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5 ere 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 antall merker som til de respektive
forbund. Kontingenten innbetales hvert kvartal etterskuddsvis —eller
folger de respektive forbuds oppgjersterminer.

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-
begyntSOO-talls medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnitt-
lige medlemstall i det siste forlepne 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 vedkomm'ende forening.

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN

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

ARSMELDING
09

REGNSKAP

1984

OSLO FAGLIGE SAMORGANISASJON
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INNLEDNING
Virksomheten i 1984 har etter .styrets mening vsert tilfredsstillende,
ekonomi og bemanning tatt i betraktning. Samorg har sokt a markere
fagbevegelsens syn pa en rekke aktuelle saker gjennom uttalelser
og aksjoner - samt gjennom arbeidet i komiteer, nemnder og utvalg
hvor vi er representert.
Pa grunn av den darlige ekonomien ble det ikke arrangert noen freds-
konferanse i 1984. Dette er beklagelig, idet fagbevegelsen burde ha
et kontinuerlig engasjement i dette arbeide.

Samarbeidet med fagbevegelsen i Norden fortsetter. Den nordiske
hovedsadskonferansen ble denne gangen avholdt i Helsingfors 29.—
31. august. Samorg mette med 3 representanter.

1 tillegg til den ordinaere metevirksomheten i representantskapet, har
Samorg markert seg utad gjennom 3 store aksjoner. 1. mai-arrange-
mentet ble gjennomfert i tradisjonell stil med relativt stor tilslutning
bade til torgarrangementet som samlet nsrmere 15 000, og til demon-
strasjonstoget som samlet nsermere 8 000. Boligsaken er som vanlig
viktig, og det er gjennomfert en boligkonferanse i samarbeid med
samorganisasjonene i Trondheim, Stavanger og Bergen. Som en
oppfolging av denne konferansen ble det gjennomf0rt en bolig-
politisk aksjonsdag den 11. oktober, med lopeseddelaksjon, demon-
strasjonstog og overrekking av boligpolitisk uttalelse til Stortinget.
Den st0rste og mest vellykkede aksjonen i 1984 var aksjonen mot den
borgerlige okonomiske politikken som ble gjennomfert den 6. desem-
ber. Mer enn 10000 deltok i demonstrasjonstoget i protest mot stats-
budsjettet og nedskj^ringene pa Oslo-budsjettet. Rundt regnet 30 000
LO-organiserte la ned arbeidet for a markere sin misneye mot regjer-
ingen. Det ble overrakt uttalelser bade til Stortinget og til bystyret.

Den .store arbeidslosheten er fortsatt meget bekymringsfull. Det regi-
strerte ledighetstall er over 60000. I tillegg gar over 40000 pa ^akalte
arbeidsmarkedstiltak. A bekjempe arbeidslesheten ma derfor fortsatt
vsere fagbevegelsens viktigste oppgave i tida framover. Det er bare
regjering og Storting som har midler til a kunne l0se dette problemet.
Vi har ingen tro pa at den navserende borgerlige regjeringen har
vilje til dette. Derfor ma de fagorganiserte ved hestens stortingsvalg
serge for et regjeringsskifte, slik at vi far et arbeiderflertall.

Styret retter til slutt en takk til de representanter som har deltatt p&
Samorgs meter og andre arrangementer, og til vare representanter i
utvalg, nemnder og komiteer.

Styret



STYRE OG ADMINISTRASJON

Arsmetet 9. april 1984 foretok folgende valg:

STYRE

Formann: Ivar 0degaard
Nestform.: Annar Lille-Mrehlum
Medl.: Finn Hauge

Per Ryanes
Age Sjemoen
Kari Hvattum
Borgny Foss
Karin Jonsson
Bente Wedin
Paal Sand

Vara: John Steinhaugen
Berit Arntzen
Terje Bakke
Maria Fossum

Tiltr.: 0yvind Hvattum
Brit Forde

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Postorgaisasjonen (ny)
Elektriker og Kraft (gj.v.)
Grafisk (gj.v.)
Jern og Metall (gj.v.)
NNN (ny)
Kommuneforbundet (ny)
Hande] og Kontor (ny)
Kjemisk (ny)
Tjenestemannslaget (ny)
Skolenes Landsforbund (gj.v).
Hotell- og Restaurant
Tele Tjeneste Forbundet
Arbeidsmannsforbundet
LO's distr.kontor
Familiepolitisk utvalg

Styret har i 1984 avholdt 13 moter. Noen av sakene har ogsa ysertbe-

handlet pa representantskapsmetene. Samarbeidet i styret har vaert

det beste, og i'de fleste sakene har det vsrt enstemmige beslutninger.
Administrasfonen bestar av en fastlonnet sekretser/kasserer, for tiden

Arne Jensen.

FORENINGENE
Avdelingene 1, 2,3 og8 av Norsk Tele Tjeneste Forbund er fra 1.1.84

slatt sammen til en forening, NTTF avd. Oslo.

REVISJON

Medl.: Ingvald Kolve
Ingvald 0rsnes

Vara: Harald Nordli

LO'S REPRESENTANTSKAP

Medl.: Ivar 0degaard
Vara: Annar Lille-M^hlum

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

Jernbaneforbundet (gj.v.)
Postorganisasjonen (ny)

VALGKOMITE (Valgt pa representantskapsmete 20.02.84)

Formann: Willie Kristensen
Medl.: Anne Bjerg Thoen

Erna Ansnes
Harald Nordli
Rune Kristiansen
Gunnar Nilsen
Kirsti Nossum
Signe Engelien
Finn Hauge

Bygning
Kommuneforbundet
Postorganisasjonen
Jernbaneforbundet
Grafisk
Jern- og Metall
Tjenestemannslaget
NNN
Styret



MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1984

Pr. 30. september var 152 fagforeniger fra 29 forbund tilmeldt
SAMORG. Samlet medlemstall var 121.162.

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 Tekhikerforening ..
» 097-NEBB ....."........"..............."... -

03. Norsk Arbeidsmannsforbund ...................... 1
Avd. 005 - Oslo og Omegn ArbeidE.mannsforening .. -

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

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

" 99?
~ Murarbeidernes Forening .'......."..... -

" °03 ~ osl° stein-. Jord- og Sementarb. Forening
» 004 - Oslo Trelastarbeiderforening ..........." -
» 005 - Rorleggernes Fagforening ."............. -
» 006 - Murernes Union ......^............... -
» 009 - Malersvennenes Forening .............. -
" 011-BlikkensIagerneogTaktekkernesForening -
"

91.?
~ Bygningstapetserernes Forening ......." -

"
91?' Glassmestersvennenes Forening ........ -

» 015- Isolaterenes Fagforening ...."......... -

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

» 002 - Radiomonterenes Fagforemng .......... -
"

91?
~
fsismontorenes Fagfbrening

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

242 - Telefonsentralmonterenes Forening ...... -
07. Norsk Fengselstjenestemannsforbund ............ 1

Avd. 001 - Oslo Fengselsfunksjonserers Forening .. -

08. Norsk Grafisk Forbund .......................... 1
Oslo Grafiske Fagforening ...................... -

111
111

2.525
1.921
125
101
321
57

2.413
2.413

1.289
1.289

7.835
1.706
380

2.540
120

1.118
513
754
350
117
158
79

2.908
2.515

6
203
184
195
195

5.026
5.026

FORBUND/FORENING
ANT. ANT.
AVD. MEDL.

09. Norsk Gullsmedarbeiderforbund .................. 2
Oslo Gullsmedarbeiderforening .................. -

Oslo Tannteknikerforening ........................ -

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

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

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

010 - Oslo Serviterforening .................. -

016 - Oslo Kokkeforening .................. -

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

235-Oslo Steperiarbeiderforening

13. Norsk Jernbaneforbund .......................... 16
Avd. 001 - Oslo distrikts Kondukterforening ........ -

002 - Oslo distr. Kontorpers. Forening ........ -
003 - Hovedadm. Kontorpers. Forening ........ -

» 004 - Oslo distrikts Handverkerforening ...... -
» 005 - Oslo distrikts Linjepers. Forening ...... -

006 - Lokomotivstallpers. Forening ............ -

007 - Statsbanenes Sjaferforening ............ -
008 - Oslo distrikts Stasjonspers. Forening .... -
009 - Statsbanenes Verkstedarbeiderforening .. - 1
010- Oslo distrikts Vognvisiterforening ...... -

011 - Oslo distrikts Verksmesterforening ...... -

086 - Oslo distrikts Banemesterforening ...... -
» 088 - Oslo distrikts Elektropers. Forening ...... -

098 - Forsyningspersonalets Forening ........ -

120- Oslo distrikts Rutebilpers. Forening ...... -

122 - Oslo Ingenier- og Teknikerforening ...... -

14. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ............ 5
Lilleborg Kjemiske Fagforening .................. -

Lysaker Kjemiske Fagforening .................... -
-Nyco Kjemiske Fagforening ...................... -

AL's Kjemiske Fagforening ...................... -

Nordox Kjemiske Fagforening

212
204

8

13.617

3.125
1.534
1.091

500

15.019
14.700

319

5.259
277
958
658
194
311
157
97

827
1.190

90
26
28
130
64
133
119

639
250
104
123
95
67



FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. MEDL.

