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KONTINGENTEN TIL SAMORG

Heltbetalende:

10 ere pr. solgte ukemerke
20 ere pr. solgte 14-dagers merke
43 ere pr. solgte manedsmerke
Arskontingent kr. 5,16 pr. medlem

Halvtbetalende:

5 0re pr. solgte ukemerke
10 ere pr. solgte 14-dagers merke
21 ere pr. solgte manedsmerke
Arskontingent kr. 2,52 pr. medlem

Det foretas oppgjer for det samme antatl merker som til de respektive
forbund. Kontingenten innbetales hvert kvartal etterskuddsvis —eller
felger de respektive forbuds oppgjersterminer.

ARSMELDING
og

REGNSKAP

1983

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG

Samorganisasjonens representantskap bestar av representanter fra de
tilsluttede foreninger, saledes at foreninger med inntil 500 medlemmer
har rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert pa-
begynt500-talls medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnitt-
lige medlemstall i det siste forlopne kalenderar (betalende medlem-
mer).

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.

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON



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 heyst 1 minutt.
For evrjg 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!
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INNLEDNING

Virksomheten i 1983 har etter styrets mening v%rt tilfredsstillende -
okonomi og bemanning tatt i betraktning. SAMORG har sokt a mar-
kere fagbevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker gjennom uttalel-
ser, demonstrasjoner og gjennom arbeidet i komiteer, nemnder og
utvalg hvor vi er representert.
Fredsarbeidet blir en stadig viktigere del av fagbevegelsens virksom-
het, og det ligger til SAMORG a koordinere denne virksomheten.
Et ledd i dette arbeide var gjennomferigen av dagskonferanse om
atomnedrustning og atomvapenkontroll den 7. mars. SAMORG tok
ogsa initiativ til en henvendelse til FFI-Kongressen som ble avholdt
i Oslo 23.-30. juni, hvor en uttalelse fra dagskonferansen ble overrakt.
De fagorganiserte sluttet sterkt opp om aksjonen Nei til atomvapen's
kjempedemonstrasjon i Oslo 24. oktober.
Samarbeidet med fagbevegelsen i Skandinavia fortsetter. Den nord-
iske Hovedstadskonferansen ble denne gang arrangert i Kebenhavn
16. og 17. august. En delegasjon pa 3 personer besekte FDGB i Berlin
i dagene 25.3.-1.4.
Vart sterste problem er den stadig 0kende arbeidslesheten. Det er na
nsrmere 80000 arbeidslese i Norge. 1 Oslo er det registrert 3700
ledige. Dettetilsvarer 1,8% av arbeidsstyrken. Vi mener'at Regjerin-
gen undervurderer konsekvensene av langvarig arbeidsleshet.'bade
for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr arbeidsloshet
menneskelige og sosiale problemer av store dimensjoner. For sam-
funnet betyr_det storre ulikheter og store belastninger pa samhold og
solidaritet. Saerlig ille er det at store grupper ungdom meter sin
voksne tilvaerelse som arbeidslese. Det er Regjeringen som har det
overordnede ansvar for landets okonomi, og det'er urimelig at Regjer-
ingen na legger ansvaret for landets okonomi pa partene i arbeids-
livet. Offentlig virksomhet er en forutsetning for utjamning, likestilling
og demokrati. Malet for den sittende regjering synes a vaere a dempe
veksten i den offentlige sektor. SAMORG er uenig i en slik politikk.
En reduksjon i feliesforbruket vil ogsa fa konsekvenser for etter-
sperselen etter varer og tjenester i det private nsringsliv, og saledes
f0re til faerre arbeidsplasser ogsa innenfor denne sektor. SAMORG
mener at Regjeringens privatiseringspolitikk i helse- og sosialsektoren
ma opphore. Dette vil skape store forskjeller i den enkeltes behand-
lingstilbud. Det vil ogsa medfere redusert kompetanseniva ved statlige
og kommunale institusjoner ved at dyktige fagfolk vil seke seg til
private institusjoner pa grunn av heyere lonn. Fagbevegelsen krever
at Regjeringen bruker sin 0konomiske handlefrihet med overskudd

pa statsbudsjettet og god utenriksekonomi til a fore en ekonomisk
politikk som kan stimulere produksjonen, investeringene og dermed
sysselsettingen.
Forholdene pa boligmarkedet har som felge av endringer i takst-
systemet, renteforhoyelser og kortere nedbetalingstid, forverret seg
ytterligere. Med de lave lan som Husbanken na gir pr. leilighet, og
med stigende kostnader, er «inngangsbilletten»for nye boliger blitt
sa hay at folk med vanlige inntekter ikke kan greie disse utgiftene.
Gamle boliger har ogsa fatt en sterk ekning i husleiene pa grunn
av drastiske nedskjsringer i nedbetalingstiden for HusbanklSn. Bolig-
byggingen er i ferd med a stagnere —ikke fordi behovet er dekket
—men pa grunn av finansieringsordningene. Fagbevegelsen krever
en ny og forbedret finansiering som gir de hussekende muligheter
for a skaffe seg bolig uten a matte ga den tunge vei til sosial-
kontorene.

Kommunevalget i Oslo resulterte i at det borgerlige flertall fortsetter.
Etter 8 ar med borgerlig styre har Oslo kommune kommet opp i 'en

svffirt bekymringsfull okonomisk situasjon. Store underskudd de siste
arene star udekket. Det dreier seg om naermere 900 millioner kroner.
Hva forer sa denne feilslatte politikk til? Jo - det er fellesskapets
tiltak som skal gjere tilvaerelsen bedre for oss alle som star i fare.
Det gjelder sosiale ordninger, hjelp til gamle og syke, barnehager og
tiltak for barn og ungdom.

Den kommunale fattigdom star i sterk kontrast til den private rikdom
som ogsa preger byen. Det finnes derfor ressurser. Skatteret kan
heves, eiendomsskatten ligger altfor lavt, og store belep unndras
beskatning pa grunn av skattereglene. Det er politisk vilje det kom-
mer an pa. Fagbevegelsen krever at det borgerlige flertall pa Stor-
tinget og i bystyret gjer vedtak som kan bety bedre ekonomi for
landets hovedstad.

Etter at den borgerlige regjeringen i virkeligheten har opphevet NRK-
monopolet, har det skjedd en rivende utvikling med etablering av
nye selskaper bade for naerradio og kabel-TV. I samarbeid med LO
har SAMORG drevet nsrradio som en forseksordning siden i som-
mer. Denne fors0ksordning oppherer fra 1.4. 1984, og i samarbeid
med Oslo AOF arbeides det na med opprettelsen av en medieforening
som kan fortsette virksomheten.

Den faglige situasjonen i Oslo er bekymringsfull. Tilslutningen til LO
la i hele 70-ara pa 41-43% av de yrkesaktive. Andelen er stadig
synkende, sser\\g blant funksjonsrer og andre tjenesteytende n^rin-
ger. De problemer vi star overfor i Oslo kan oppsummeres slik:



Tradisjonelle naeringer er i sterk tilbakegang. Veksten er sterst innen-
for omrader hvor LO star svakt. Det ligger her en utfordring til fag-
bevegelsen om a gjere sitt til at denne negative utvikling kan stoppes.

Fag'bevegelsen star overfor viktige og utfordrende oppgaver i ara som
kommer. De viktigste oppgavene blir a redusere arbeidslesheten og
forsvare det velferdssamfunnet som norsk arbeiderbevegelse har
bygget opp. Det borgerlige flertallet gjer stadig framstet for a redu-
sere fellesgoder som bl.a. darliger sykelennsordning, ekt privatisering,
mulighetene for et to-delt helsevesen m.v. En samlet arb'eiderbeveg-
else ma ta kampen opp mot den samfunnsutvikling vi na klart ser
konturene av. En viktig oppgave er a skaffe landet en regjering utgatt
fra arbeiderbevegelsen ved Stortingsvalget i 1985.

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

Styret

STYRE OG ADMINISTRASJON

Representantskapet foretok pa arsmotet 18. april 1983 folgende valg:

STYRE

Formann: Ivar 0degaard
Nestform.: Kirsten Rogstad
Medl.: Gerd Bjernstad

Per Ryanes
Finn Hauge
Age Sjemoen
Odd Vsering
Inger Syversen
Terje Kristiansen
Ingveig Grue Hansen
Annar Lille-Maehlum

Vara: Finn Harald Sand
Paal Sand
Oddvar Brathen
John Steinhaugen

Tiltr.: Jorun Christensen
0yvind Hvattum

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Kommuneforbundet (ny)
Handel og Kontor (gj.v.)
Grafisk (gj.v.)
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Jern- og Metall (ny)
Kommuneforbundet (gj.v.)
Arbeidsmannsforbundet (gj.v.)
Nasring og Nytelse (gj.v.)
Postforbundet (gj.v.)
Postorganisasjonen
NFATF-(gj.v.)
Tjenestemannslaget (ny)
Bygning (gj.v.)
Skolenes Landsforbund (gj.v).
Familiepolitisk utvalg
LO's distr.kontor

REVISJON

Medl.: Ingvald Kolve
Ingvald 0rsnes

Vara: Harald Nordli

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Jernbaneforbundet (gj.v.)

LO'S REPRESENTANTSKAP

Medl.: Ivar 0degaard
Vara: Kirsten Rogstad

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Kommuneforbundet (ny)

VALGKOMIT6 (Valgt pa representantskapsmete 28. febr. 1983)

Formann: Harald Nordli
Medl.: Inger Halvorsen

Else Moe
Willie Kristensen
Gunhild Emanuelsen
Finn Erik Thoresen
Odd Vgering

Jernbaneforbundet (formann)
Handel og Kontor
Kommuneforbundet
Bygning
Jern- og Metall
Grafisk
Styret



Styret har i 1983 avholdt 15 meter. Noen av sakene har ogsa vsert be-
handlet pa representantskapsmetene. Samarbeidet i styret har vaert
det beste, og i de fleste sakene har det vasrt enstemmige bestutninger.
Administrasjonen bestar av en fastlennet sekretser/kasserer, for tiden
Arne Jensen. Etter tidligere inngatt avtale med Oslo Arbeiderparti, hvor
SAMORG leier kontor, utfores noe av det rutinemessige arbeidet som
trykking, adressering, pakking, utsendelse samt noe skrivearbeid av
personalet pa OAP's kontor. Dette er til stor hjelp for sekretseren i
det daglige arbeidet.

Oslo Kjemiske Arbeiderforening ble opplest 1. april 1983. Etter detfre
er feilgende nye foreninger stiftet: Lilleborg Kjemiske Fagforening —
NYCO Kjemiske Fagforening AL's Kjemiske Fagforening'og Nydalen
Kjemiske Fagforening.

Avd. 2 av NFATF (Byggeledernes Forening) er oppl0st og medlem-
mene overfert til Avd. 4 av NFATF.

Oslo Leerarbeiderforening og Oslo Portefolje og Laervarearbeidernes
Forening er opplest og medlemmene overfert til Bekledningsarbeid-
ernes Forening.

Oslo og omegn Statsarbeiderforening er opplost fra 1. april 1983.
Avd. 230 av NEKF (Bedriftselektrikerne) er opplest fra 15. mai 1983.
Avd 252 av NKF (Akershus Fylkeskommunale Funksjoneerforening) er
tilmeldt fra 1. juni 1983.

