sa god at den gir grunnlag for ytterligere opp-
trapping av virksomheten. Dette forutsetter en styrking av beman-
ningen og storre kontorplass. Den arlige prisstigning alene gir dog
grunnlag for a vurdere en kontingentforheyelse fra 1983.

Styret retter til slutt en takk til de representantene som har deltatt pa
SAMORGS meter og andre arrangementer, og til vare representanter
i utvalg, nemnder og komiteer.

Ivar 0degaard
Formann

Vally Bornich
Ne'stformann

Rolf Dahl
Per Ryanes

Finn Hauge
Knut Bentzen
Odd Vsering
JorunChristensen
Terje Kristiansen
Annar Lille-Mashlum
Per Ridder Nilsen

Ingveig Grue Hansen
Bitte Vatvedt
Trond Larsen
Kirsten Rogstad

Arne Jensen
Sekretser
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RESULTATREGNSKAP FOR 1981

Utgifter:

Lenn ................................................ 119.567,40
Arbeidsgiveravgift og pensjonskasse ................... 29.864,00
Kontorhold ../....................................... 39.810,97
Trykksaker og porto .................................. 17.506,45
Bevilgninger ................:....................... 7.600,00
Lokalleie og diverse arrangementer .................... 36.836,56
Reiser, diett ........................................ 1.997,00
1. mai .............................................. 47.890,85
Blomster og gaver .................................. 1 .591,00
Konferanser ........................................ 34.981,55
Aksjon mot Oslo-budsjettet ............................ 11 .269,00
Diverse kontingenter ................................ 3.300,00

352.214,78

Inntekter:

Kontingent .......................................... 320.674,54
Bevilgning fra Oslo kommune 1. mai .................... 25.000,00
Bankrenter .......................................... 1.070,00
Underskudd ........................................ 5.470,24

352.214,78

BALANSE PR. 31.12. 1981

Eiendeler:

Kassabeholdning .................................... 1.879,09
Postgiro ............................................ 9.971,63
Bankbeholdning .................................... 16.194,40
Aksje i Oslo Ngeringsselskap .......................... 1.000,00

29.045,12
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Gjeld og egenkapital:

Kontingentandel til samorg. i Akershus ................ 5.000,00
Formue pr. 1.1. 1981 ........................ 29.515,36
- underskudd .............................. 5.470,24 24.045,12

29.045,12

Oslo, den
31.12. 1981

01.02. 1982

Ivra 0degaard
Formann

Ingvald 0rsnes
Revisor

Ingvald Kolve
Revisor

Arne Jenesn
Sekretar

REVISJONSBERETNING FOR 1981

Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo faglige samorganisa-
sjon.

Arsregnskapet er gjennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av
beholdning i kasse og samtidig kontroll av bank- og postgirokonti er
foretattog gir ikke grunn til merknader fra var side"
Arsregnskapet gir deltaljerte oversikter over anvendelsen av midlene,
og over den akonomiske stilling ved arsskiftet.

Vi tillater oss a innstille regnskapet tii godkjenning.

Oslo, den 01.02. 1982

Ingvaid 0rsnes
Revisor

Ingvald Kolve
Revisor
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KONTINGENTEN TIL SAMORG

Heltbetalende:
7 ere pr. solgte ukemerke

14 ere pr. solgte 14-dagers merke
30 ere pr. solgte manedsmerke

Halvtbetalende:
5 ere pr. solgte ukemerke

10 ere pr. solgte 14-dagers merke
21 ere pr. solgte manedsmerke

Det foretas oppgjer for det antalt samme merker som de til de respektive
forbund. Kontingenten innbetales hvert kvartal etterskuddsvis.

Til orientering kan opplyses at samorgansiasjonene i henhold til vedtektene
har adgang til a fastsette kontingenten til maksimum 10 ore pr. solgte uke-
merke for heltbetalende og 5 ere pr. solgte ukemerke for halvbetalende. Sam-
organisasjonene kan, hvis denne kontingenten er utilstrekkelig til dekning av
utgiftene, seke Landsorganisasjonen om adgang til a nytte en heyere
kontingent.

Innbetaling av kontingent kan skje over postgirokonto 5192091 - Bank-
girokonto 9001.21.08388 Landsbanken A/S - eller direkte til kontoret,
Youngstorget 2 b, 7. etg.

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG

Samorganisasjonens representantskap bestar av representanter fra de til-
sluttede foreninger, saledes at foreninger med inntil 500 medlemmer har rett
til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert pabegynt 500-talls
medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnittlige medlemstall i det
siste forlepne kalenderar.

Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.

Utregningen av representanter skjer pa grunnlag av rapportene til for-
bundene.
Representant(er) med vararepr. velges av vedkommende forening.

^,No^il frokoden?

KUPONG

Kr. 62 pr. maned D
Sett kryss

Kr.174pr.kvartal Q

Navn

Adresse

Nr.

Etasje

Oppg.

Postnr.

Poststed

BREV
Kan sendes

ufrankert
i Norge.

Adressaten
vll betale
portoen,

SVARSENDING
AVTALE NR. 120 000/438/Pb.

TIL

Arbeiderbladet
SENTRUM

OSL01