15. Norsk Kommuneforbund ........................ 41 25.498
Avd. 003 - Oslo Havnevesens Personalforening . . . . - 358

» 006 - Veivesenets Arbeiderforening .......... - 893
014 - Oslo kommunale Vognmannsforening .... - 270

» 015-Elektrisitetsverkets Arbeiderforening .... - 702
» 016 - Kirkevesenets Arbeiderforening ........ - 258
» 020 - Vannvesenets Arbeiderforening ........ - 423

022 - Friomradenes Fagforening .............. - 608
» 028 - Oslo Sykehuspersonales Forening ...... - 4.370

029 - Oslo Sporveisbetjenings Forening ...... - 2.085
» 030 - Lysverkenes Funksjonserforening ........ - 500
» 041 - Renholdsverkets Arbeiderforening ...... - 538
» 043 - Oslo komm. Skorsteinsfeieres Forening .. - 29

049 - Oslo Spon/eisarbeideres Forening ...... - 997
» 063 - Oslo komm. Rengj.assistenters Forening .. - 1.039

065 - Statssykehusenes Fagforening ...;...... - 1.095
» 072 - Oslo Komm. Skolefunksj. Forening ...... - 212
» 073 - Sosiale Etaters Fagforening .....'....... - 1.282

077 - Tekniske Etaters Funksjoneerforening .... - 1.077
» 093 - Oslo komm. Rerleggerforening .......... - 78

108 - Oslo Brannkorpsforening .............. - 676
116-Oslo Kinobetjenings Forening .......... - 268

» 120 - Gaustad Sykehus Personalforening ...... - 388
146 - Film-og Teaterteknisk Forening .......... - 530

» 148 - Helseradets Personalforening
".......... - 525

» 149-Oslo komm. Bygg-og BoligetatersForening - 249
195-Tjenestemannsforeningen ved Radhuset .. - 1.253

» 205-Holmenkollbanens Betjeningsforening .... - 210
» 208 - Oslo og Omegn Vaktmesterforening .... - 540
» 225 - Baneselskapenes Befalsfof-ening ........ - 280
» 243 - Oslo Sporveires Kontorpers; Forening .. - 110
» 246 - Frisorenes Fagforening ................ - 194
» 325 - Oslo kommunale Tjenestemannslag ...... - 236
» 405 - Prisnemndas Tjenestemannsforening .... - 82
» 407 - Oslo kommunes Revisorforening ........ - 103
» 479 - Oslo komm. Barneparklederforening .... - 170
» 485-Sosialavdelingens Personalforening"...... - 855
» 486 - Barnehagepersonalets Fagforening ...... - 1.431
» 487 - Kulturpersonalets Fagforening .......... - 265
» 506-Oslo komm. EDB-Personales'Forening .. - 101

Akershus fylkeskom. Funksj.forening .... - 100
96 - Oslo Sporv.tekn. arb.l.forening .......... - 145

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 - Oslo NNN 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 Sjomannsforbund ........................ 1
Avd. 001 - Oslo avd. av NSF .................... -

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

23. Norsk Tele Tjeneste Forbund .................... 2
NTTF avd. Oslo ................................ -

Avd. 018 - (Televerkets Hovedverksted) ............ -

24. Den norske Teleorganisasjon .................... 1
Krets 60 - Oslo ................................ -

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

004 - Kornforretningens Tjenestemannslag .... -

007 - Statens Filmsentral .................... -
» 009 - Utenrikstjenestens Landsforening av NTL -

012-Statens Vakt-og Varmemesterforening .. -

545
545

756
756

5.330
212

1.031
1.321
124
96

475
520
358
430
705
58

3.222
3.222

4.435
4.435

500
500

909
909

2.053
2.000

53

1.300
1.300

11.567
4.213

63
82

307
146



FORBUND/FORENING ANT. ANT.
AVD. ^4EDL.

26.

27.

28.

29.

29

Avd. 029 - Lanekassens Tjenestemannslag ........ - 238
» 031 - Kringkastingens Landsforening .......... - 1.500

032 - Stortingets Tjenestemannslag .......... - 131
033 - Distriktenes Utbyggingsfond ............ - 101

» 035 - Velferdstjenesten for Handelsflaten ...... - 102
» 044 - Riksrevisjonens Funksjonssrforening .... - 137

054 - Norsk Medisinaldepots Personalforening .. - 314
» 067 - Embets-og Tjenestemennenes Landsforen. - 156

070-Forsvarsstabens Etatsforening .......... - 137
071 - Norges Skatterevisorers Landsforening .. - 44

» 075 - Statens Legemiddelkontroll ............ - 25
» 090-Tjenestemannslagetved Universiteteti Oslo - 780

101 - Landsforeningen for Forsvarets Personell - 1-115
103 - Trygdeetatens Landsforening ............ - 705
104 - Landsfor. for Embetskont. ."............. - 37
105 - Arbeidsformidlingens Etatsforening ...... - 205
107 - Ligningsetatens Landsforening .......... - 678
110- Vegtatens Landsforening .............. - 67
112- Sivilt Beredskaps Tjenestemannslag ...... - 32
113-Landsforening for Elev- og Studentsamsk. - 178
116- Landsforen. for de Regionale Hoyskoler .. ~

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

Norsk Transportarbeiderforbund .................. 4 3.891
Avd. 001 - Oslo Bryggearbeideres Forening ........ - 370

004 - Oslo Transportarbeiderforening ........ - 2.195
» 056 - Oslo og Omegn Bussarbeidsrforening .... - 441

- Lastebileiernes Forening ................ - 885

Norsk Treindustriarbeiderforbund ................ 2 381
Oslo Snekker- og Mebeltapetserforening .......... - 118
Oslo Borstearbeideres Forening .................. - 263

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

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

152 121.162

10

OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG

HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Arbeidervernnemnda i 0,slo

Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Inntaksnemnda for De videregaende skoler i Oslo

Medlem: Annar Lille-M^hlum
Vara: Arne Jensen

Heimevernets distriktsrad i OsIo/Akershus

Medlem: Rolf Flamme

Kontaktutvalget for skolestyret/arb.livets organisasjoner

Medlem: Gunnar St. Nilsen

Naerings- og sysselsettingsstyret (tidl. Nseringsutvalget)

Medlemmer: Per Klausen og Ivar 0degaard
Vara: Age Sj0moen og Arne Jensen

Oslo Nseringsselskap A/S
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Annar Lille-Mcehlum

Statens Arbeidstilsyn (distriktsstyret)
Medlemmer: Ivar 0degaard og Berit Arntzen
Vara: Arne Jensen og Karin Jonsson

Yrkesoppla9ringsnemnda i Oslo
Medlemmer: Gunnar St. Nilsen, Edgar Gard, Terje Eriksen
Vara: Knut Strem, Per Temran, Tone Klareng

Provenemndene i handverksfagene
37 nemnder

Prevenemndene i metallfagene
34 nemnder

Prosjektgruppen for sysselsetting
Annar Lille-Meehlum

Yrkesutvalgene
59 utvalg

11



Arbeidsretten - Domsutvalget i Oslo
Ingveig Hansen, Signe Engelien, Odd V^ring, Gunnar Bettum,
Terje Skog, Harald Bredesen, Jacob Langli, Lisbeth Halvorsen,
Helge Hansen, Arne Jensen

Styret for Iserlingesenter for byggfag
Medlem: Erling Henriksen
Vara: Olav Hendlev^r

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Oslo AOF
Representantskapet: Per Ryanes

Yrkesskolenes hybelhus i Oslo
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ask og Per Ryanes
Reresentantskapet: Ivar 0degaard og Terje Kristiansen
Vara: Ingveig Grue Hansen og Finn Hauge

LO's tilsynsutvalg for Oslo og Akershus
Ivar 0degaard (formann)

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

Oslo Arbeiderparti
Styret: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

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

Sentrumsforeningen

Styret: Annar Lille-MeehIum
Vara: Arne Jensen

Chileaksjonen i Norge
Turid Dankertsen

LO's ungdomsutvalg i Oslo
Terje Kalheim, Arne Jensen, Henning Fjeld

Framfylkingens venner i Oslo
Styret: Edith Ryanes

0stkantens Folkets hus
Styret: Arne Jensen (nestformann), Knut Samuelsen

Feilesradet for Det serlige Afrika:

Per Ryanes

ANNEN REPRESENTASJON
Oslo Steperiarbeiderforenings 100-ars jubileum: Arne Jensen

Den norske Postorganisasjon, Oslo og Omegn krets' 100-ars jubileum:
Ivar 0degaard
Framfylkingen i Oslo 50-ars jubileum: Per Ryanes

Amnesty International, Fylkeskomiteen —Innsamlingsaksjonen:
Ivar 0degaard
Delegat til fredskonferase i Nicaragua: Paal Sand

Bryggeri- og Mineralvannfabrikkarbeidernes 100-ars jubileum:
Arne Jensen
Nordisk Hovedstadskonferanse i Helsingfors: Ame Jensen (delega-
sjonsleder), Karin Jonsson, Kari Hvattum, Per Ryanes

Bykonferanse om boligpolitikk: Ivar 0degaard, Annar Lille-M%hlum,
Karin Jensson, Oddvar Brathen, Arne Jensen
Oslo Neeringsutvikling A/S: Annar Lille-M^hlum

Regional sysselsettingskonferanse: Oddvar Brathen, Rune Kristiansen,
John Steinhaugen, Age Sjemoen, Arne Jensen

Landsmotet Sambandet Norge-Sovjetunionen: Per Ryanes

Yrkeserfaringsbedriftenes styre: Annar Lille-Maehlum

Rerleggernes Fagforening's 100-ars jubileum: Ivar 0degaard og Arne
Jensen
Jern- og Metall, Oslo. Jubilantfest: Annar Lille-Msehlum
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M0TEVIRKSOMHETEN

23.01. Styremote.

03.02. Styremote.
20.02. Representantskapsmete hvor det ble foretatt valg av valg-

komite til arsmetet 6. april. Behandling av opplegget for arets
1. mai-arrangement. Uttalelse om «Norskoljefrakt til SerAfrika"
og «Sykel0nnsordningen».105 representanter til stede.