De 4^rafiske fagforeingene, Oslo Bokbinderforening, Oslo Typograf-
iske Forening, Oslo Litograf- og Kjemigrafforening og Kraftand Fag-
forening er sluttet sammen til en fagforening fra 1. januar 1984. Den
nye foreningens navn er Oslo Grafiske Fagforening.
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MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1983

Pr. 30. september var 159 fagforeninger fra 29 forbund tilmeldt

SAMORG. Samlet medlemstall 115.997.

FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

01. Arbeiderpartiets Presseforbund .................. 1

Oslo avd. av AP ...................•••••••••••••~

02. Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekn. Funksjon. 5
» 004 - Av NTATF ............................ -

» 030- Oslo Grafiske Arbeidsledere ............ -

» 042 - STK's Arbeidslederforening ............ -

» 096-Standard Ingenier-og Teknikerforening . . -

» 097-NEBB ................................ - -

03. Norsk Arbeidsmannsforbund ...................... 1
Avd. 005-Osto og Omegn Arbeid£mannsforening .. -

04. Bekledningsarbeiderforbundet .................... 1
Avd. 022 - Bekledningsarbeidernes Forening ........ -

05. Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund ............ 11
Avd. 001 - Temrer- og Snekkernes Fagforening .... -

002 - Murarbeidernes Forening .............. -
» 003 - Oslo Stein-, Jord- og Sementarb. Forening -

004 - Oslo Trelastarbeiderforening ............ -

005 - Rorleggernes Fagforening .............. -
006 - Murernes Uni.on ...................... -

009 - Malersvennenes Forening .............. -
011 - Blikkenslagerne og Taktekkernes Forening -
012 - Bygningstapetserernes Forening ........ -
013-Glassmestersvennenes Forening ........ -
015 - Isolaterenes Fagforening .............. -

06. Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund .......... 4
Avd. 001 - Elektromonterenes Forening ............ -

002 - Radiomonterenes Fagforening .......... -
012 - Heismonterenes Fagforening ............ -
242 - Telefonsentralmonterenes Forening ...... -

07. Norsk Fengselstjenestemannsforbund ............ 1
Avd. 001 - Oslo Fengselsfunksjonaerers Forening . . —

08. Norsk Grafisk Forbund .......................... 4
Oslo Bokbinderforening .......................... -
Kraftand Fagforening ............................ -

111
in

2.467
1.862
121
101
325
58

1.700
1.700

1.289
1.289

7.649
1.706
380

2.687

1.118
500
754
305
120

79

2.908
2.515

6
203
184
506
506

5.666
1.510
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FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

Oslo Litograf- og Kjemigrafforening .............. - 1.466
Oslo Typografiske Forening ...................... - 2.690

09. Norsk Gullsmedarbeiderforbund .................. 2 212
Oslo Gullsmedarbeiderforening .................. - 204
Oslo Tannteknikerforening ........................ - 8

10. Oslo Handel og Kontor .......................... 2 13.762
Avd. 003-HK

"..................................
-

» 120-HK .................................. -

11. Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet ............ 3 3.083
Avd. 001 - Oslo Hotell- og Rest.pers. Forening ...... - 1.506

» 010-Oslo Serviterforening ..........."....... - 1.081
» 016-Oslo Kokkeforening' .................. - 476

12. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund .............. 2 12.060
Avd. 001 - Jern- og Metall - Oslo .................. - 12.060

235 - Oslo Staperiarbeiderforening .......... - 60
13. Norsk Jernbaneforbund .......................... 16 4.756

Avd. 001 - Oslo distrikts Kondukterforening ........ - 277
» 002 - Oslo distr. Kontorpers. Forening ........ - 355

003 - Hovedadm. Kontorpers. Forening ........ - 600
004 - Oslo distrikts Handverkerforening ...... - 117

» 005 - Oslo distrikts Linjepers. Forening ...... - 597
006 -Lokomotivstallpers. Forening ...-......... - 157
007 - Statsbanenes Sjaferforening ............ - 90
008-Oslo distrikts Stasjonspers.'Forening .... - 860

» 009 - Statsbanenes Verkstedarbeiderforenlng .. - 800
010-Oslo distrikts Vognvisitorforening ..7... - 90
011 - Oslo distrikts Verksmesterforening ...... - 26
086- Oslo distrikts Banemesterforening ...... - 12

» 088 - Oslo distrikts Etektropers. Forening ...... - 227
098 - Forsyningspersonalets Forening ."....... - 135

» 120- Oslo distrikts Rutebilpers. Forening ...... - 294
122-Oslo Ingenier-og Teknikerforening ...... - 119

14. Norsk Kjemisk Idustriarbeiderforbund .............. 5 626
Lilleborg Kjemiske Fagforening .................. - 250
Lysaker Kjemiske Fagforening .................... - 104
Nyco Kjemiske Fagforening ........................ 116
AL's Kjemiske Fagforening ...................... - 91
Nydalen Kjemiske Fagforening .................... - 65

12

FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

15. Norsk Kommuneforbund ..............;......... 41 23.191
Avd. 003 - Oslo Havnevesens Personalforening .... - 353

» 006 - Veivesenets Arbeiderforening .......... - 610
014-Oslo kommunate Vognmannsforening .... - 300

» 015-ElektrisitetsverketsArbeiderforening .... - 577
» 016-Kirkevesenets Arbeiderforening ........ - 284

020 - Vannvesenets Arbeiderforening ........ 423
022 - Friomradenes Fagforening .............. - 608
028 - Oslo Sykehuspersonales Forening ...... - 3.200
029 - Oslo Spon/eisbetjenings Forening ...... - 2.085
030 - Lysverkenes Funksjongerforening ........ - 500
041 - Renholdsverkets Arbeiderforening ...... - 453
043-Oslo komm. Skorsteinsfeieres Forening . . - 29
049 - Oslo Sporveisarbeideres Forening ...... - 676
063-Oslo komm. Rengj.assistenters Forening .. - 1.039
065 - Statssykehusenes Fagforening .......... - 1.095
072 - Oslo Komm. Skolefunksj. Forening ...... - 136
073-Sosiale Etaters Fagforening ............ - 1.117
077-Tekniske Etaters Funksjonserforening .... - 1.040
093 - Oslo komm. Rorleggerforening .......... - 78
108 - Oslo Brannkorpsforening .............. - 676
116-Oslo Kinobetjenings Forening .......... - 268
120- Gaustad Sykehus Personalforening ...... - 304
146 - Film-og Teaterteknisk Forening .......... - 600
148 - Helseradets Personalforening .......... - 525
149 - Oslo komm. Bygg- og Boligetaters Forening - 249
195-Tjenestemannsforeningen ved Radhuset . . - 1.212
205-Holmenkollbanens Betjeningsforening . . . . - 210
208 - Oslo og Omegn Vaktmesterforening . ... - 566
225-Baneselskapenes Befalsforening ........ - 307
243-Oslo Sporveires Kontorpers. Forening .. - 185
246 - Friserenes Fagforening ................ - 175

» 325 - Oslo kommunale Tjenestemannslag ...... - 236
» 405-Prisnemndas Tjenestemannsforening .... - 82

407 - Oslo kommunes Revisorforening ........ - 103
479-Oslo komm. Barneparklederforening .... - 170
485- Sosialavdelingens Personalforening ...... - 774

- » 486 - Barnehagepersonalets Fagforening ...... - 1.500
487 - Kulturpersonalets Fagforening .......... - 263
506-Qslo komm. EDB-Personales Forening .. - 101

Akershus fylkeskom. Funksj.forening . .. . - 83
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FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

16. Norsk Lokomotivmannsforbund .................. 1
Oslo distrikts Lokomotivpers. Forening ............ -

17. Norsk Musikerforbund .......................... 1
Oslo Musikerforening ............................

18. Norsk Nserings- og Nytelsesmiddelarb.forbund . . . . 11
Avd. 001 - Oslo Margarinarbeiderforening .......... -

007 - Bryggeri- og Mineralvannfabr.arb. Forening -
» 014-Sjokolade-og Sukkervarearb. Forening .. -
» 019-Mollearbeidernes Forening ............
» 031-OsloNNN avd. .........':.............. -

044 - Vinmonopolets Arbeiderforening ........ -
049 - Meieriarbeidernes Forening ..'.......... -

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

'..........
-

- Oslo Kjettindustriarbeiderforening ...... -
621 - Fellesslakteriets Arbeiderforening ...... -

19. Norsk Postforbund .............................. 1
Oslo krets av Norsk Postforbund ................ -

20. Den norske Postorganisasjon .................... 1
Oslo og Omegn krets ............................ -

21. Norsk Sjomarinsforbund ........................ 1
Avd. 001 - Oslo avd. av NSF .................... -

22. Norsk Sosionomforbund ........................ 1
Oslo avd. av NOSO ............................ -

23. Norsk Tele Tjeneste Forbund .................... 5
Avd. 001 - (Monterer) ............................ -

» 002 - (Rikstelefon) .......................... -
» 003-(Bud og betjenter) .................... -
» 008 - (Kontorpersonalet) .................... -
» 018 - (Televerkets Hovedverksted) ............ -

24. Den norske Teleorganisasjon .................... I
Krets 60 - Oslo ........'.........

25. Norsk Tjenestemannslag ........................ 28
For. 002 - Sentraladm. Tjenestemannslag . . . . . . . . . . -

» 004 - Kornforretningens Tjenestemannslac) .... -
» 007 - Statens Filmsentral

'.............."...
-

s °09 ~ utenr'iksttJe.nstens l-andsfc)l'enin9 av NTL -
» 012-Statens Vakt-og Varmemesterforening .. -

585
585
811
811

4.549
212

1.031
1.056
139
96

364
354
358
430
460
49

3.222
3.222

4.435
4.435

500
500
798
798

2.426
1.000
318
547
510
51

1.350
1.350

11.610
4.180

95
69

283
146
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FORBUND/FORENING AVD. ANT.
AVD. MEDL.