27.02. Styremote.
19.03 Representantskapsmete med tema «Pornografi». Innledninger

ved lege Berthold Grunfeld og psykolog Elisabeth Bjerck.
Uttalelse vedtatt. Det var 77 representanter til stede.

26.03. Styremete.
09.04. Arsmote som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtekts-

bestemtevalg ble foretatt og kontingenten for 1984 ble fastsatt.
Videre vedtok arsmotet en rekke uttalelser samt gjorde vedtak
om bevilgninger. (Se egne avsnitt om dette.) Det var 136 repre-
sentanter til stede.

09.04 Styremete.

07.05. Representantskapsm0te hvor Paal Sand orienterte om sitt be-
S0k i Nicaragua som SAMORGS representant pa fredskongress.
Sysselsettingssituasjonen i Osto. tnnledning ved kontbrsjef
Stein Langeland, Fylkesarbeidskontoret for Oslo og Akershus.
Arbeidssituasjonen for de ansatte ved arbeidskonoret, sosial-
kontoret og trygdekontoret. Korte innlegg ved Rune Fjeld,
Synneve Strande og Kjell Boe Henriksen. Orientering'om
Arbeidsleses Forening, ved Arne Borg. ArneJensen orienterte
om «stands-aksjon»lerdag 12. mai. Det var 104 representanter
til stede.

14.05. Styremete.
19.06. Styremete.
27.08. Styremete.

24.09. Styremete.

08.10. Styremete.
08.10. Representantskapsmete hvor statssekreter Eivind Reiten orien-

terte om statsbudssjettet. Uttalelsevedtatt. Innsamletkr. 2.213,80
tll de streikende kullgruvearbeiderne i England. Oppfordring til
fagforeningene om stotte. De var 104 representanter til stede.

22.10. Styremote.
22.10. Formannskonferanse.
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05.11. Representantskapsmote hvor LO-sekr. Jan Balstad innledet til
debatt om Handlingsprogrammet og LO's framtidige organisa-
sjonsmenster. Orientering om hva SAMORG aktet a gjere i
forbindelse med budsjettbehandlingen i Oslo kommune. Videre
ble det vedtatt uttalelse med statte til oppsagte kvinner ved
Kare Hillestad A/S. Innsamlet kr. 665,-. Det var 99 represen-
tanter til stede.

19.11. Styremote.

03.12. Representantskapsmote hvor formannen i Jern- og Metall,
Oslo, Gunnar Nilsen og nestformannen i SAMORG, Annar Lill'e-
Msehlum innledet til debatt om SAMORGS virksomhet. Inn-
stilling fra styret forela. Videre ble det vedtatt uttalelse om
avstemningsmaten ved budsjettbehandlingen i Oslo bystyre.
Det var 97 representanter til stede.

10.12. Styremete.

Det gjennomsnittlige frammetet til representantskapsmotene harvsert
103, eller 34 %. Dette er omtrent som i 1983 (33 %). Det ber vaere et
mal at samtlige valgte representanter moter, slik at de vedtak som
fattes, virkelig kan sies a vasre representativt for fagbevegelsen i Oslo.
Vi gjentar oppfordringen til fagforeningene, sa langt det er mulig,
bidrar til at de som blir vatgt, har tid og interesse for den virksomhet
som samorganisasjonen driver.

ANDREARRANGEMENTER/DEMONSTRASJONER/AKSJONER

1. mai 1984
Hoveddemonstrasjonen ble, i likhet med tidligere ar, arrangert av
Oslo faglige samorganisasjon. 1 tillegg til fagforeningene deltok etter
innbydelse: Oslo Arbeiderparti, 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 Odegaard, Kirsten Rogstad, Per Ryanes,
John Steinhaugen og sekretaeren Arne Jensen.
Hovedparoler: «Kamp mot arbeidslosheten, hele folket i arbeid» —
«Fjern alle atomvapen i Europa» —37Vz timers arbeidsuke for alle,
pa vei mot6-timersdaagen».

Programmet for motet pa Youngstorget var: Underholdning ved Vaze-
lina Biloppheggers, Ruselokka Ungdomskorps, Sinsen Ungdomskorps,
Brit Langlie, Arbeidersangerne, Tryggve Aakervik, Framfylkingens
kulturgruppe, AUF i Oslo sin kulturgruppe. Tater for dagen ved LO's
formann Tor Halvorsen og formannen i LO's utvalg for familiepolitikk
og likestilling, Brit Forde. Appell ved Einar Gerhardsen. Moteleder var
formannen i Oslo faglige samorganisasjon, Ivar 0degaard.
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Torgmetet samlet nsrmere 15.000 mennesker, og var det sterste pa
mange ar. Demonstrasjonstoget samlet n%rmere 8.000 mennesker.
1. mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens forskjellige
arrangementer, med flaggappell'er og minnehoytideligheter pa for-
middagen, og ulike lokale familiearrangementer pa ettermiddagen og
kvelden.

Etter oppdrag fra Oslo kommune ble det avholdt konserter ved de
sterre sykehusene i visittiden.
Kostnadene til arrangementet ble kr. 70.003,54. Fra Oslo kommune
ble det gitt et tilskudd pa kr. 40.000,00.

'SS.^^^SS^^fSssS^^

En fordobiing av antal! deltakere i Oslo Samorgs tog pa ett ar. (Foto S. Marienborg)
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BOLIGKONFERANSE
I samarbeid med samorganisasjonene i Trondheim, Stavanger ble det
arrangert «Bykonferanse om boligpolitikk og sosiale problemer som
felge avdenne", i Folkets Hus 4. og 5. juni. Innledere pa konferansen
var: Ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet, Jan Kristiansen, om
«Framtidens boligfinansiering», direktor i OBOS, Mariin Mse\and om
«Virkningene av den navsrende boligpolitkken", statssekretffir Astrid
N0kleby-Heiberg om «Sosiale problemer i bysamfunnet", og LO-
sekret^r Harriet Andreassen om «LO's syn pa boligpolitikken».

Det er utarbeidet en fyldig rapport fra konferansen.

BOLIGPOLITISK AKSJONSDAG

Som en oppfolging av boligkonferansen ble det gjennomfort en bolig-
politisk aksjonsdag i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo, den
11. oktober.
1 Oslo besto aksjonen i: Lepeseddelaksjon, boligkonferanse i sam-
arbeid med Bygningsindustriarbeiderforbundet, AUF og LO's ung-
domsutvalg. Etter konferansen ble det gjennomfort demonstrasjons-
tog til Stortinget hvor en boligpolitisk uttalelse ble tevert til Stortingets
boligkomite.
Uttalelsen er tatt inn under avsnittet om «uttalelser».
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Aksjon mot den borgerlige ekonomiske politikken 7. november.
Punktdemonstrasjon utenfor Stortinget.

NEI TIL ATOMVAPEN'S DEMONSTRASJON 24. OKTOBER
Demonstrasjonen som hadde samlet over 22.000 mennesker, hadde
bred tilslutning fra fagbevegelsen.

(Foto: Brynjulv Aartun)

AKSJON MOT DEN BORGERLIGE 0KONOMISKE POLITIKKEN
DEN 6. DESEMBER
Mer enn 10.000 mennesker deltok i demonstrasjonen i protest mot
statsbudsjettet og nedskjasringene pa Oslo-budsjettet. Rundt 30.000
LO-organiserte ansatte i offentlig og privat virksomhet la ned arbeidet
for a markede sin misnoye med den borgerlige okonomiske politikken.
Streiken hadde oppslutning fra ca. Va av LO-medlemmene i Oslo.
Den lovlige streiken ferte blant annet til stans i store deler av kollek-
tivtrafikken fra kl. 11.00. Trafikken i sentrum gikk uvanlig tregt i for-
middagstimene som falge av demonstrasjonen. Fer demonstrasjons-
toget ble det avholdt appeller i Studenterlunden av SAMORGS for-
mann lvar0degaard, formannen i Jern- og Metall, Oslo, Gunnar Nilsen
og av Frank Brunsell fra Kommuneforbundets Oslo-kontor. Det ble
videre overrakt uttalelser til Stortingets presidentskap og til bystyret.
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FORSLAG TIL LO-KONGRESSEN 1985
SAMORGS styre har fremmet 11 forslag til LO-kongressen i 1985.
Forslagene gar pa: Bokostnader og boligpolitikk - Krav ved tariff-
oppgjorene —Sysselsetting og privatisering —Nicaragua —Porno-
grafi - Fedselspermisjon - Kvinners representasjon i fagbevegelsen
- Arbeidstid —Overtidsbegrensninger - Kj0nnsn0ytrale betegnelser
og titler - Arbeidsmiljolovens §44 a gjores gjeldende for barn under
15 ar.