Avd. 029 - Lanekassens Tjenestemannslag ........ - 225
031 - Kringkastingens Landsforening .......... - 1.500
032 - Stortingets Tjenestemannslag .......... - 148

» 033-Distriktenes Utbyggingsfond ............ - 102
035 - Velferdstjenesten for Handelsflaten ...... - 102
044-Riksrevisjonens Funksjonserforening .... - 127
054 - Norsk Medisinaldepots Personalforening .. - 315
067- Embets- og Tjenestemennenes Landsforen. - 156
070- Forsvarsstabens Etatsforening .......... - 137
071 - Norges Skatterevisorers Landsforening .. - 144
075 - Statens Legemiddelkontroll ............ - 22
090 - Tjenestemannslaget ved Universiteteti Oslo - 780

» 101 - Landsforeningen for Forsvarets Personetl - 1.073
103 - Trygdeetatens Landsforening ............ - 755

» 104 - Landsfor. for Embetskont .............. - 37
105 - Arbeidsformidlingens Etatsforening ...... - 174
107 - Ligningsetatens Landsforening .......... - 656
110- Vegtatens Landsforening .............. - 35
112- Sivilt Beredskaps Tjenestemannslag ...... - 29
113-Landsforening for Elev- og Studentsamsk. - 346
116- Landsforen. for de Regionale Hoyskoler .. -

117- Landsforeningen for Forskningsinstituttene -
» 114 - Landsf. f. Kulturinst. .................. - 74

26. Norsk Transportarbeiderforbund .................. 4 4.778
Avd. 001 - Oslo Bryggeafbeideres Forening ........ - 370

004 - Oslo Transportarbeiderforening ........ - 2.278
056 - Oslo og Omegn Bussarbeidsrforening .... - 902

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

27. Norsk Treindustriarbeiderforbund ................ 2 425
Oslo Snekker- og Mebeltapetserforening .......... - 129
Oslo Berstearbeideres Forening .................. - 296

28. Skolenes Landsforbund .......................... 1 410
Oslo avd. av Skolenes Landsforbund .............. - 410

29. Norsk Barnevernpedagogforbund ................ 1 192
Oslo avdeling av Norsk Barnevernpedagogforb. . . . . - 192

29 159 115.997
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OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Arbeidervernnemnda i Oslo
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Inntaksnemnda for De videregSende skoler i Oslo
Medlem: Annar Lille-MsehIum
Vara: Arne Jensen

Heimevernets distriktsrSd i Oslo/Akershus
Medlem: Rolf Flamme

Kontaktutvalget for skolestyret/arb.Iivets organisasjoner
Medlem: Gunnar St. Nilsen

Neerings- og sysselsettingsstyret (tidl. Nseringsutvalget)
Medlemmer: Thorbjern Berntsen og Per Klausen
Vara: Ivar 0degaard og Arne Jensen

Oslo Nseringsselskap A/S
Medlem: Thorbjern Berntsen
Vara: Ivar 0degaard

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

Yrkesoppleeringsnemnda i Oslo
Medlemmer: Gunnar St. Nilsen, Jargen Bosnes, 0yvind Eriksen
Vara: Edgar Gard, Odd Segnen, John Ola Brathen

Provenemindene i hSndverksfagene
37 nemnder

Prevenemindene i metallfagene
34 nemnder

Prosjektgruppen for sysselsetting
Annar Lille-Msehlum
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Yrkesutvalgene
59 utvalg

Arbeidsretten - Domsutvalget i Oslo

Ingveig Hansen, Signe Engelien, Odd Vsering, Gunnar Bettum,
Terje Skog, Harald'Bredesen, Jacob Langli, Lisbeth Halvorsen,
Helge Hansen, Arne Jensen

Styret for Iserlingesenter for byggfag

Medlem: Erling Henriksen
Vara: Olav Hendlevasr

Jobb i Oslo
Arne Jensen og 0yvind Hvattum

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG

HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Oslo AOF
Representantskapet: Per Ryanes

Yrkesskolene®hybelhus i Oslo
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ask og Per Ryanes
Representantskapet: Ivar 0degaard og Turid Dankertsen
Vara: Terje Kristiansen og Ingveig Grue Hansen

LO's tilsynsutvalg for Oslo og Akershus

Ivar 0degaard (formann)

Teatersentralen
Styret: Edith Ryanes
Radet (arsmote): Per Ryanes og Finn Harald Sand

LO/Samorgs lokalradio i Oslo (ProgramrSd)
Ivar 0degaard, Arne Jensen, Annar Lille-Mashlum

Norsk Folkehjelps bedriftshelsetjeneste
Styret: Ingveig Grue Hansen
Vara: Finn Harald Sand
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Oslo Arbeiderparti
Styret: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Oslo Arbeiderpartis kvinneutvalg
Jorun Christensen

Oslo Arbeiderpartis faglig/politisk utvalg
Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Sentrumsforeningen
Styret: Annar Lille-Maehlum
Vara: Arne Jensen

Vietnambevegelsen i Norge
Per Ryanes

Chileaksjonen i Norge
Turid Dankertsen

LO's ungdomsutvalg i Oslo
Terje Kalheim, Terje Kristiansen, Arne Jensen

Framfylkingens venner i Oslo
Styret: Edith Ryanes

0stkantens Folkets hus
Styret: Arne Jensen (nestformann), Knut Samuelsen
Arsmetet Per Ryanes
Fellesradet for Det serlige Afrika: Per Ryanes

ANNEN REPRESENTASJON

Oslo Steperiarbeiderforenings jubilantfest 29. januar. Annar Lille-
Maehlum med ektefelle.

Oslo Gullsmedarbeiderfoi-enings 100-Srs jubileumsfe.st 5. februar.
Ivar 0degaard med ektefelle.

Delegasjon til FDGB i Berlin (DDR) 25. april til 1. mars. Ivar 0degaard,
Jorun Christensen, Arne Jensen.

Den 24. Arbeiderkonferansen for Ostersjelandene i Tallin 31. mai til
2. juni. Terje Kristiansen.

Nordisk Hovedstadskonferanse i Kebenhavn 16. og 17. august. Ivar
0degaard, Kirsten Rogstad, Ingveig Grue Hansen, Finn Hauge, Arne
Jensen.

Jern- og Metall i Oslo sin jubilantfest 16. desember. Age Sjomoen med
frue.

SAMORGS stand p& Youngstorget 28. mai 1983 (OAP's loppemarked).
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M0TEVIRKSOMHETEN

24.01. Styremete.

14.02. Styremote.

28.02. Representantskapsmete hvor formannen i avd. 1 av NTTF, Tom
Haga, crienterte om «Privatisering av Televerket». Valg av
valgkomite til arsmetet 18.04 samt behandling av arets 1. mai-
demonstrasjon. Det var 107 representanter til stede.

14.03. Styremete.

14.03. Representantskapsmete hvor Fylkesarbeidssjef Svein Schjetne
orienterte om arbeidmarkedssituasjonen i Oslo og Akershus.
Informasjonssjef i LO, Richard Trselnes, orienterte om «Hvor-
dan informerer LO om sin virksomhet?» Konrad Antonsen
orienterte om «Hvavil fagbevegelsen med nsrradio?» Det var
74 representanter til stede.

21.03. Styremete.

11.04. Styremete.

18.04. Arsmete som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtekts-
bestemte valg ble foretatt og kontingenten for 1983 ble bestemt.
Videre vedtok arsmetet en rekke uttalelser samt gjorde vedtak
om bevilgninger (se egne avsnitt om dette).

09.05. Styremete.

09.05. Representantskapsm0te hvor avdelingsleder i LO, B0rre Petter-
sen, inspekter i Arbeidstilsynet, Kjell Fiskerud og overlege i
Direktoratet for Arbeidstilsynet, Aud Blegen Svindland orien-
terte om «Utbygging av bedriftshelsetjenesten i Oslo». Det var
118 representanter til stede.

06.06. Styremete.

22.08. Styremote.

28.08. Informasjonsmote for faglige tillitsvalgte om Folkehjelpsaksjo-
nen «Menneskeverd».

22.08. Valgmestringsmete i samarbeid med Oslo Arbeiderpartis fag-
lig/politisk utvalg. Innledninger ved LO's nestformann Leif
Haraldseth, DNA's formann Gro Harlem Brundtland, Inter-
nasjonal sekretser i LO, Thorvald Stoltenberg og SAMORGS
formann Ivar 0degaard. Det var ca. 700 til stede.
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05.09. Apent valgmote hvor f0lgende politikere innledet til debatt om
aktuelle saker: Albert Nordengen (H), Thorvald Stoltenberg (A),
Per Eggum Mauseth (SV) og Tor Holtan Hartwig (KrF). Hoved-
emner var: Sysseletting —Boligpolitikk —Kollektivtrafikk —
Helse- og sosialpolitikk. Det var 105 til stede.

19.09. Styremote.

10.10. Styremete.

10.10. Representantskapsmete hvor statssekretser i Finansdeparte-
mentet, Eivind Reiten og stortingsrepresentant Gunnar Berge
orienterte om statsbudsjettet for 1984. Uttalelse vedtatt. Videre
orienterte Odd Wivegh om Folkehjelpsaksjonen «Menneske-
verd». Det var 88 representanter tit stede.

17.10. Styremote.

31.10. Styremete.

07.11. Representantskapsmete hvor finansradmann Bernt H. Lund
orienterte om forslaget til budsjett for Oslo kommune for 1984.
Uttalelse vedtatt. Det var 93 representanter til stede.

07.11. Styremote.

31.10. Styremote.

05.12. Representantskapsmote hvor prof. dr. med. Erik Kass og av-
delingsleder Borre Pettersen fra LO innledet til debatt om
emnet: Ressursbruken i helse- og sosialsektoren. Videre ved-
tok representantskapet a oppfordre fagforeningene om a slutte
opp om demonstrasjonen «Ja til arbeid» utenfor Stortinget
9. desember. Det var 75 representanter til stede.

12.12 Styremete.

Det gjennomsnittlige frammetet til representantskapsmetene
har vsert 100 representanter, eller 33%. Dette er 7% lavere
enn i 1982. De ber vsere et m&\ at samtlige valgte represen-
tanter moter slik at de vedtak som fattes virkelig kan si'es &
vsere representativt for fagbevegelsen i Oslo. Vi gjentar opp-
fordringen om at fagforeningene, sa langt det er mulig, & bidra
til at de representantene som velges, har tid og interesse for
den virksomheht som samorganisasjonen driver.
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ANDRE ARRANGEMENTER

1. MAI 1983

Hoveddemonstrasjon'en ble, i likhet med tidligere ar, arrangert av
Oslo faglige Samorganisasjon. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter
ionbydelse: Oslo Arbeiderpari, Oslo SV, Oslo NKP, AUF i Oslo,
Oslo KU, Oslo SU, Framfylkingen i Oslo, Unge pionerer, Palestina-
fronten og en internasjonal avdeling.

1. mai-komiteen besto av: Ivar 0degaard, Annar Lille-Mffihlum, Per
Ryanes, John Steinhaugen, Jorun Christensen, Gerd Bjernstad og
sekreteren Arne Jensen.

Hovedparoler: Nei til nye atomvap'en i Europa —Fjern alle atomvapen
—Hele folket i arbeid —Sosialistisk fiertall i Oslo.

Programmet for metet pa Youngstorget var: Underholdning ved Arild
Nyquist og familien Baluber, Ruselekka Ungdomskorps, Sinsen Ung-
domskorps, Arbeidersangerne, Tryggve Aakervik. Taler for dagen ved
LO's internasjonale sekretser Thorvald Stoltenberg og informasjons-
sjef i NBBL Per Eggum Mauseth. Meteleder var SAMORGS formann
Ivar 0degaard.

Arrangementet samlet ca. 6 000 deltakere.

l.-mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens forskjellige
arrangementer, med flaggappeller og minnehogtideligheter pa for-
middagen, og ulike lokale familiearrangementer pa ettermiddagen og
kvelden.

Etter oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter ved de
storre sykehusene i visittiden (skolekorps).

Kostnadene til arrangementet ble kr. 76344,90. Fra Oslo kommune
ble det bevilget et tilskudd pa kr. 30000.

Store deler av landet kunne feire 1. mai i fint vdrveer. Her fra Samorgs tog i Oslo.