I tillegg har styret fremmet en rekke forslag til endringer og tilf0yelser
til LO's handlingsprogram.

UTTALELSER
INNSKRENKNINGER I SYKEL0NNSORDNINGEN
Oslo faglige samorganisasjon protesterer mot de innskrenkninger i sykel0nnsord-
ningen, som Stortinget har vedtatt. Den alvorligste endringen er at bedriftene fSr
rett til & redusere antall egenmeldinger fra 6 til 4 ganger i aret, og at lardager
og sondager regnes med som fravsrsdager.

Med dette vedtaket har Stortipgsflertallet stemplet norske lennstakere som mis-
brukere og beskyldt oss for skoft. Samtidig blir arbeidsgiverne fritatt for sitt ansvar
for arbeidsfolks helse. Det er sammenheng mellom darlig arbeidsmilje, stress, stey,
ensidig arbeidsbelastning —og sykefravsr. Men i stedet for & understreke arbeids-
giverenes plikt til & forbedre arbeidsmiljaet, belaster man lennstakerne gjennom
rett til terre fravaersdager.

Samtidig ferer nedskjaeringene pa helsebudsjettene til at lege- og sykehustilbudet
blir stadig dyrere og darligere.

Resultatet av denne politikken vil bli at langtidsfravseret aker, fordi folk presses til
S g& p& jobben selv om de er syke.

Angrepene p& sykelannsordninger er regjeringens og arbeidsgivernes f0rste skritt
pa veien til a innfere karensdager. Fagbevegelsen ma gjore a!t for a stoppe denne
utviklingen.

Oslo faglige samorganisasjon krever at regjeringen ikke skjsrer ned pa retten til
egenmeldinger. Vi godtar ingen innskrenkninger i sykelonnsordningen.

(Representantskapsm0te 20.02.84)

NORSK OLJEFRAKT TIL S0R-AFRIKA
Det foregfir en krig i det s0rlige Afrika. Det hvite mindretallsregimet i S0r-Afrika
fortsetter undertrykkelsen av det svarte flertall gjennom sin apartheid-politikk. Sam-
tidlig viser Ser-Afrika igjen vilje til & gi opp sin ulovlige okkupasjon av nabolandet
Namibia.

Ser-Afrika ferer en regulsr krig mot Angola, og okkuperer ssrlige deler av landet.
Samtidig opplever vi stadige overgrep som tropperaids, flyangrep og bombeeksplo-
sjoner i andre naboland som Lesotho, Mozambik og Zimbabwe. Ser-Afrika finansierer,
trener og utstyrer sSkalte oppr0rsstyrker i Angola, Lesotho og Mozambik. Ser-Afrikas
krigfaring er i dag det viktigste hinderet for ekonomisk utvikling i omradet. Dersom
ikke apartheid-staten stoppes, kan konflikten utvikle seg til en omfattende og ede-
leggende krig i hele det serlige Afrika, en krig som ogs& vil fa konsekvenser for
resten av verden.
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Sar-Afrikas militsrapparat er fullstendig avhengig av import av olje for & kunne
fere denne krigen. FN har derfor i sin handlingsplan mot apartheid oppfordret til
oljeboikott av regimet i Ser-Afrika. P& LO-kongressen i 1981 ble det vedtatt at den
norske regjeringen ma f0lge opp denne handlingsplanen.

Norske tankbater frakter mellom fjerdeparten og halvparten av Ser-Afrikas olje-
import. Norge bidrar dermed til a lindre virkningen av oljeboikotten, og ma ta p&
seg sin del av ansvaret for at Ser-Afrika er i stand til a fortsette sin krigshandlinger
mot nabolandene.

(Representantskapsmete 20.02.84)

1. MAI 1984
1. mai er arbeidsbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag. Kampen for fred,
nedrustning og arbeid er hovedsaken. Skal freden bevares, er det av fundamental
betydning at folkeopinionen styrkes. Dette kan bare skje gjennom informasjon og
andre aktiviteter. Motvillige politikere, militaristiske grupper og vSpenindustrien m&
tvinges til stans i det vanvittige vapenkapplepet, og til minskning av rustningene.

1 den vestlige verden gar over 30 millioner arbeidslose. A sikre menneskene trygg-
het for arbeid og inntekt blir en enorm oppgave i §ra som kommer. Kampen mot
arbeidsleshet, og for sosial trygghet har alltid vsrt sentralt arbeiderbevegelsen. N&
ma kreftene mobiliseres for & sikre denne malsetting. Dette kan bare skje gjennom
bred faglig og politisk kamp mot kapitalkreftene og sssrinteressene, til fordel for
fellesinteressene.

1 Norge er det na neer 80 000 arbeidslose, og tallet ser ut til S stige. Den sosiale
boligpolitikken er i ferd med a smuldre bort, sosial- og helsetjenesten har blitt
vesentlig darligere, skatteystemet favoriserer hoyinntektsgruppene og gir betydelige
inntektstap for det offentlige. De borgerlige partiene med H0yre i spissen m& ta en
vesentlig del av ansvaret for denne utvikling. Det ma derfor vsere arbeiderbegevel-
sens viktigste oppgave a arbeide for at det blir fart en sosialistisk politikk i dette
landet.

Pa dette grunnlag arrangerer Oslo faglige samorganisasjon Srets 1. mai-demonstra-
sjon under hovedparolene: «Fjern alle atomvapen i Europa" —«Kamp mot arbeids-
l0Sheten, Helefolket i arbeid" - «37'/2 timers arbeidsuke for alle - p& vei mot
6-timersdagen".

(Representantskapsmete 20.02.84)

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMF0RINGEN AV ARETS 1. MAI-DEMONSTRASJON
1. mai-komiteen bestar av: Ivar 0degard (formann), Kirsten Rogstad, Per Ryanes,
John Steinhaugen og sekretseren Arne Jensen. Komiteen fSr fullmakt ti[ & organi-
sere planleggingen og gjennomi'aringen av arrangementet etter falgende retnings-
linjer:
- Fagforeningene, de politiske partiene og ungdoms- og barneorganisasjonene i

arbeiderbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner og andre grupper som godtar det
politiske grunnlaget og hovedparolene, innbys til a delta i arrangementet.

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

- Paroler som onskes bruk i demonstrasjonstoget ma pa forSnd vsere godkjent av
1. mai-komiteen.
Hovedtaler blir LO's formann Tor Halvorsen. I tillegg blir det tale av Brit Ferde.

—Programmet for evrig bestemmes av 1. mai-komiteen p& grunnlag av den okonom-
iske rammen som er bestemt av styret.

(Representantskapsm0te 20.02.84)
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UTTALELSE OM PORNOGRAFI
Arbeiderbevegelsen har vsert med p& & kjempe fram sterre Spenhet og bedre opp-
lysning om seksuelle sporsmSl. Dette arbei'det m& videreferes slik at barn og ungdom

gjennom oppvekst og
'skolegang

far et naturlig forhold til denne viktige delen ved
menneskers kontakt og livsutfoldelse.

Pornografi er en grov fortegnelse av kvinners og menns seksualitet. Vold, fornedring
og undertrykking'av kvinner settes istedenfor glede, varme og medmenneskelighet.
Glennom pornoen blir kvinner fremstilt som objekter, som kun er til for & tilfreds-
stille mannen seksuelt.

Det fornedrende og kvinneunderstrekende synet som all porno representerer, har
f0rt ti] utvikling av stadig grovere former for voldsporno, hvor kvinner mishandles
og voldtas, og hvor til og med autentiske voldtekter og mord p& kvinner blir filmet.
Samtidig blir'ogsa barn stadig grovere utnyttet av pornoindustrien. Solidaritet og
kamp m~ot undertrykking er grunnleggende verdier for arbeiderbevegelsen. Motstand
mot'diskriminering og'seksuell utnytting av kvinner en en viktig del av denne
kampen.

Video f&r stadig sterre utbredelse. Blant de filmene som tilbys p& dette legale og
illegale markedet i dag, er det store innslag av grov pornografi og vold. Myndig-
hetene mfl stoppe den giften som her spres.

Oslo faglige samorganisasjon og LO's utvalg for famliepolitikk og tikestilling i Oslo
stotter Fellesaksjonens kamp mot pornografi. Vi er enig i at det er behov for en ny
lovtekst som forbyr diskriminerende fremstilling av kvinner.

Vi er kjent med at LikestillingsrSdet den 9.12.82 har oversendt forslag til justis-
ministeren om fi nedsette en hurtigarbeidende komite som kunne fremme forslag til
endringer i nSgjeldende lovverk.

Etter det vi vet, er dette forslaget ennd ikke imotekommet, og representantskapet i
Oslo faglige samorganisasjon vil derfor anmode regjeringen som & ta et initiativ
i denne saken snarest mulig.

(Representantskapsmete 19.03.84)

SYKEL0NNSORDNINGEN
Arsmete i Oslo faglige samorganisasjon vil p& det sterkeste protestere mot den
begrensning av egenmelding ved sykefravsr som det borgerlige flertall i Stortinget
har vedtatt. VI ser her nok et tilbakeskritt i forhold til de rettigheter og sosiale goder
arbeidstakerne har oppnSdd.
Fagbevegelsen har ved en rekke anledninger stilt seg positive til & gjennomfore
tiltak som kan begrense sykefravseret i norsk arbeidsliv. Det er klar sammenheng
mellom arbeidsmilje og sykefravsr. Derfor m& slike tiltak forst og fremst sikte mot
& fjerne drsakene til kortvarige og langvarige sykefravaer, og ikke ha som siktemdl
& fjerne rettigheter arbeidstakerne har oppnSdd. Det er viktig at arbeidet med S
redusere sykefravaeret bygger p& samarbeid og gjensidig tillit.
Angrepene p& syketennsordningen er regjeringens og arbeidsgivernes forste skritt
p& veien til & innfere karensdager. Fagbevegelsen godtar ikke denne utvikling.
Arsmetet i Oslo faglige samorganisasjon krever den vedtatte lovendring opphevet.
Vi godtar ingen innskrenkninger i sykelennsordningen, og oppfordrer forbund, for-
eninger og klubber til & arbeide for at tidligere hevdvunne rettigheter tas inn i
overenskomstene.

(Arsmote 09.04.84)
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SYSSELSETTING OG PRIVATISERING
80 000 mennesker gdr nS arbeidslose. Dette utgjer ca. 4 prosent av arbeidsstyrken.
1 tillegg er mange arbeidstakere engasjert i kortvarige arbeidsmarkedstiltak, opp-
Isering o.1. Det kan derfor fastslas at arbeidslesheten er den heyeste siden krigen,
og det alvorligste problem i dagens Norge. 1 denne situasjon er det absolutt ned-
vendig & satse mer for & stimulere ettersperselen.

0kt innsats i den offentlige sektor og 0kt investering i bygg- og anteggssektoren vil
gi mange nye arbeidsplasser. Men det er ogsa nedvendig & 0ke investeringene i
industrien for & f& aktiviteten i gang igjen.

Hva gj0r regjeringen i denne situasjonen? Bortsett fra en viss ekning i arbeids-
markedstiltakene, bl.a. opplaering o.a. er regjeringen mest opptatt av & ikke 0ke
aktiviteten. Det kreves fortsatt moderasjon av de fagorganiserte for & kunne redusere
prisstigningen ytterligere, og for §bedre konkurranseevnen.

Regjeringen viser en skremmende mangel p& vilje til & redusere arbeidsleheten.
Tiden er n& inne til & ta et initiativ og skape forst&else for en alternativ politikk.
Uten reformer stanser Norge, arbeidslosheten stiger og presserende oppgaver for-
blir uloste. Dette er ren Heyrepolitikk som gSr pS at den offentlige virksomhet mS
reduseres for & gi plass til Hoyres skattelettelser. Det er nettopp lagt fram et internt
notat om privatisering av offentlig virksomhet. Velferdsstaten vil bli satt flere 10-Sr
tilbake dersom innholdet i dette notatet blir realisert.

Et eksempel p& denne privatisering er at helsetjenester blir tilbudt de som kan
betale for seg. Tilbake star de ressurssvake, kronisk syke, og eldre. 1 realiteten vil
et privat helsevesen bli finansiert gjennom det offentlige ved tilbakebetaling fra
folketrygden, skattefradrag i milliardklassen for forsikringspremiene, aksjesparing
og komandittandeler i private klinikker —et system som ytterligere favoriterer de
rike. Fagbevegelsen kan ikke akseptere slike ulikheter i helsevesenet og krever
styrking av det offentlige helsevesenet, utbygging av distriktshelsetjenesten og
kontroll med de sterke profesjonsinteressene —spesielt gjelder dette legene. Vi
krever samme helsetilbud uansett inntekt og sosial status.

Regjeringen har fremmet forslag til gjennomfering av avtalen for spesialisttjenesten
i fylkene som vil sette mange fylker under statlig formynderskap. Forslaget betyr
at fylkene fratas makt og myndighet over utviklingen av sin egen helsetjeneste.
Arsmetet mener at dette er et brutalt overgrep mot den lokale styringsretten.

En samlet arbeiderbevegelse m& ta kampen opp mot den samfunnsutvikling vi n&
klart ser konturene av.

(Arsmote 09.0484)

KOMMUNALE BEDRIFTER
Arsmetet stetter Norsk Kommuneforbund i deres oppfordring om at Oslo kommune
ikke ber selge eller nedlegge Frognerseteren Brug, Skedsmo Sandforretning, Huken
Pukkverk og Sentralverkstedet.

Arsmetet i SAMORG kan ikke akseptere slike drastiske nedskjaeringer som hoyre-
kreftene i Oslo kommune n& legger opp til.

Fagbevegelsen kan ikke akseptere at man skjaerer ned p& tilbudet p& kommunale
tjenester i Oslo og dermed setter mange arbeidsplasser i fare. Oslo kommune leser
ikke sine ekonomiske problemer ved S selge overskuddsbedrifter som Frogner-
seteren Brug. Tvert imot ber det foretas nodvendige investeringer og tiltak for &
modernisere og effektivisere bruket.

(Arsmote 09.0484)
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SITUASJONEN 1 NICARAGUA
Mineleggingen av havnebyen Corintho er i ferd med a skape okonomisk krise i
Nicaragua. Oslo faglige samorganisasjons representantskap stetter derfor fredspris-
vinneren Equivel's forslag om §sende et fredsskip med mat og medisiner til Nica-
ragua sammen med minesveipere og n0dvendig mannskap for & rydde havna i
Corintho.

Representantskapet ber LO bruke all sin tyngde i a ffi fortgang i dette arbeidet,
og om n0dvendig starte arbeidet sammen med Norsk Folkehjelp og andre organi-
sasjoner/politiske partier. La ikke politiske uoverrensstemmelser pa heyt plan og
byrtkratisk sendrektighet stoppe den redningsaksjonen for demokratiet i Nicaragua
vi alle feler er bSde riktig og nedvendig.

Nicaragua trenger hjelp - og de trenger den na!

(Representantskapsm0te 07.05.84)

INTERNASJONAL AKSJON MOT COCA-COLA
Styret i Oslo faglige samorganisasjon stotter den internasjonale aksjonen som er
iverksatt mot Coca-Cola. De 450 arbeiderne ved Cola-anlegget i Guatemala som ble
oppsagt med 0yeblikkelig virkning hevder a ha bevis for at fabrikkens vanskeligheter
og konkurs ikke er reelle, men at det er opprettelsen av fagforeningen i 1980 som
er den virkelige Srsak til oppsigelsene.
Vi stotter fagforeningens anmodning om internasjonal solidaritet og stette, og opp-
fordrer forbrukerne her i Norge a vise sin solidaritet ved a unnlate a kjepe Cola-
produkter (Coca-CoIa, TAB og Fanta) sa lenge aksjonen pagar.
(Styremete 14.05.84)

BOLIGPOLITISK UTTALELSE
Etter initiativ fra de faglige samorganisasjonene i Trondheim, Bergen, Stavanger og
Oslo ble det avholdt en boligkonferanse i Oslo 4. og 5. juni 1984. Samorganisasjoner
fra en del andre byen var ogs& invitert. Ti] sammen var ca. 300000 fagorganiserte
i LO representert. Konferansen dreftet den aktuelle boligpolitiske situasjon, og de
sosiale problemer som folger av denne. Konferansen var en oppfolging av tidligere
konferanser i Stavanger i 1981 og i Oslo i 1982.

Boligpolitikken har i etterkrigstiden vsrt et av de viktigste redskaper i arbeidet for
sosial utjamning og trygghet for vanlige lonnstakere.

1 v&re sterre byer var leiegSrdene det vanligste botilbudet fer krigen. ] etterkrigs-
tiden har tusener av bolig blitt oppfert med Idn fra Husbanken, en stor del i regi
av boligsamvirket. 1 norske byer og tettsteder har boligbyggelagene over 200000
boliger under forvaltning.

Husleiereguleringsloven og prisforskriftene for omsetning av borettslagsleiligheter
har vasrt viktige virkemidler for a holde boligprisene p& et niv& som folk har maktet
a betale. Mer enn 50 % av boligene i vare 4 sterste byer er underlagt bestemmelser
om prisregulering eller husleieregulering ved omsetning. Taksthevingen i 1982, opp-
hevelsen av reguleringsbestemmelsene, rett til & dele opp leieg&rder i eierleilig-
heter og rett til & opplese borettslag, har fert til en fullstendig endring pa bolig-
markedet.

Bokostnadene har i dag nSdd slike heyder at mange m& takke nei til ny bolig.
Ventetiden har sunket sterkt —ikke som felge av mindre behov for bolig - men
som felge av sterkt okende priser. Det er statens finansieringsordninger som er
den viktigste Srsak til dette. Husbankens utlSn har ikke pa noen m§te holdt tritt
med prisutviklingen. Mens innskuddet i 1973 svarte til 80% av en industriarbeiders
arslenn, tilsvarer det i dag ca. 240 % av Srslenna.
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De nye takstregiene har fort til prisstigninger pa 200-300 °/o p& eldre boliger i
boligsamvirket. Ser en p& dette sammen med husleieekninger som falge av raskere
nedbetaling av ISn og hoyere renter til Husbanken, har ogs& eldre boliger blitt s&
dyre at mange ma be om sosialhjelp for a makte kostnadene.