DAGKONFERANSE OM ATOMNEDRUSTNING OG
ATOMVAPENKONTROLL
ble arrangert i Folkets Hus,1 Lille sal, mandag 7. mars med 57 del-
takere. Arrangementet ble gjennomfert i samarbeid med LO's dist-
riktskotor for Oslo og Akershus. Innleder pa konferansen var Magne
Barth, forsker ved fredsforskningsinstituttet, Thorvald Stoltenberg,
LO's internasjonale sekretser og Harald 0veraas, formann i Norsk
Arbeidsmannsforening.

Konferansen var en oppfelging av tidligere konferanse i 1979 om
freds-, nedrustnings- og solidaritetsarbeid. Hensikten med disse kon-
feransene er: A motivere fagbevegelsen til sterre aktivitet i freds-
arbeidet, samt a gi saklig informasjon om den aktuelle situasjon. Det
er utarbeidet en fyldig rapport fra konferansen. Denne er sendt del-
takere, representantskapets medlemmer og fagforeningene. En del
ble-ogsa utdelt undervalgkampen. Enkelte fagforeninger har bestilt
rapporten for bruk i sin kursvirksomhet.
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Fra SAMORGS konferanse om atomnedrustning og atomvapenkontroll. P^ taler-
stolen, formannen i Norsk Arbeidsmannsforbund, Harald 0veraas. Videre fra venstre:
Arne Jensen, Rolf Dahl, Oyvind Hvattum, Rolf Galgerud og Thorvald Stoltenberg.

FREDSUTTALELSE FRA SAMORG TIL FFI
—Nar na FFI-kongressen holdes her i Oslo, synes vi det er viktig at
byens fagbevegelse far komme fram med sine synspunkter pa arbei-
det for verdensfreden.

Derfor synes vi det er riktig av oss a overrekke kongressen den
uttalelse om freds- og nedrustnnigsarbeid som Oslo Samorg vedtok
i mars maned i ar. Vi haper at FFI vil legge vekt pa vare synspunkter
i de videre dreftinger, sa formannen i Oslo Samorg, Ivar 0degard,
da han tirsdag mette generalsekreteren for FFI-kongressen, belgieren
John Vanderveken.

Av uttalelsen gar det blant annet frem uro over at arbeidsplasser i
ekende grad knyttes til vapenproduksjon. Vapenkappl0pet er i ferd
med a true de demokratiske funksjoner og svekke de sosiale utvik-
lingsmuligheter.

Alle krefter ma settes inn for a hindre ytterligere uplassering av
atomv^pen. Hele den internasjonate fagbevegelsens styrke ma settes
inn for a skape en opinion for fred og nedrustning.

DEMONSTRASJONER/AKSJONER

TYSSEDAL-SAKA
Etter oppfordring fra fagbevegelsen i Odda og Tyssedal deltok 31 fag-
foreninger fra Oslo med sine faner i en demonstrasjon utenfor Stor-
tinget den 9. juni i forbindelse med Stortingets behandling av Tysse-
dalssaka. 1 alt deltok 69 fagforeninger, klubber og lokale samorgani-
sasjoner i demonstrasjonen. De fagorganisertes krav om bygging av
aluminiumsverk ble ikke imotekommet av Stortinget som vedtok a
utsette saken. Som plaster pa saret vedtok Stortinget en sysselset-
tingsgaranti for 262 arbeidsplasser.

FFI-KONGRESSEN I OSLO
Under FFI-Kongressen som ble avholdt i Oslo 23.-30. juni ble det
etter initiativ fra SAMORG overrakte en uttalelse om «Atomnedrust-
ning og atomvapenkontroll» til FFI's generalsekretaer John Vander-
veken. Uttalelsen er gjengitt under avsnittet «Uttalelser».

—Lykke til med fredsarbeidet, sa formann Ivar DdegSrd da han overrakte uttalelsen
til FFIs generalsekretaer John Vanderveken (t.v.). Bak ser vi medlemmene av Oslo
Samorgs iniernasjonale utvalg, Rolf Dahl (t. h.) og Rolf Galgerud. De evrige med-
lemmer av utvalget, 0yvind Hvattum og Arne Jensen var ikke til stede da bildet ble tatt.
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NEI TIL ATOMVAPEN'S DEMONSTRASJON 24. OKTOBER

D'emonstrasjonen, som hadde samlet om lag 20 000 mennesker, hadde
bred tilslutning fra fagbevegelsen i Oslo. 1 alt 83 fagforeninger og
klubber gikk ut med en fellesannonse med oppfordring om a statte
demonstrasjonen.

JA TIL ARBEID

Etter oppfordring fra «Vestlandskonferansen»og klubben ved Rosen-
berg Verft deltok en del av Oslos fagforeninger i en demonstrasjon
utenfor Stortinget den 9. desember.

Fra Folkets Hus, hvor SAMORG i samarbeid med OAP og Oslo AOF arrangerte
en startkonferanse om «skatterddslag».

UTTALELSER
TELEVERKETS SITUASJON OG OPPGAVER 1 1980-ARA
Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon har i mote mandag 28. februar
1983 behandlet Stortingsmelding nr. 11/82-83 «0m Televerkets situasjon og opp-
gaver i 80-flra", og vil uttale:

I den foreliggende Stortingsmelding foresl^s det blant annet at det skal &pnes adgang
for private firmaer til & installere telefoner p& lik linje med Televerket.

Oslo faglige samorganisasjon kan ikke p& noe punkt se at dette blir en fordel for
brukerne, hverken ekonomisk eller servicemessig. Derimot er det mye som tyder pS
at en slik ordning vil fere til: Uklare ansvarsforhold som igjen ferer til dyrere telefon,
dSrligere service og ikke minst, ulike muligheter for abonnentene. Regjeringens
forslag vil gjere forskjell p& folk ved at de som kan betale mer enn i dag, vil f&
det beste teletilbudet. Dette kan ikke godtas i dagens samfunn.

Vi er klar over at et viktig moment i debatten om Televerket har vaert de lange vente-
listene for & f& telefon. Dette mom&ntet er nesten borte da det stort sett gSr kort
tid fra bestillingsdato til monteringsdato, uansett landsdel.

P& denne bakgrunn er det beklagelig at en Stortingsmelding inneholder forslag som
igjen skaper uro omkring Televerket. En uro som hverken samfunnet, Televerket eller
de ansatte er tjent med.

Spesielt vil vi peke p& den usikkerhet store grupper av de ansatte foler n&r det
gjelder sikring av arbeid og inntekt.

Fordelingen av arbeid mellom Televerket og de private leveranderer m§ vasre som
det er i dag.

Vi kan ikke p§ noe punkt se at Regjeringens opplegg sikrer arbeidsplassene, langt
mindre skaper nye, i en tid med stigende arbeidsleshet.

1 den forbindelse vil vi minne om de positive ringvirkninger Televerket har for viktige
deler av norsk industri. Dette gjelder ogsd industri i distriktene med en stor del
kvinnearbeidsplasser.

PS denne bakgrunn krever vi at Stortinget sier et klart nel til privatisering av Tele-
verket.

(Representantskapsmate 28.02. 1983)

1. MAI 1983

1. mai er arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag. Kampen for fred,
nedrustning og arbeid er hovedsaken. Den viktigste oppgaven i dag er kampen mot
den vanvittige kjernefysiske kapprustningen. Skal freden bevares, er det av helt
grunnleggende betydning at folkeopinionen blir styrket. Dette kan bare skje gjennom
informasjon om de faktiske forhold. Folkeopinionen mS tvinge militaristiske grupper,
v&penindustri og motvillige politikere til stans i vSpenkapplepet og en minskning av
rustningene. Oslo faglige samorganisasjon stetter derfor kampanjen Nei til atom-
v&pens krav til Stortinget om & si nei til utplassering av nye atomraketter i Europa.

Verden befinner seg i dag i den verste ekonomiske krise siden begynnelsen av
30-Sra. 1 den vestlige verden er det n& over 30 millioner arbeidstese. A sikre menne-
skene trygghet for arbeid og inntekt blir en enorm oppgave i dra som kommer.
Kampen mot arbeidsleshet, for sosial trygghet har alltid vaert sentral for arbeider-
bevegelsen. N& m& kreftene mobiliseres for & sikre denne mSlsetting. Dette kan
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bare skje gjennom bred faglig og politisk kamp mot kapitalkreftene og sserinter-
essene til fordel for fellesinteressene. Oslo faglige samorganisasjon krever en om-
legging av den okonomiske heyrepolitikken som fores. Mange viktige arbeidsoppga-
ver st&r ulost, og den offentlige sektor mS derfor bygges ut. Oen innenlandske etter-
sperselen m& 0kes ved at Srets tariffoppgjer sikrer kjepekraften for de brede lonns-
takergrupper.

Det borgerlige flertall i Bystyret vil fere kommunens ekonomiske krise over p& van-
lige lonnstakere ved & eke avgiftene og egenbetalingen, og ved & skjaere ned p& de
tjenester som kollektivtrafikk, helse- og sosialtjenesten utgjer. Dette er fellesgoder
som ferst og fremst folk med lave o" midlere inntekter nyter godt av. Derfor er det
nedvendig med et politisk skifte i hovedstaden ved kommunevalget 12. september.

P& dette grunnlaget vil Oslo faglige samorganisasjon arrangere Srets 1. mai-
demonstrasjon under hovedparotene: «Nei til nye atomvSpen i Europa —Fjern alle
atomvSpen" - «Hele folket i arbeid" —"Sosialistisk flertall i Oslo».

(Representantskapsmete 28.02. 1983)

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMF0RINGEN AV ARETS 1. MAI-DEMONSTRASJON

1. mai-komiteen som bestSr av: Ivar Odegaard (formann), Annar Lille-Mffihlum, Per
Ryanes, John Steinhaugen, Jorun Christensen, Gerd Bjernstad og sekretsren Arne
Jensen, fSr fullmakt til S organisere planleggingen og gjennomferigen av Arets
1. mai-demonstrasjon etter felgende retningslinjer:

a) Fagforeningene, de politiske partiene og ungdoms- og barneorganisasjonene i
arbeiderbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner og andre grupper som godtar det
politiske grunnlaget og hovedparolene, innbys til 1. mai-demonstrasjon.

b) Det er ikke adgang til & reservere seg mot det politiske grunnlaget (uttalelsen og
hovedparolene).

c) Paroler som enskes brukt i demonstrasjonstoget mfi p& forh&nd vaere godkjent
av 1. mai-komiteen.

d) Talere for dagen blir ordfererkandidat Thorvald Stoltenberg og en representant
fra SV.

e) Programmet for evrig bestemmes av 1. mai-komiteen p& grunnlag av den 0ko-
nomiske rammen som er bestemt av styret.

(Representantskapsmete 28.02. 1983) •

REGJERINGSPARTIETS POLITIKK

Oslo faglige samorganisasjon ser med stor bekymring pd hvordan resultatene av
regjeringspartiets politikk allerede gir negative utslag p& en rekke felter i sam-
funnet. Vi er vitne til en skremmende ekning i arbeidsledigheten uten at Regjeringen
tar de nedvendige initiativ ti[ a snu utviklingen. Her krever de fagorganiserte i Oslo
konkret politisk handling i form av ekte bevilgninger og en styrking av offentlig
sektors plass i samfunnet.