Nedgangen i boligproduksjonen har fert til arbeidsledighet blant bygningsarbeiderne.
Oppsigelser og permitteringer h0rer til dagens orden.

De ekende boutgifter, sammen med voksende arbeidsledighet, har derfor fert ti] en
eksplosjon i byenes sosialutgifter. Dette var bl.a. grunnen til at landets sterre byer
nylig tok kontakt med Sosialdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Pa tross av at det fra fagbevegelsen, boligkooperasjonen og andre er pfipekt at
boligpolitikken de seinere ar har hatt store, negative sosiale virkninger, fortsetter
regjeringen & belaste vanlige inntektsgrupper med stadig stigende bokostnader.
Boligkonferansen forstSr de aksjoner som er satt i gang fra borettslag over hele
landet. Regjeringen m& snarest treffe tiltak som reduserer boutgiftene. Dersom dette
ikke skjer, oppfordrer boligkonferansen de lokale fagforeningerog samorganisasjoner
& vurdere aksjonsformer, som f.eks. politisk streik.

Boligkonferansen krever at:
—Husbanken igjen ma bli den dominerende boligbank, og ma inn allerede som

byggelansbank. Utlansrammer og rentenivS m& tilpasses sosialt forsvarlige bolig-
utgifter for folk med gjennomsnittsinntekter. Husbankrenten mS reduseres til
maks. 8%, og avdragstida m§ settes til 40 &r.

- Bankene (inklusive Postsparebanken) mfl gis rammer som er tilstrekkelig til bedre
Ifinebetingelser for finansiering av egenkapitalen. Avdragstida settes til minst 15 §r
og renten reduseres.

- LSne- og stotteordninger i etableringsfasen for unge familier med lavere og midlere
inntekter bedres ved:

- & oke bostetten og etableringsl&nene.
- Merverdiavgift p& boliger fjernes eller reduseres. 1 gjennomsnitt fordyrer dette

en vanlig bolig med 80000-100000 kroner.
- Ordningen med ubegrenset rentefradrag fjernes. De midler som innspares brukes

til & finansiere en sosialt forsvariig boligpolitikk.
- Produksjon av boliger ekes til 40000 pr. Sr. Reising av disse boligene m§ utfores

av anerkjente bygningsfirmaer, ikke av kontrakterer.
—Sosial boligbygging gjeninnferes som et samfunnsansvar.

(Boligkonferanse 04.05.84)

BOLIGPOLITISK UTTALELSE
Bokostnadene har i dag nAdd slike heyder at mange m& takke nei til nye boliger.
Det er statens finansieringsordninger som er den viktigste Srsak til dette. Hus-
bankens utlSn har ikke p& noen mate holdt tritt med prisutviklingen. Mens innskuddet
i1973svartetil 80 % av en industriarbeiders arslenn, tilsvarer det i dag ca. 240%
av arslenna.

De nye takstreglene har fert til prisstigninger p& 200-300% p& eldre boliger i bolig-
samvirket. Ser'en dette sammen med husleieekninger som felge av raskere ned-
betalinger av ISn, og heyere renter til Husbanken, har ogsS eldre boliger blitt s&
dyre at mange m& be om sosialhjelp for & makte kostnadene.

Nedgangen i boligproduksjonen har f0rt til arbeidsledighet blant bygningsarbeiderne
spesielt og i naeringslivet generelt. Oppsigelser og permitteringer herer til dagens
orden.
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Vi krever at:
- Husbanken igjen m& bli den dominerende boligbank. UtlSnsrammer og renteniv§

m§ tilpasses sosialt forsvarlig boutgifter for folk med gjennomsnittsinntekter.
Husbankrenten mS reduseres til maks 8 % og avdragstiden m& settes til minimum
40 &r.

- Bankene m§ gis rammer som er tilstrekkelig til bedre lanebetingelser for finan-
siering av egenkapitalen. Avdragstiden settes til minst 15 &r, og renten reduseres.

- L&ne- og stetteordninger i etableringsfasen for unge familier med lave og midlere
inntekter bedres ved S 0ke bostetten og etableringsianene.

- Merverdiavgiften p& boliger fjernes eller reduseres.
- Ordningen med ubegrenset rentefradrag fjernes. De midler som innspares, brukes

til S finansiere en sosialt forsvarlig boligpolitikk.
- Boligproduksjonen ekes til 40000 boliger pr. §r.
- Sosial boligbyggingen gjeninnferes som et samfunnsansvar.

(Overrakt Stortingets presidentskap pS boligpolitisk aksjonsdag 11.10.84)

STATSBUDSJETTET FOR 1985
Bakgrunn
I regjeringens budsjettforslag for 1985 er det lagt inn et overskudd pS vel 7 milliar-
der kroner. Samtidig forventes et overskudd i utenriksokonomien pa vel 20,5 mil-
liarder.

Dette budsjettforslaget legges fram p& et tidspunkt da det er vel 60000 registrerte
arbeidsledige og om lag 40000 p& sysselsettingstiltak. Satmidig legger Institutt for
samfunnsforskning fram en rapport som viser at arbeidsledigheten bare eker. 1 1985
forventes det at mellom 20 000 og 30 000 nye arbeidssekere melder seg p& arbeids-
markedet.

1 budsjettforslaget moter regjeringen denne utviklingen pa en passiv m§te:
2,5 milliarder er avatt til dagpenger for arbeidsledige.
3,2 milliarder er avsatt til sysselsettingstiltak.
Regjeringen onsker fortsatt & saldere arbeidsledigheten over sosialbudsjettet.

Boligbyggingen stagnerer. Selv om grunnl§nene pr. bolig eker fra 300000 til 340000
og avdragstiden forlenges fra 26 til 30 Sr, 0kes ikke Husbankens rammer. De private
bankene skal imidlertid stS for nser halvparten av boligfinansieringen neste &r.
Samtidig skjasres Husbankens bost0tteordninger ytterligere ned for barnefamilier,
og renten settes ikke ned. Dette ferer til flere sosialklienter.

Totalt sett ferer dette til en katastrofal svikt i boligbyggingen. Omsatt i &rsverk
representerer det en reduksjons p& ca. 8 000.

Budsjettforslaget inneholder en vekst i kommuneekonomien pa 0,5-1 %. Det hersker
allerede en krisesituasjon i de fleste av landets kommuner. En situasjon regjeringen
selv har bidratt til gjennom manglende bevilgninger. Mange av de budsjettpostene
som kan bidra til & skape kommunal aktivitet, viser en reell nedgang. Dette gjelder
bl.a. kommune- og distriktsutbyggingstiltak. Samtidig er kommunene pSlagt ansvar
for gjennomfBring av kommunehelsevesen. Overferinger pd denne sektor dekker
knapt prisstigningen, og kommunene vil derfor fa sm& muligheter til & mete de
mange uleste og voksende sosiale oppgaver.

Statsbudsjettet viser ingen tegn pS at regjeringen har vilje til & satse bevisst p§
utvikling og modernisering av industrien. Til dette er de avsatte midler til forskning
og utvikling utilstrekkelig. Bedriftsskattelettelser p& 455 millioner er en drSpe i havet,
og sett i forhold til forslaget om ekte kraftpriser og ekt el-avgift, vil industrien komme
dftrlig ut. Samtidig er det lagt opp til en for lav vekst i fellesforbruket, saerlig p&
investeringssiden.
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1 likhet med tidligere skattelettelser f&r ogs& 1985-budsjettets lettelser i person-
beskatningen en uheldig sosial profil. De hoyeste inntektsgruppene far de hayeste
lettelsene. Endringene i fradragene vedrerende komandittselskapsordningen rammer
ikke heyinntektsgruppene.

Det er oppsiktvekkende at renten i statsbankene ikke blir satt ned i 1985.

Kommunene vil ikke fa ekt statstilskudd pr. barn til drift av barnehagene, men det
oppmuntres til lokale, frivillige tiltak, sasrlig i privat regi. Dette er en form for
snikprivatisering av offentlige oppgaver det norske velferdssamfunnet ikke kan vsere
bekjent av.

Det er ikke tilstrekkelig & eke antall eleveplasser i den videregSende skolen. Opp-
felging med videreutdanning av lasrere og anskaffelse av moderne teknisk undervis-
ningsmateriell er en forutsetning. Funksjonshemmede elevers rett til utdanning p&
lik linje med andre ma felges opp.

1 forbindelse med Stortingets behandling av melding om undervisning i skole, var
det enighet om at skolene skal delta i forsokene med datafag, uavhengig av den
enkelte skoles ekonomi. Dette f0lges ikke opp i budsjettforslaget.

Stetten til voksenoppleering har stoppet pa et lavmal. Til opplsering av tillitsvalgte
i arbeidslivet er bevilgningene redusert til null, og viser at regjeringen ikke foler
ansvar for at vi skal ha godt skolerte tillitsvalgte p& arbeidsplassene.

Nedbyggingen av de pedagogiske hoyskolene ska[ fortsette. Budsjettforslaget vedrer-
ende hoyere utdanning viser klart den mangel pa plan som har preget uUannings-
politikken de siste 3 Srene.

Vedtak.
Oslo faglige samorganisasjon oppfordrer Stortinget til & endre det fremlagte budsjett-
forslag. Konkrete krav i den forbindelse er:
- Arbeid til alle. Norges okonomiske handlefrihet pga. oljeinntektene brukes til &

sette folk i arbeid, ikke p& trygd.
—Det satses betydelig sterkere pS forskning, nyskapning og utvikling av nye arbeids-

plasser.
- bet tas avstand fra budsjettets innebygde ramme for lennsekning pd 5 %. Kjepe-

kraften m& opprettholdes.
- Det settes inn direkte stette til tiltak for utsatt industri. Rentenedsettelse framfor

skattelettelse.
- Det tas avstand fra de fortsatte innskrenkninger i sykelennsordningen, og det

kreves at den opprinnelige sykelonnsordningen blir gjeninnfert.
- Husbanken dekker en vesentlig sterre andel av byggekostnadene, at Husbank-

renten reduseres betraktelig, og at avdragstiden settes til 40 Sr.
—Det m& ikke gis adgang til & 0ke antall barn pr. ansatt i barnehagene. Regjeringen

m& oppfylle s'itt lefte om at staten skal dekke 37,5 % av utgiftene til barnehagene.
Foreldrebetalingen mS ikke ekes.

Fylkenes og kommunenes ekonomi m& bedres ved tilstrekkelige overferinger, slik
at de blir i stand til & makte uloste og nye oppgaver som f.eks. sykehusplasser og
barnehageplasser i offentlig regi, samt ta seg av det stadig voksende antall sosial-
klienter.

Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon krever at Stortinget vedtar et
budsjett som blir tilpasset de synspunkter som her er lagt fram.

(Representantskapsmete 08.10.84)
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BUDSJETTBEHANDLINGEN I BYSTYRET
Oslo faglige samorganisasjons representantskap har dreftet situasjonen foran fag-
bevegelsens aksjonsdag 6.12.84, og bystyrets budsjettbehandling 6. og 7.12.84.

Representantskapet ber bystyrets gruppeledere ga inn for & folge den avstemnings-
mSte som i alle &r har Vcert vanlig i budsjettmBtene. Dvs. at forslagene blir stemt
over enkeltvis slik at bare de forslag blir vedtatt som faktisk har stette i bystyrets
flertall.

(Representantskapsmete 03.11.84)

OSLO-BUDSJETTET 1985
Oslo faglige samorganisasjon reagerer sterkt mot det budsjettopplegg de borgerlige
partier inviterer Formannskapet i Oslo til a vedta.

Budsjettopplegget innebaerer en generell nedbygging av fellesgodene i Oslo, bl.a.
gjennom:
—en kraftig nedskjsering i helse- og sosialsektoren.
—en svekkelse av kommunens skole- og kulturtilbud.
—en reduksjon i investeringer og i veivedlikeholdet.
- en nedbygging av viktige barne- og ungdomstiltak.
- en sterk 0king i barnehagetakster og i takstene i kollektivtrafikken.
- nedleggelser av ruter i kollektivtransporten.

Byens borgerlige ledelse vil p& denne maten legge byrdene for kommunens vanske-
lige ekonomiske situasjon pa de som fra fer er vanskeligst stilt: Arbeidsledige, gamle,
unge og syke.

Dette skjer i hovedstaden i ett av verdens rikeste land, i en tid hvor overskuddet
bare vokser. Dette er ingen ekonomisk krise, men en politisk krise.
Landets og byens politiske [edelse har valgt a gi skattelette til de som fra for har
mest, i stedet for & ivareta de grunnleggende tjenester som representerer felles-
godene i samfunnet.

Oslo faglige samorganisasjon krever derfor prinsipalt at staten m§ foreta betydelig
sterre overf0ringer til Oslo og de 0vrige storbyer.

Samorg er en ansvarlig organisasjon og innser at Oslo kommune m& i& styrket sine
inntekter. Subsidiaert vil derfor Samorg stette forslaget fra Arbeiderpartiet om S. inn-
f0re et midlertidig ekstra skatteore, og at det skjer en ekning i grunnlaget for
eiendomsskatt. Samtidig mfi det gjennomferes en effektiv offensiv mot skatte-
snyteri, bl.a. ved at kontrolltiltak settes inn fra Oslo Ligningskontors side.

Samorg mener det i den ekonomiske situasjon er bedre at alle yter noe etter evne,
enn at nedskjseringer rammer de som fra f0r er svakest.

(Styremote 19.11.84)
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DEN BORGERLIGE 0KONOMISKE POLITIKKEN
Den borgerlige ekonomiske politikken som har vsert f0rt i snart fire §r, har resultert
i betydelig lavere aktivitet i samsfunnet. Det er redusert vekst i nasjonalproduktet,
ingen 0kning i industriproduksjonen, vesentlig reduksjon av investeringene i industri,
boliger, og offentlig virksomhet, svekking av landets konkurranseevne og en dramat-
isk 0kning av arbeidsledigheten. 1 stedet for nyskapning og vekst, er resultatet blitt
okende arbeidsledighet og darligere levestandard for folk flest.

For Oslo star valget mellom storre statlige overferinger og 0kte skatteinntekter,
fire ar kommet opp i vel 1 milliard kroner. Den viktigste Arsak til dette er at Oslo
forskjellsbehandles. Hadde hovedstaden blitt behandlet pd lik linje med andre
kommuner nar det gjelder statlige overforinger, ville behovet for ekstra tilskudd ha
bortfalt. Konkret dreier dette seg om at hovedstadens kollektivnett var lovet 375 mil-
lioner kroner i statsst0tte. 1 stedet blir byen i regjeringens forslag avspist med
40 millioner. Det er heller ikke foreslatt refusjoner til fylkesveier, eldreomsorg,
kompensasjon for redusert lesetid samt manglende refusjon til grunnskolen. Dette
utgjer til sammen 530 millioner kroner. Oslo mottar heller ikke refusjon fra skatte-
utjevningsfondet pS tross av at byens skatteytere betaler to skatteore (540 millioner)
til dette fondet.

For Oslo st&r valget mellom starre statslige overfaringer og 0kte skatteinntekter,
eller drastiske nedskjseringer i de offentlige ytelser. Regjeringen har i en situasjon
hvor forholdene pa arbeidsmarkedet tilsier en sterre aktivitet fra kommunene valgt S.
gi skattelettelser til de som har nok fra for. Dette g§r ut over den kommunale 0ko-
nomi, noe fagbevegelsen ikke kan akseptere. Vi stetter derfor opposisjonens forslag
i Stortinget o mekte statlige overferinger, slik at de varslede nedskjsringer i kom-
munale ytelser kan unngas.

(Aksjon mot den borgerlige Bkonomiske politikken)

INTERNASJONALT SAMARBEID
Besok i Helsingfors
Nordisk Hovedstadskonferanse - den 14. i rekken - ble avholdt
i Helsingfors (Grankulla) 29.-31. august. Folgende organisasjoner var
representert: Arbejdernes Fasllesorganisation i Kobenhavn, LO-
distriktet i Stockholms len, Helsingfors fackliga Platsorganisation og
Oslo faglige samorganisasjon. Folgende program ble gjennomgatt:
«Rapport fra hovedstedene» —«Aktuelt fra Helsingfors» —«0rien-
tering om kommunikasjoner og milje i Helsingfors" - Bat-sightseeng.
Neste ars konferanse avholdes i Stockholm for a planlegge konfe-
ranse om «Fred og arbeide» som skal avholdes i K0benhavn i 1986
i forbindelse med 100-ars jubileet til Arbejdernes Fffillesorganisation.
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BEV1LGNINGER
Bevilget fra fagforeningene til delegat - Fredskongress i Nicaragua
24.-27. april 1984.
Telefonsentralmonterenes Forening .................... 300,—
Nyco Kjemiske Fagforening ............................ 250,—
Hovedadm. Kontorpers. Forening (NSB) .................. 300,—
Tomrer og Snekkernes Fagforening .................... 100,—
Statsbanenes Verkst.arb.forening ...................... 300,-
Renholdsverkets Arbeiderforening ...................... 500,—
Holmenkollbanens Betj.forening ........................ 100,—
Oslo Handel og Kontor ................................ 500,-
Oslo krets av Norsk Postforbund ........................ 500,—
Oslo avd. av NorskTele Tjeneste Forbund ................ 200,—
Malersvennenes Forening .............................. 400,—
Oslo Gullsmedarbeiderforening ........................ 100,—
Jern- og Metall - Oslo ................................ 500,-
For. 114 av NTL (Landsfor. for kulturinst.) ................ 500,-
Oslo Sporveisbetjenings Forening ...................... 500,—
Oslo Grafiske Fagforening .............................. 500,—
For. 2 av NTL (Sentraladm. Tj.m.lag) .................... 2.000,-
Film- og Teaterteknisk Forening ........................ 500,-
Oslo og omegn krets av Den norske Postorg. ............ 500,—
Vinmonopolets Arbeiderforening ........................ 500,-
Mollearbeidernes Forening ............................ 200,-
AL's Kjemiske Fagforening ............................ 300,—
Kulturpersonalets Fagforening .......................... 300,—
Oslo og omegns Vaktmesterforening .................... 300,—
For 2/12 av NTL (Statistisk Sentralbyra) .................. 500,-

10.650,-

Utgifter til delegat .................................... 8.540,-

Overskytende ........................................ 2.110,-

Er bevilget til AIS's Nicaragua-aksjon 84.