Arsmetet konstaterer en klar nedprioritering av offentlige varer og tjenester til fordel
for mSlbevisst satsing p& 0kt privatisering i stat og kommune. Dette er en utvikling
vi tar avstand fra. For ogsS i framtiden S kunne utfere fellesoppgavene i samfunnet
er et godt utbygd offentlig service-apparat av avgjerende betydning for & na de felles
mSt samfunnet har satt seg.

De stramme forvaltningsmessige og okonomiske rammer statlige etater som Post-
verket, NSB og Televerket n& fungerer under, bidrar til et svekket service-niv& over-
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for befolkningen. Dette f§r konsekvenser bSde for arbeidsplasser i slike etater og i
private bedrifter. Oslo faglige Samorganisasjon g&r derfor inn for at etatene fSr
en friere stilling i forvaltningen til i sterre grad selv & kunne treffe avgj0relser i
forbindelse med driften. Det er her en forutsetning at etatene fSr bedre ekbnomiske
betingelser d arbeide under.

Et resultat av den sterke styringen av offentlig betalingsformidling er at privat finans-
kapital er i ferd med & begrense Postsparebankens og Postgirokontorets betydning
i samfunnet. Dette ferer til en svekking av distriktspolitikken og utrygge arbeids-
plasser i enhetene. Det er et faktum at postgirotjenesten har tapt markedsandeler
i de siste Srene. Arsaken er i forste rekke at de politiske myndigheter ikke tillater
Postgirokontoret a gi kundene samme tilbud som bankene kan tilby. Postgiro-
tjenestens konkurransesituasjon er fortsatt til vurdering i de forskjellige departe-
menter, og postgiroens framtid er avhengig av muligheten til & gi renter og kreditt.
Arsmetet krever derfor at de politiske myndigheter raskt treffer en avgjerelse i trad
med dette.

1 juni var et samlet Storting enig om at Postsparebanken skulle f& en styrket
stilling, og komme mer pa linje med andre sparebanker n&r det gjelder utl&nsramme.
Vi forutsetter derfor at man i forbindelse med revisjon av Srets nasjonalbudsjett og
neste Srs budsjett serger for en reell heving av utlSnsrammen inntil dette m^let er
nadd. Postsparebanken mS ogsS i sterre grad kunne gi [Sn til kommuner og fylkes-
kommuner for & bedre deres muligheter til nyinvesteringer. Dette vil gi grunnlag for
0kt aktivitet og bedre sysselsettingssituasjonen i distriktene.

Arsmotet tar klar avstand fra regjeringspartiets politikk overfor statslige og kommu-
nale organer, og ber Stortinget felge opp den positive velferdsutviklingen vi har
hatt i store deler av etterkrigstiden.

(Arsmote 18.04. 1983)

TARIFFOPPGJ0RET

Den registrerte arbeidslesheten viser 67500 ledige ved utgangen av februar i Sr.
Det er 4 % av arbeidsstyrken. 1 tillegg er 26 000 personer beskjeftiget midlertidig i
arbeidsmarkedstiltak og ca. 20000 er delvis permittert. Ledigheten blarit ungdom er
et alvorlig problem, og i gjennomsnitt er ledigheten 5 ganger sS hey for ungdom
under 20 ar som for evrige arbeidstakere. Dette viser at Norge ikke lenger er noen
0y i et hav av arbeidsledighet, og alle krefter m& n& settes inn p& S bekjempe denne.

Arbeidsloshet i den konkurranseutsatte industrien - spesielt eksportnseringene —er
en f0lge av det 0konomiske tilbakeslaget i de industrialiserte land. For & bedre
konkurranseevnen i disse nsringene har hloyreregjeringen kjert fram en politikk
med nasdskjaeringer p& de offentlige budsjetter og kjepekraftsnedgang for lenns-
takerne. Resultatet av denne feilslStte poliitkken har vaert svikt i omsetningen
ogsa for de skjermede nseringene som utgjor 80'% av arbeidsplassene. Dette liar
gitt de store arbeidsloshetstall vi har i dag.
Sysselsettingstiltakene som nd kommer fra regjeringen er altfor svake, og vil fere
til mindre justeringer i det heye arbeidslBshetsnivSet. Norge har en okonomisk
handlefrihet i utenriksekonomien med overskudd p& statsbudsjettet. Forholdene
liggger derfor til rette for a fere en aktiv sysselsettingspolitikk. En politikk som
frykter inflasjon mer enn ledighet og bruker konkurranseevne som rettesnor for tariff-
oppgjorene vil aldri kunne iose arbeidsl0shetsprob[emet.

De fagorganiserte har-hatt nedgang i kj0pekraften de siste 5 &r, og denne mfi n&
gjenreises. Arbeidsgiverforeningens argumentasjon om lonnskostnadene som Srsak
i svikten i de konkurranseutsatte naringenes inntjeningsevne, m& p& det sterkeste
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avvises. LonnsnivAet har relativt liten betydning for konkurranseevnen, mens styrking
av kjepekraften er helt avgjorende for aktivitetsnivdet i de skjermede nseringene.

Det tas ogsa skarpt avstand fra statsrad Gjertsens utsagn om at de statsansatte har
SSL trygge arbeidsplasser at de ikke ogsS kan kreve tarifftillegg. For det ferste er ikke
arbeidsplassene i staten spesielt trygge under en Heyreregjering, og dernest er
dette et forsek pS S redusere tariffoppgjerenes betydning i sin alminnelighet og
dermed fagorganisasjonenes innflytelse pd sin egen inntekt og inntektsfordeling.

Avtalen mellom LO-NAF gir et generelt tillegg pa 40 ere pr. 1. mai, og dette utgjor
0,6'% pa Arsbasis av en total ramme pa 1,6%. Det er regnet med et overheng pa
4,5%, og l0nnsglidning i gjennomsnitt pa 2,5%. Dersom prisstigningen blir 9'% i
1983 slik Aukrust-utvalget har beregnet, vil dette gi opprettholdelse av kjepekraften
for lennstakerne.

For de grupper som f^r m.est lavtlennstillegg, vil det ogsa vsre mulig & opprettholde
kjopekraften. Svakheten i avtalen er at det forutsettes lennsglidning og et betydelig
overheng fra 1982 (hvorav en stor del ogsS er gitt som lonnsglidning) dersom kjepe-
kraften ska] opprettholdes. Lennsoppgjeret vil derfor fore til 0kte lennsforskjeller
mellom de grupper som greier & ta ut tilleggene ved lonnsglidning og de evrige.
Lennsgarantien p& 85 % er ogs& unntatt i ar for flere lavtlonnsbransjer, eks. tekstil,
skotey, konfeksjon, hermetikk, hotell- og restaurant. Konklusjonen er derfor at
lennsoppgjoret gir kjepekraftsnedgang, og dette er uakseptabelt.

Fagbevegelsen hadde som klare forutsetninger ved utformingen av kravene at
nokterne tariffkrav skulle kombineres med krav om omlegging av den okonomiske
politikken for a f& de arbeidslese i arbeid, og at det skulle gis en prisstignings-
garanti. Ingen av disse kravene er i det hele tatt trukket inn i bildet, og resultatet
er at fagbevegelsen sitter igjen med minimale lennstillegg og nedgang i kjepekraften
for mange.

Arsmetet i Oslo faglige samorganisasjon mener ut fra en samlet vurderihg at avtalen
mellom LO-NAF er for darlig og ikke burde vsrt inng&tt.

Oppgjaret i den offentlige sektor er rammemessig gitt ifelge avtalen mellom LO-NAF.
Det er imidlertid nedvendig med lennstillegg pr. 1. mai pa mellom 7—8%for a °PP-
rettholde kj0pekraften fra 1982. Det forutsettes derfor at Kartellets krav ma tilfreds-
stilles fullt ut.

Kartellets justeringsplan ma videreferes som forutsatt, og komme i tillegg til de ovrige
kravene ved tariffoppgjeret.

(Arsmete 18.04. 1983)

KAMP MOT PORNOGRAFI - FOR SEKSUELL FRIGJ0RING

Pornografi er blitt industri. Omsetningen bare 0ker og profitten er enorm. Det er
nasjonal og internasjonal storkapital som stflr bak. 1 pornografien er det sserlig to
aspekter som er framtredende:

1. Seksualitetens lesrevne eksistens. Det er total mangel pa lyst, glede, erotikk og
felelser mellom mennesker. 1 pornografien er det bare teknikk og kjonnsorganer
som betyr noe.

2. Dominansen og underkastelsesforholdet. Mannen er alltid den som har makten
og kvinnen underkaster seg passivt.

Pornoen er med p§ & fremheve myten om at kvjnner ensker & bli dominert, misbrukt,
torturert og voldtatt. Vi m& ta avstand fra et slikt menneskesyn. Pornografien spiller
p& spenningen med tabuforestillinger, men etter hvert som tabuene faller, m& grens-
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ene flyttes Derfor 0ker stadig tilbudet av hardere og hardere porno med innslag
av vold, tortur, bruk av mindrearige og dyr.
Vi er for seksuell frigjaring som ledd i kampen for likeverdighet mellom kvinne og
mann, men dette er pornoen i heyeste grad med pa a bryte'ned.

yi har jovparagrafer som forbyr pornografi, men det vises liten vilje fra myndighetene
til & handheve disse lovene.
Fagbeyegelsen ma ta avstand fra al[ utbytting og undertrykking av mennesker, og
det m& ogsa gjelde i kampen mot pornografi.
(Arsm0te 18.04. 1983)

LA NICARAGUA LEVE - NEI TIL USA'S INTERVENSJON

Sandinistene i Nacaragua har siden revolusjonen i 1979 klart fi skape et levelig sam-
funn pa ruinene av Somozas Srelange vanstyre. Ssrlig har helseprogrammet og
analfabetiseringskampanjen vsrt vellykket. For flertallet av befolkningen'i Nicaragua
er entusiasmen for revolusjonen stor.

Restene etter den tidligere diktatorheeren, Somozas nasjonalgarde, forseker n& &
gjenerobre sine tapte posisjoner i Nicaragua. Opprorsstyrkene'har trening fra USA,
og de har arherikanske radgivere. Fagorganiserte i Norge har ikke lov'til S sitte
passive a se pa at Nicaraguas revolusjon blir knust.
Norge som USAs allierte har et klart ansvar for det som skjer i Mellom-Amerika.
Somoza-troppene har massiv stette fra USA og Honduras. Vi krever at Storting og
regjering tar sterk avstand fra invasjonen som pagSr i Nicaragua. Utviklingen i Latin-
Amerika er ferst og fremst en sak for latin-amerikanere.
Det ligger ikke bare ekonomiske interesser bak det amerikanske engasjement i
Mellom-Amerika. For Reagan-administrasjonen er det i h0yeste grad et ideologisk
politisk spill. Reagan frykter smitteeffekten av den nicaraguanske revolusjon. Men
Reagans forenklede verdensbiide blir kampen i MelIom-Amerika bare en kamp mellom
kommunisme og den frie verden, kampen mellom supermaktene USA og Sovjet.
I kampen mellom USA og Mellom-Amerika har Reagan gang p& gang forsekt & p^vise
sovjetisk engasjement i omrddet.