Innsamling til de strikende kullgruvearbeiderne i England
- Representantskapsmete 8. oktober 1984 .............. 2.213,80
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LO'S UTVALG FOR FAMILIEPOLITIKK OG LIKESTILL1NG 1 OSLO
Utvalget, som er oppnevnt av Tilsynsutvalget for LO's distriktskontor
for Oslo og Akershus, har f0lgende sammensetning: Brit Forde, NTL,
formann —Edith Ryanes, Handel og Kontor —Rune Roisland, Bygning
- Solveig Nyhamar, NOSO —Frank Ruus, NTL —vara: Bj0rn Jensen,
Grafisk 09 Inger Halvorsen, Handel og Kontor. SAMORGS sekretffir
Arne Jensen er sekretaer for utvalget.

Utvalget har i perioden avholdt 10 ordinasre meter. l tillegg til saker
som er oversendt fra LO's sentrale utvalg, har utvalget arbeidet med
felgende saker: Kvinnedagen 8. mars —Barnehagesituasjonen —
Lolake likestillingsavtaler —Forslag til LO-kongressen —Debatt-
heftet om LO's handlingsprogram.
Dagsseminar om «Dagliglivets organisering» ble avholdt i Gjostein-
salen den 4. april med 24 deltakere. Felgende program ble gjennom-
gatt: Innledninger ved Gunvor Stromsheim om «Dagliglivets organi-
sering» - Sidsel Bauck om «Den nye familiens hverdag» (Apnings-
tider og arbeidstid) —Malfrid Grude Flekkoy om «Barnehager og
andreformer for barnepass»—Per Eggum Mauseth om «Boformerog
boligmarked». Gruppearbeid og plenumsdiskusjon.
Pa utvalgsmete den 2. februar ble det vedtatt en uttalelse om porno-
grafi. Denne uttalelsen er senere tiltradt (med noen fa endringer) av
SAMORGS styre og representantskap (inntatt under avsnittet om
uttalelser i SAMORGS arsmelding).

1 forbindelse med barnehageaksjonen ble det i slutten av oktober
sendt ut brev til fagforeningene med oppfordring om a tiltre et opp-
rop til bystyret samt a bidra til finansiering av annonse om barne-
hagesituasjonen.

I samarbeid med SAMORGS styre har utvalget utarbeidet forslag til
LO-kongressen.

Videre har utvalget forslag til endringer/tilfeyelser til LO's handlings-
program. Disse forslagene er oversendt LO's sentrale utvalg.
Det er avholdt meter med representanter for de ansatte ved Narvesen
og Freia om lokale likestillingsavtaler. Forslag til avtaler foreligger
og skal behandles videre i forhandlinger med bedriftsledelsen.
Frammetet og aktiviteten har v%rt tilfredsstillende.
Felgende uttalelser om «alernativ livssynsundervisning er oversendt
Kirke- og undervisnigsminister Kjell Magne Bondevik:
/ den seinere tid har det kommet signaler om at ledelsen i KUD 0nsker &
fjeme faget «Alternativ livssynsundervisning» fra skolen, angivelig for at
foreldre utenom den norske statskirken skal f& st0rre innflytelse over livs-
synsundervisningen til sine barn.
LO's utvalg for familiepolitikk og likestilling i Oslo deler ikke departementets
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syn p& det uheldige i at barn fra forskiellige tros- og livssyns-samfunn har
undervisning sammen. Vi mener at faget er verdifultt'og fremmer kjennskap
til og respekt for andres tro, /ivssyn og livsstil.
W kan ikke se at departementets forslag vil representere et framskritt mot
st0rre livssyns-frihet og -toleranse. VI ser ogs^ muligheten for at elev-
grunnlaget vil bli for lite, slik at det blir enda vanskeligere S organisere egne
livssynsgrupper for de som 0nsker det og at de barna som' ikke skal'ha
kristendomsundervisning igjen ma ga over til S ha «fritimer».
VI vil oppfordre Kirke- og undervisningsministeren til & bygge videre ut den
ordningen vi har i dag med alternativ livssynsundervisnmg slik at dette
blir et reelt tilbud til al 1 e som 0nsker det, ogsa der det

'er
mindre enn

5 barn ensker slik undervisning.

1

Samorgs deputasjon benket rundt Presidentskapets bord. Formannen i Samorg,
Ivar Odegaard, leser opp uttalelsen om den borgerlige ekonomiske politikk. Videre
rundt bordet mot venstre: Med ryggen til, Samorgs nestformann Annar' Lille-Maehlum,
nestformannen i NKF's distriktsstyre Arthur Saghaug, delvis skjult formannen i Oslo
Gratiske Fagforening Rune Kristiansen, Samorgs sekretasr Arne Jensen, Karin Jons-
son, klubbformann for de merkantile funksjonserene ved STK, sekretEer i Sentraladm.
Tjenestemannslag John Helmersen, lagtingspresident Thor Knudsen og formannen i
Jern- og Metall Oslo, Gunnar Nilsen.

Noen av Kommuneforbundets avdelinger samlet fer avmarsj 1. mai 1984.
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RESULTATREGNSKAP FOR 1984

Utgifter:

Lonn ............................................ 163.176,-
Arbeidsgiveravgift og pensjonskasse ................ 44.697,-
Kontorhold ...................................... 38.231,-
Trykksaker og porto .............................. 23.743,-
Bevilgninger .................................... 10.450,-
Meteutgifter .................................... 23.331, -

1 . mai .......................................... 55.614,-
Blomster og gaver ................................ 8.293,-
Diverse kontingenter .............................. 3.050,-
Aksjon mot den borgerlige ekon. politikk............ 39.583,-
Boligaksjonsdag og konferanser .................... 18.798,-
Nordisk Hovedstadskonferanse .................... 14.840,-
Renter .......................................... 2.642,-

446.447,-

Inntekter:

Kontingent ....................................... 391.348,-
Bevilget fra Oslo kommune til 1. mai ................. 40.000,-
Diverse ........................................ 3.400,-
Underskudd ..................................... 11.699,-

446.447,-
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Eiendeler:

Kassabeholdning
Postgiro
Bankbeholdning
Aksje i Oslo Naeringsselskap

479,-
31.424,-
8.295,-
1.000,-

41.198,-

Gjeld og egenkapital:

Annonser i Arb.bl./aksjon borg. ekon. pol............. 20.250,—
Kontingentandel til samorg. i Akershus ............... 25.000,—
Kapitalkonto pr. 1.1.84 .................. 7.647,-
- underskudd .......................... 11.699,— - 4.052,-

41.198,-

Oslo, den
31.121984

30.01 1985

Ivar 0degaard
Formann

Ingvald 0rsnes
Revisor

Ingvald Kolve
Revisor

Arne Jensen
Kasserer

REVISJONSBERETNING FOR 1984

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
foretatt og gir ikke grunn til merknader fra var side.

Arsregnskapet gir detaljerte oversikter over anvendelsen av midlene,
og over den akonomiske stilling ved arsskiftet.

Vi tillater oss a innstille regnskapet til godkjenning.

Oslo, den 06.02. 1985

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 nserstaende organisasjoner ver-
ne og fremme lennstakernes 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 Si legge grunnlaget
for en hoyere 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 lenns-
takere i offentlige institujsoner, inn
stille pa medlemmer i offentlige
komiteer og utvalg.

ALLE p& arbeidsplassen
din burde vare organi-
sert—enig?
Gjer 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
torm./nestform.

4-fastl.sekr.

Leder

Kontoret
fastl.sekr./kass.

s
Utvalg/komiteer

M0ter7/8
ganger pr. dr

Meter 1 gang
pr. mdned

Saoftedet
er nedvendig

Daglig kontor-
tid'

Arne Jensen er sefcr. i Sa'morganisasjo-
nen. Ban treffes i Folketeaterbygningen
p& Youngstorget, oppg. B vii - Tlf. ^2 89 87

rBRSESTRALHIr^^^IOSU)
TEATERSENTRALEN er en apen og frittstaende stiftelse som har
til formal a aktivisere interessen i Oslo og omegn for teater, opera,
ballett, musikk, litteratur, film og andre grener av kulturlivet.

TEATERSENTRALEN formldler opplysninger om kulturaktivi;
tetene gjennom brosjyrer, ved a arrangere m0ter I foreninger, pa
bedrifter, i insritusjoner og pa skoler.

TEATERSENTRALEN arrangerer teaterringer med teaterbesek,
bygger ut et kontaktnett pa arbeidsplassene, arrangerer teater-
reiser.

TEATERSENTRALEN s0ker ved gunstige abonnementsordninger
a aktivisere alle til regelmessig bes0k i vare teatre, i konsertsalong-
ene, og i Den Norske Opera.

TEATERSENTRALEN's tilbud:
Var- og hostabonnement for teatrene.
Fjerdedagsabonnement i Den Norske Opera.
Abonnement i Filharmonisk Selskap.
Trygdede og pensjonister far dessuten spesielle til'bud pa ettermid-
dagsforestillinger.
Dukketeater
Julearrangementer
Funksjonshemmede som har behov, og ensker det, blir hentet og
brakt hjem i spesiell transport. De far ogsa kyndig hjelp i salongene.

TEATERSENTRALEN formidler for evrig:
Gruppesalg.
Salg av enkeltbilletter.

Alle tilbud gis til reduserte priser!

Velkommen til en samtale i TEATERSENTRALEN I OSLO
Youngtorget 5, 0181 Oslo l - Telefon (02)4223 50
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