Her har Europa et stort ansvar fordi Nicaragua kan bli tvunget til & seke sovjetisk
hjelp, dersom de amerikanske aksjonene mot landet fflr lov til & fortsette. Nica-
ragua ansker a fere en alliansefri politikk. Kampen for sosial rettferdighet i Mellom-
Amerika gjenspeiler folkets enske om trygghet, arbeid og et mer menneskelig
samfunn. T

Det er ingen 0st-vest-konfrontasjon. En slik forenklet oppfatning nedvurderer menne-
skene i denne delen av verden og overser undertrykkelsen, fattigdommen og de store
sosiale motsetninger.

Sosiale og politiske endringer til folkets beste blir vanskelig m&\ & realisere, n§r
regjeringen ma bruke alle ressurser for §forsvare seg mot militasr invasjon.
Nicaragua trenger mer enn noensinne internasjonal solidaritet pga. de stadig okte
krigshandlinger. Etter oppfordring fra de Nicaraguanske myndighetene arrangerer
alle europeiske solidaritetskomiteer sivNe arbeidsbrigader til Nicaragua. Solidantets-
komiteen for Nicaragua trenger folk og penger.
Arsmotet i Oslo Laglige Samorganisasjon vil vise sin solidaritet med det nicaraguan-
ske folket og bevilger kr. 2500,—til Solidaritetskomiteen for Nicaragua.

(Arsmote 18.04. 1983)
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FORBUD MOT NASJONALT FOLKEPARTI

Det er med stor uro representantskapet i Oslo faglige Samorganisasjon kons^aterer
at det s^kalte "Nasjonale Folkeparti» sprer nazistisk og rasistisk propaganda pa
arbeidsplasser. Vi viser i den forbindelse til f0lgende uttalelse som ble vedtatt pS
SAMORGS drsmete 1981:

«Arsm0tet i Oslo faglige Samorganisasjon krever forbud av organisasjoner/grupper
som programfester

'ell'er
trykker propaganda med nazistisk, fascistisk og rasistisk

ideologi.' De siste hendingene viser at dlsse organisasioner'grupper utviser klare
kriminelle handlinger. Spesielt er virksomheten rettet mot 1. mai-demonstrasionene
og venstrekreftene i samfunnet. Et demokratisk samfunn kan ikke t0ye demokratiet
s& langt at disse ideologier igfen blir anerkjent.

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

Som kjent vedtok LO-kongressen i 1981 forslagene om & forby nazistiske og rasist-
iske grupper. Representantskapet er kjent med at LO pa grunnlag av dette kongress-
vedtaket har rettet henvendelse til regjeringen. Saken ligger n& i Justisdepartemen-
tet. Vi mener at LO m& felge saken videre opp.

(Representantskapsmete 9.5. 1983)

TIL FFI'S KONGRESS 1 OSLO 23.-30. JUNI 1983

Fagbevegelsen i Oslo hilser kongressen med enske om at de forhandlinger som
f0res vil resultere i framgang for den internasjonale fagbevegelse.

Vi er kjent med at freds- og nedrustningsproblemene vil stS sentralt i forhandlingene
p& kongressen. Fagbevegelsen i Oslo har ogsd viet disse sporsmai oppmerksomhet
gjennom en rekke moter o.a. virksomhet. Senest i mars m&ned dette &r arrangerte
Oslo faglige Samorganisasjon en dagskonferanse for faglige tillitsmenn om: «Atom-
nedrustning og atomvfipenkontroll". P& denne konferansen ble falgende uttalelse
vedta_tt:
«Grunn!aget for alt menneskelig og sosialt framskritt ligger i v&r evne og vilje til
& sikre verdensfreden. Som fagforeningsmedlemmer vil vi spesielt peke p& at v&pen-
kappl0pet ikke bare fsrer til 0konomiske ofre, men ogs& truer de demokratiske
funksjoner og svekker de sosiale utviklingsmuligheter. Vi ser med uro p& at arbeids-
plasser i 0kende grad knyttes til v&penproduksjonen, direkte eller indirekte. P& denne
m^te gjeres sysselettingen avhengig av opprustningen. Den aller st0rste faren ved
v&penkappl0pet er risikoen for en kjernefysisk krig som vll kunne utslette hele den
menneskelige sivilisasjon.

Det finnes ikke noe alternativ til nedrustningsarbeidet, som derfor m& proriteres.
Det viktigste redskap vi har i dette arbeide er FN's forsklellige organer som arbeider
med nedrustningssporsm&l. Selv om resultatene av FN's arbeid hittil har vsert be-
skjedne, m& vi ikke glemme den m&lsetting som FN's Generalforsamling enstemmig
har vedtatt om alminnelig og fullstendig nedrustning under internas/onal kontroll.
P§ tross av denne m&setting er det i virkeligheten bare inng&tt en bindende avtale.

(B-v&pen-konvensjonen av 1972 om forbud mot utvikling, produksjon og lagring av
bakteriologiske v&pen.)

Det viktigsfe sp0rsm&let i dagens situasjon er om de p&g&ende forhandlinger i
Gen6ve kan fere h7 s?ans / nye utplasseringer av atomv&pen. Ufplasseringen av de
sovjetiske SS-20-rakettene og trusselen fra NATO om utplassering av Pershing II og
Krysser-raketter har skapt utrygghet og frykt. Alle krefter m& derfor Settes inn for
& hindre ytterligere utplassering av atomv&pen. Konferansen er av den mening at
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det n& mS sies et klart nei til ytterligere utplassering, og at nedbygging av allerede
eksisterende atomv&penarsenaler m& iverksettes g/ennom avta/er mellom atom-
maktene. Nedbygging av sovjetiske atomraketter m& veies mot utplasserte britiske
og franske atomv&pen.

^a9beve9^1sen.har, et ,s?et'li9 ansvar n&r det gjelder fredsarbeidet. V&r begevegelse
^?ge.r .p& solidaritet b&de nasjonalt og internasjonalt. V&re organisasioner har for
lengst innsett betydningen av S arbeide p& tvers av landegrensene'for"&'oppnk
resultater. 1 arbeidet med & skape forstSelse for nedrustning, m& hele den inter-
nasjonale fagbevegelsen styrke settes inn. Det blir fagbevegelsens hovedoppgave'&
s?/7/e segf i spissen for en folkeopinion for fred og nedrustning.»
Det er vart hap at Kongressen vi[ slutte seg til de synspunkter som her er fram-
kommet.

(^Uttalelse vedtatt pa SAMORGS konferanse om nedrustning og atomvdpenkontroll

STATSBUDSJETTET FOR 1984 - REGJERINGEN HAR GITT OPP KAMPEN
MOT ARBEIDSLEDIGHETEN

Det forsli99ende forslag til statsbudsjett reduserer kommunaldepartementets budsjett
med 72 millioner kroner. Samtidig foresl&r Regjeringen 155 millioner kroner mer
til arbeidsledighetstrygd Disse to tallene fortelle'r egentlig alt om dette budsjettet.
Regjeringen legger opp til en ekning av arbeidsledigheten, noe vi sterkt bek'lager.
Etter yar mening burde Regjeringen n& ha tatt et krafttak for & sikre sysselsetting'en.
1 steden lar de alt drive med den begrunnelse at sysselsettingen best trygges 1 et
samfunn som bygger pa markedsekonomi og kreftenes frie spill. Dette er'rendyrket
Heyrepolitikk og helt i strid med arbeiderbevegelsens interesser.
Vi tar sterk avstand fra Regjeringens lennsdiktat..
tndustrien vit fortsatt bli en meget utsatt neering. Reduksjonen i de selektjve stette-
tittak til skipsbyggings-, teko-, fiskehermetikk-, og trevareindustrien, samt bortfallet
av fritaket for el-avgift ti[ kraftkrevende industri og treforedlingsindustri, forsterker
problemene. Statsbedrifter som Jernverket og Sydvaranger vil helle ikke f§ sine
langsiktige problemer lest.

OgsS i forbindelse med statsbudsjettet for 1984 er det viktig & trekke fram de store
skatteunndragelsene som foregdr. Det m& treffes eyeblikkefige tiltak for a forbedre
skatte- og avgiftskontrollen. Likesa a fjerne mulighetene til

~&
vsere null-skatteytere

samtidig som en lever i luksus med levestandard himmelhayt over en vanlig industri-
arbeiderfamilie.

Vi krever videre sterre offentlig aktivitet ved okt innsats i helse- og sosialsektoren,
og pa hele det kommunale og fylkeskommunale omradet. Budsjettets sosiale profil
ma bedres gjennom lempning av bokostnader og endring av skatteopplegget'til fordel
for lavinntektsgruppene.

Dette er virkemidler som vil stimulere sysselsettingen og bedre forholdene for den
alminnelige lennstaker —noe de fagorganiserte stetter fullt ut.

(Representantskapsmete 10.10. 1983)

OSLO-BUDSJETTET 1984

Etter.S-ars borgerlig flertall i Oslo bystyre har byens 0konomiske situasjon stadig
blitt forverret. Uttalelsene om at Oslo skulle bli et utstillingsvindu for borgerlig politikk
har slfttt til, men «vinduet»har blitt merkt og dystert, med kjempeunderskudd og
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redusert service for byens befolknijig. Heyres slagord under siste valgkamp var
oHeyre tar ansvar» - na mS dette ansvar nyttes til a bedre kommunens ekonomi.
Forverringen i kommunens 0konomi skyldes ogs& den politikk som Regjeringen og
Stortingets borgerlige flertall har fort. Ikke minst har de vedtatte skattelettelser
redusert kommunens inntekter. En skattelettelse som i f0rste rekke har tilgodesett
heye inntekter og finansinntekter. Gjennom det framlagte budsjettforslag kan vi nS
se resultatene av borgerlig politikk.
Det tidligere beregnede underskudd for 1984 pa 665 millioner kroner er n& 0kt til
992 millioner som folge av at skatteanslagene matte settes ned med 140 millioner.
Dette kommer i tillegg til det oppsamlede underskudd for arene 1980-83 p& 855 mil-
lioner. LSnerammene og statstilskuddet er satt ned med henholdsvis 43 og 75 millio-
ner. For & fa redusert underskuddet har finansrddmannen bl.a. foreslatt S stenge
Oslo Nye Teater, 0ke prisen pa mSnedskortet til 250 kroner, 0ke barnehagesatsene
for ferste barn til 1 000 kroner, legge ned Hegdehaugen voksengymnas, og stenge
en rekke sykehus/avd. Mindre stotte til fritidshjem, private organisasjoner, byehs
musikkliv og andre kulturaktiviteter. Innfore ansettelsesstopp i flere kommunale
etater. Bare midler til halvparten av heyst nodvendig vedlikehold i skoler og syke-
hus. Full stopp i nybygging av skoler, barnehager, helsesentre, sykehjem ut over det
som er vedtatt ubygd. Elektrisitet og kommunale avgifter stiger med ca. 10 prosent.
Hvis budsjettet skal gjores opp med balanse blir det nedvendig & redusere utgiftene
med naermere 1 miltiard kroner, eller eke inntektssiden tilsvarende. Fagbevegelsen
kan ikke akseptere slike drastiske nedskjasringer og krever at dagens kommunale
service i det minste opprettholdes nfir det gjetder kollektivreiser, helse-, sosial- og
boligsektoren. Hensynet til sysselsettingen ma veie tungt. Det ma vssre mer fornuftig
& bruke de midler som i dag gar til arbeidsledighetstrygd til arbeidsmarkedstiltak
med sikte p& S skaffe varige arbeidsplasser. Antall elevplasser i videregSende skoler
md videref0res og stotten til yrkesopplasring og lasrlingeplasser m& bygges videre ut.
Dette vil gi kommuner ekte skatteinntekter og minske de sosiale problemer som
arbeidsledigheten skaper, ikke minst for ungdommen. Det mS ogs& brukes midler
p& & styrke v&r konkurranseutsatte industri, bl.a. verkstedsindustrien. Vi ensker ikke
en by som utelukkende bestdr av kontor- og semcearbeidsplasser.

Regjeringens forslag ti] statsbudsjett reduserer Oslo kommunes inntekter med ca.
115 millioner kroner. Oslo m§ ove press p§ staten for a i& hevet l&nerammen og
statstilskuddet, samt kreve at hovedstaden far beholde noe av det skattebetalerne i
Oslo yter til skatteutjevningsfondet (429 millioner kroner - 1982). Oslo mS opptre mer
aktivt i forhold til nabokommunene med sikte pa & fa til en avtale som sikrer byens
Bkonomiske interesser. Det gjelder ferst og fremst nabokommunene andel av utgift-
ene til subsidiering av kollektivtrafikken og til drift av kulturinstitusjoner.

Eiendomstakstene har i hovedsak stStt uendret siden 1970 og utgjor i dag i under-
kant av 1/5 av omsetningsverdien. Oslo m& f& adgang til en langt sterkere hevning
av takstene enn den 10 prosent okningen som Regjering og Storting har vedtatt.
Et rimelig nivS pfi takstverdien vil veere en ekning til 2/3 av omsetningsverdien pfi
eiendommene. Dette vil innbringe ariige budsjettinntekter pa om lag 600 millioner
kroner gjennom 0kte eiendoms-i formues -og inntektsskatter.

Beregninger viser at 10—15prosent av den norske ekonomien unndras beskatning,
og skattesnyteriet pdferer derfor alene Oslo etskattetap p& mellom 600-900 millioner
kroner. Det er grunn til & regne med at skattesnyteriet rammer Oslo forholdsvis
sterkere enn noen annen kommune. 1 denne byen bor dessuten mange som har hoye
rentefradrag, store fradrag for komandittinnskudd og andre skattelettelser som pre-
mierer heytlente og tapper kommunekassa. En ekt innsats mot skattesnyteriet vil
redde byen ut av den verste krisen. Oslo bystyre ma derfor gjere det til en hoved-
sak & presse fram endringer i skattelovgivningen, bl.a. med distriktsskatteloven og
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komandittselskapene. Regjeringen har hittil unnlatt S gjare noe med dette, med den
begrunnelse at man avventer Skattekommisjonens innstilling. Vi mener at man raskt
kan gjennomfere endringer pS enkelte omrSder hvis bare viljen er til stede. Som
kjent foreligger det na en utredning fra en offentlig oppnevnt arbeidsgruppe som
mener S. ha funnet losningen p§problemet med sammenblanding av personlig inntekt
og forretningsinntekt. Det hevdes i denne utredning at det er fullt mulig & dele inn-
tekten i to for personlig eide foretak. Dermed m& eieren ta ut skattbar lenn til
personlig forbruk, mens bedriften skattes for seg. Dette vil gj0re slutt p& null-
skatteyterne. 1 tillegg kommer at alle de som ikke er null-skatteytere, men som likevel
krymper skatten kraftig, ma betale skatt etter den faktiske inntekten. Dette krever en
styrking av skatteetaen, men er likevel en invesering som vil lenne seg ekonomisk.

De bar innfores en betydelig avgiftsBkning pS bruk av offentlige parkeringsplasser
i sentrum. Bygging av P-hus bar utsta til fordel for sosiale formSI. Forholdene m&
legges bedre til rette slik at det blir mulig & parkere privatbil utenfor sentrum i
nrerheten av stasjoner for de kollektive transportmidler.

Boligbyggingen i Oslo mS forsterkes bade ved et intensivert byfornyelsesprogram
og ved 0kt nybygging. Bruk av leiefirmaer og kontraktterer mS straks opphore.
Svikten i boligbyggingen og de uforsvarlig hoye bokstnadene skyldes ferst og fremst
Regjeringens innstramningspolitikk og de forverrede lanevilkSrene, spesielt i Hus-
banken. Oslo kommune ma eve press p& de statlige myndigheter for & fd en
omlegging av b'oligpolitikken. 1 kommunal regi kan forholdene legges bedre til rette
for 0kt boligbygging, bl.a. ved erverving av ledige tomtearealer i eksisterende villa-
bebyggelse, regulering og sikring av ny tomtegrunn og konsentrert utbygging ved
utvidelse av byggegrensen i de vestlige bydeler.
Under den vanskelige ekonomiske situasjon som byen befinner seg i, er det ned-
vendig med s'terk prioritering. NSr vi har prioritert kollektivreiser, helse-, sosial- og
boligsektoren, samt bevaring av arbeidsplassene, er vi innforst&tt med at andre
omrader m& f& en lavere prioritering, noe som kan medfere at prosjekter og
investeringsplaner skyves ut i tid. Reduksjon av antall arbe;dsplasser er ikke veien
& g& i en tid med 0kende arbeidsledighet, Faerre arbeidsplasser betyr okte utgifter
og mindre inntekter for det offentlige.

Vi mener at de forslag og synspunkter som her er lagt fram kan bidra til en lesning
pa de problemer som landets hovedstad er kommet opp i.

(Representantskapsmete 07.11. 1983)

SITUASJONEN FOR PLO 1 LIBANON

Syriske styrker ferer n& regelrett krig mot PLO og palestinerne i flyktningeleirene
Nahr El Bared og Badawi ved Tripoli. Igjen blir palestinske og libanesiske sivile
pdfert store lidelser.
—MSIet er tydeligvis a kverke PLO i sin navsrende form.
—Vi fordemmer Syrias aggresjon og uttrykker v§rfulle stette ti] PLO's demokratiske

valgte ledelse, og den kamp de n§ferer for et selvstendig og uavhengig PLO.
Vi oppfordrer fagorganiserte til & stotte PLO politisk, og stette kriseteamenes
humanitsre arbeid i omradet ekonomisk.

(Opprop, undertegnet bl.a. av formannen i SAMORG 18.11 1983)
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Om lag 20000 mennesker deltok i kjempefakkeltoget «Nei til atomvdpen» som ble
arrangert i Oslo 25. oktober. Ifelge politiet er dette en av de sterste demonstrasjonene
som er holdt her i landet siden EF-kampen.

BEVILGNINGER

Den norske komiteen for Arbeiderkonferansen ............ 1 000,—
Afghanistankomiteen .................................. 1 000,—
Amnesty International ................................ 1 000,-
Solidaritetskomiteen for Nicaragua .................... 2 500,—
Sykehusprosjekt i Nouristan Afghanistan (AIS/LO) ........ 1 000,—
Oslo faglige Kvinnebevegelse .......................... 1 000,—
Nei til Atomvapen .................................... 1 500,—
Fagl.inf.senter for Latin-Amerika ........................ 2 500,—
Norsk Folkehjelp MENNESKEVERD .................... 1 500,-

12000,-

INTERNASJONALT SAMARBEID

BES0K I BERLIN (DDR)
Etter innbydelse fra FDGB i Berlin (DDR) reiste en delegasj'on besta-
endeav Ivar 0degaard (leder), Jorun Christensen og sekretseren Arne
Jensen til Berlin pa et 5 dagers besak (25/3—1/4).
Vertskapet besto av: Nestformannen i FDGB, Erich Reder, sekreteren
i avd. for int. arbeid, Peter Wiebrecht, medarbeider i avd. for int.
arbeid, Gunther Krumpolz og tolk Erika Voigtlander.

Lordag 26. mars var programmet sightseeing i Berlin. Dessuten et
besek i Fernseh —und UKW —Turm Berlin. 1 Telecafe var det en
uformell samtale med nestformannen Erich Reder.
Sondag var det tur til Dresden, DDR's IX kunstutstilling. 1 Albertinum
Bruhlche Terasse var det utstilt malerier, grafikk og skulptur. Utstil-
lingens direktor informerte om landets kulturpolitikk og om syste-
met med utstillingene som gjentas hvert 5. ar. Interessen for utstillin-
gen var enorm blant DDR's befolkning.

Mandag var det bedriftsbesok pa VEB Berliner TT Bahnen.
Direkt0r og 0konomidirekt0r, formann og to representanter fra klub-
ben tok imotdelegasjonen. Det ble informert om produksjonen og de
fagorganisertes virksomhet.

Under omvisningen ble det bl.a. informert om virkemidler for produk-
tivi1:etS0kningen. Bedriften har egen avdeling for funksjonshemmede.
Dessuten har TT Bahnen som andre bedrifter i landet, polyteknisk
undervisning av skolebarn fra og med 7. skolear.
Pa ettermiddagen hadde delegasjonen samtaler med FDGB-Bezirks-
vorstand Berlin. Hovedspersmal var: DDR og Norges problemer i for-
bindelse med krisen i verdensokonomien som rammer disse landene
pa forskjellige mater.
—Den felles oppfatning om a bevare freden og oppna nedrustning
blant stormaktene.

Tirsdag besek pa Reichbahnausbesserungerwerk "Rornan Chwalek"
—RAW. Delegasjonen mette direktoren og klubbstyret. RAW beskjef-
tiger ca. 3000 personer, hvorav 75 % i produksjonen. Organisasjons-
prosenten er 97. Tog og trikker ble reparert og ombygget. Det ble
informert om den polytekniske skolering av skolebarn (ca. 1 000 pr.
ar), om Isrlingeordning (ca. 700 pr. ar), voksenopplsering, opplsring
av gjestearbeidere fra U-land og utdanning av mestere og ingeniorer
somi ble gitt i bedriften. Under omvisningen ble bedriftens bibliotek
vis, som ca. 60% av de ansatte benytter. 1 produksjon ble de pekt
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pa organiseringen av arbeidet, hvor det ble lagt vekt pa selvstendige
arbeidsgrupper.

Pa ettermiddagen ble de besek hos Bundesvorstandes des FDGB,
(LO's internasjonale avd.). Sekreter Frank Bochow informerte om
DDR's syn pa nedrustning og vilje til fred. Det ble dessuten uttrykt
enke om a arbeide for en utvidet kontakt pa LO-plan.

Onsdag ble delegasjonen vist rundt pa der Grossbaustelle Marzahn
og fikk informasjon om utbygging av 100000 leiligheter. Et omr^de
som er beregnet i l0pet av fa ar a sta ferdig utbygget med alle ned-
vendige tilbud til beboerne. Dette sammen med rehabiliteringen av
gamle bydeler, vil avhjelpe boligneden i stor grad.
Torsdag (siste dag) var det avsluttende samtaler med ledelsen i
FDGB. Detvar enighet om nytten av kontakt mellom organisasjonene.
Nedvendigheten av aktivt arbeid for fred og nedrustning ble presisert
av begge parter. Det ble sa en utdypende samtale om forskjell og
likheter mellom de to lands fagorganisasjoner og samfunnssystemer.
Dagen ble avstuttet med omvisning i Berlins nye idrettsanlegg, «Sport
und Erholungszentrum». Det er et enormt anlegg av meget hey stan-
dard og tilbud til de fleste sportsgrener. Den har et gjennomsnittlig
besek pa 8 000 pr. dag.
«Landskampen Norge/DDR» i bowling ble gjennomfert i folkesportens
and og avsluttet i anleggets restaurant.

FDGB, Berlin hadde pa alle mater lagt opp til et interessant og hyg-
gelig program. Det var stramt og ble fulgt opp med tysk presisjon.
Delegasjonen erfarte at besok gir innblikk i en rekke av DDR's polit-
iske planer og hovedarbeidsoppgaver, virkemidlerog resultater.
Jorun Christensen - ref.

SAMORG-delegasjon i samtale med ledelsen i FDGB. Fra venstre: Jorun Christensen,
Arne Jensen, Ivar 0degaard, tolken Erikq Voigtlander, Erich Reder, Peter Wiebrecht,
Gunther Krumpolz.

BES0K 1 K0BENHAVN

Nordisk Hovedstadskonferanse —den 13. i rekken —ble avholdt i
Kobenhavrt: 16. og 17. august 1983. Felgende organisasjoner var
representert pa konferansen: Arbejdernes Fasllesorganisation i Keben-
havn, LO-distriktet i Stockholms len, Helsingfors fackliga Platsorgani-
sation og Oslo Faglige Samorgani.sasjon som var representert ved
formannen Ivar 0degaard, Kirsten Rogstad, Finn Hauge, Ingveig Grue
Hansen og Arne Jensen. Felgende program var satt opp: «Rapport
fra hovedstedene»—«Etar i opposisjon», orientering ved formannen
i Danmarks Sosialdemokratiske parti, Anker Jergensen —«EtU-lands
prosjekt», orientering ved formannen i dansk el.forbund, Kebenhavn,
Leif Harum. Konferansen ble avholdt pa HK's kurseiendom «Klinten»,
Redvig. 1 tillegg til konferansen ble det arrangert busstur til Stevns,
bl.a. Stevns Klint.
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LO'S UTVALG FOR FAMILIEPOLITIKK OG LIKESTILLING 1 OSLO
Utvalget, som er oppnevnt av Tilsynsutvalget for LO's distriktskontor
for Oslo og Akershus, har felgende sammensetning: Jorun Christen-
sen, Handel og Kontor (formann fram til 1.12 1983) - Brit Ferde, NTL
(ny formann fra 1.12. 1983) - Edith Ryanes, Handel og Kontor - Rune
Roisland, Bygning - Solveig Nyhamar, NOSO. Varamedlemmer: Frank
Ruus, NTL - Bjern Jensen, Grafisk (fra 1.12. 1983), Ellen Jakobsen,
Grafisk har trukket seg i perioden. SAMORGS sekreter Arne Jensen
er sekreter for utvalget.
Utvalget har i perioden avholdt 8 meter. Som i fjor har arbeidet i
vesentlig grad vsert viet Rammeavtalen om likestilling mellom kvinner
og menn i arbeidslivet. Saken har vsen fulgt opp gjennom samtaler
med tillitsvalgte fra utike bedrifter som arbeider med eller har ptaner
om opprettelse av lokale likestillingsavtaler. Disse samtal'ene er etter
uvalgets oppfatning svasrt nyttige, idet de gir informasjoner begge
veier om arbeidet. Ellers har utvalget behandlet saker som er over-
sendt fra LO's sentrale utvatg.

En del av utvalgets medlemmer deltok i demonstrasjonen pa kvinne-
dagen 8. mars med felgende paroler: «Vern om kvinners rett til
arbeid»—«Liknormalarbeidsdag».

Dagskonferanse med 40 deltakere ble arrangert i Oslo HK's senter
IQ.juni med felgende program: Innledning ved Arne Pape fra Norsk
Regnesentral om «Hvilke konsekvenser kan utviklingen av data-
teknologien fa for kvinner og svake grupper i arbeidslivet?», og inn-
ledning ved nestformannen i Handel og Kontor, Sidsel Bauck, om
hvordan rammeavtalen om likestilling kan brukes ved uheldige virk-
ninger av innforing av datateknologi —gruppearbeid —plenums-
diskusjon. Rapport fra konferansen er utarbeidet.

Familiekurs pa Viubr&tan 7.-9. oktober i regi av Framfylkingen i Oslo.
Midler stilt til radighet av LO gjennom utvalget. Kurset samlet 14
voksne og 10 barn. Program: «Hva er Framfylkingen» ved Knut Arne
Renning —«Framfylkingens historie og betydning for arbeiderbeve-
gelsen» ved Gro Harlem Brundtland - sang og leik —uteaktiviteter.

Det er enighet i utvalget om at saker ifolge mandatet og LO's Hand-
lingsprogram om familiepolitikk er viet for liten oppmerksomhet.

Frammetene og aktiviteten har vaert god.
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YRKESERFARINGSBEDRIFTER

1 henhold til styrevedtak i SAMORG er Annar Lille-Msehlum oppnevnt
som fagbevegelsens representant i Ptangruppen for Yrkeserfarings-
bedrifter som Oppl^ringsbedrifter for Ungdom. Plangruppens arbeid
i perioden har bestatt i a kartlegge egnede produkter, utstrakt kon-
taktvirksomhet med det offentlige, forberedelse av undervisnings-
opplegg, utvikling av organisasjonsmod'etler og ptanlegging av hvor-
dan markedsf0ringen skal legges opp.
Resultat av arbeidet hittil:
1. Oslo kommune har bevilget kr. 250 000 til etablering av yrkes-

erfaringsbedrifter.
2. Stiftelsen «Yrkeserfaringsbedriftene»ble etablert 21.12. 1983.

Plangmppen vil fungere som stiftelsens radgivende organ.
3. «Yrkeserfaringsbedriftene»forhandler om leie av lokaler i Hede-

marksgt. 13.
4. Statens Teknologiske Institutt har pa vegne av Kommunal- og

arbeidsdepartementet foretatt en produkt- og markedsvurdering
av Yrkeserfaringsbedriftenes produksjonsplaner.

5. Oslo AOF vil bli gitt i oppdrag a vgere undervisningsansvarlig.
G. Forel0pig planlagt oppstart: Medio mars 1984.
7. SAMORG vil bli invitert til a delta i stiftelsens styre.
Annar Lille-Mshlum

SYSSELSETTINGSPROSJEKT 1 OSLO KOMMUNE
Arbeidet har besatt i kartlegging av arbeidsoppgaver innen Oslo kom-
mune, og hvordan disse skal organiseres. Arbeidsgruppen ble opplest
i forbindelse med oppretting av sysselsettingskontoret i Oslo.
Annar Lille-Mshlum

SNNTAKSNEMND FOR DE ViDEREGAENDE SKOLER
Arbeidet i Inntaksnemnda har vesentlig bestatt i a vurdere sakere pa
medisinsk og sosialt grunnlag, vurdere forslag til nye retningslinjer for
inntak og ankesaker.

fremmet, spesielt med hensyn til alder og tidligere erfaring.
ALM.

1 dette arbeidet har fagbevegelsens grunnleggende interesser vsert
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RESULTATREGNSKAP FOR 1983

Utgifter:

Lonn ................................ 164187,
Arbeidsgiveravgift og pensjonskasse .... 40776,
Kontorhold .......................... 42 517,-
Trykksaker og porto .................. 33 559,-
Bevilgninger ........................ 12 500,-
M0teutgifter ........................ 42 372,
Reiser og diett ...................... 2 276,-
1. mai .............................. 76342,.
Blomster og gaver ..:................. 5 610!,-
Diverse kontingenter .................. 4 425,-
Familiepolitisk utvalg .................. 3 242,
Delegasjonsreise DDR ................ 11 642,-
Fredskonferanse ...................... 14125,-
Nordisk Hovedstadskonferanse ........ 9 330,-
Arbeiderkonferansen .................. 3115,-
Kommunevalget ...................... 21 651 ,•

487 669,

Budsjett 1983

(144000)
( 38 500)
( 46 000)
( 29500)
( 15000)
( 37 000)
(Meteutg.)
( 72 000)
( 40.00)
( 3000)
(Meteutg.)

(55 000) Konf.
(50 000) Disp.

,—( 2139) O.sk.

Inntekter:

Kontingent ........................... 423 597,-
Bevilget fra Oslo kommune til 1. mai ... .. 30 000,-
Ekstrakontingent fra fagforeningene (rest) 18925,-
Underskudd ......................... 15 147,-

(496139)

(450 000)
( 30 000)
( 16139)

487669,— (496139)
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BALANSE PR. 31.12. 1983

Eiendeler:

Kassabeholdning ..................... 2 065,
Postgiro ......-.. ..................... n 190,-
Bankbeholdning ..................... 18 392
Aksje i Oslo Naeringsselskap ........... 1 000,.

Gjeld og egenkapital:

Kontingentandel til samorg. i Akershus .
Formue pr. 1.1. 1983 ...."..... 22 794.—underskudd .............. 15 147'.

32 647,—

25 000—

7 647—

32 647—

Oslo, den
31.12. 1983

09.01. 1984

Ivar 0degaard
Formann

Ingvald 0rsnes
Revisor

Ingvald Kolve
Revisor

Arne Jensen
Sekr./kasserer

REVISJONSBERETNING FOR 1983

Vi har foretatt revisjon av regnskapene for Oslo fagiige Samorganisa-
sjon.

At"sl'e9"skap®t er 9Jennomgatt og underskrevet i dag. Ettersyn av
i kasse og samtidig kontroll av bank- og postgi'rok'onti er

og gir ikke grunn til merknader fra var side"
Arsregnskapet gir detaljerte oversikter over anvendelsen av midlene,
og over den ekonomiske stilling ved arsskiftet.
Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.

Oslo, den 09.01. 1984

Ingvald 0rsnes
Revisor

Ingvald Kolve
Revisor
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Hva er Samorg?
Oslo faglige Samorganisasjon
(SAMORG)
er en sammenslutning av alle fagfore-
ningene i Oslo, og som er tilsluttet Land-
sorganisasjonen 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 nasrstaende organisasjoner ver-
ne og fremme l0nnstakernes 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
for en h0yere levestandard,

e) bista fagforeningene ved forhandlihg
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 moter av faglig art,

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

ALLE pa arbeidsplassen
din burde vaere orgam-
sert—enig?
Qer noe med det i dag'.

Organisasjonen

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

Representantskap
300 medlemmer

Velger

Styre
11 medlemmer

Velger

Arbeidsutvalg
form./nestform.

+ fastl. sekr.

Leder

Kontoret
fastl. sekr./kass.

^
Utvalg/komiteer

M0ter7/8
gangerpr.ar

Moter 1 gang
pr. maned

Sa ofte det
er nedvendig

Daglig kontor-
tid

Arne Jensen er sekr. i Samorganisasjo-
nen. Han treffes i Folketeaterbygningen
pa Youngstorget, oppg. B vii - Tlf. J/S 89 87


