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KONTINGENTEN TIL SAMORG

Heltbetalende: Kr. 1,80 pr. medlem pr. kvartal
Halvtbetalende: Kr. 0,90 pr. medlem pr. kvartal

Som halvtbetalende regnes medlemmer med halv stilling eller mindre.
For pensjonister og andre ikke yrkesaktive betales ingen kontingent.

Kontingenten innbetales etterskuddsvis hvert kvartal pS tilsendte
postgiro-innbetalingsblanketter.

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN 1 SAMORG

Samorganisasjonens representantskap best&r av representanter fra de
tilsluttede foreninger, s&ledes at foreninger med inntil 500 medlemmer
har rett til 1 representant, og deretter 1 representant for hvert p&-
begynt 500-talls medlemmer, beregnet etter foreningens gjennomsnitt-
lige medtemstall i det siste forlepne katenderSr (betalende medlem-
mer).

Ingen forening har dog rett til mer enn 20 representanter.
Utregningen av representanter skjer p^ grunnlag av rapportene til for-
bundene.

Representant(er) med vararepr. velges av vedkommende forening.

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN

1. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til 5 minutter forste 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 mS 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 forbindetse har med de pS dagsorden
oppsatte saker, kan ikke behandles.

HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TETI

•^-

FORSIDEN:
Fra Ser-Afrika-demonstrasjonen utenfor Stortinget 16. juni 1986.
Samorgs leder Annar Lille-Msehlum holder appell.
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INNLEDNING

Virksomheten. i det forlopne Sr har vasrt omfattende. Samorg har framfort
fagbevegelsens syn p& en rekke aktuelle saker gjennom uttalelser og aksjo-
ner, samt gjennom arbeidet i nemnder, komiteer og utvalg hvor vi er repre-
sentert. Problemet er & f& fulgt opp sakene. Dette er tidkrevende og helt
avhengig av ekonomi og bemanning. Det er ogsS et spersm&l om prioritering
av oppgavene.
Av viktige saker som Samorg har arbeidet med kan nevnes: Internasjonalt
solidaritetsarbeid. Saarlig aktiv har Samorg vsert i arbeidet med S soke S i&
endret forholdene i Ser-Afrika, ferst og fremst gjennom press p& v^re egne
myndigheter. En meget skarp uttalelse ble vedtatt pS representantskapsmete
17. mars. Denne ble oversendt til regjeringen. l tillegg ble det avholdt en
punktdemonstrasjon utenfor Stortinget 13. juni. Situasjonen i Nicaragua har
ogsS vaert behandlet p& representantskapsmote.

Denlangvarige konflikten ved A/S Vinmonopolet er behandlet flere ganger.
I uttalelser fra styret tas det skarp avstand fra avskjedigelsen av hoved-
tillitsvalgte, da dette betraktes som en undergravin'g av hele tillitsvalgsord-
ningen. Styret beklager ogs& kjennelsen i Arbeidsretten som neppe er i tr&d
med de fagorganisertes rettsoppfatning.

Arbeidssituasjonen for de ansatte ved Arbeidstilsypet i Oslo har vaert be-
hand'let og fulgt opp av vSr representant i styret i Arbeidstilsynet og av AP
og SV i Stortinget. Det er avgitt stetteuttalelser til de ansatte ved A/S Syd-
varanger og ved Sulitjelma.
Sosial boligpolitikk ligger Samorg varmt om hjertet, og dette er en sak som
det arbeides kontinuerlig med. Slik kredittpolitikken har utviklet seg den
seinere tid, er det de svakeste i samfunnet som blir skadelidende, spesielt
de unge boligsokende og andre som er i etableringsfasen. Det synes som
om bankene er mer opptatt av & tjene raske penger pS aksjemarkedet og
valutaspekulasjon enn & tjene kundene. Oslo Faglige Samorganisasjon krever
derfor at myndighetene kommer med en renteerklsering sS snart som mulig.
Dersom dette ikke hjelper, vil det vasre nedvendig med andre og sterkere
tiltak som styrer bankene effektivt. Boligr&nta mS ned!

P& representantskapsmote den 8. desember hvor sokelyset ble satt pS bo-
miljoet, ble det vedtatt & oppnevne en arbeidsgruppe som i lepet av vSren
vil utarbeide et forslag til boligpolitisk handlingsprogram.

Etter at kontingenten n& innkreves over postgiro hvert kvartal er ekonomien
og likviditeten noe bedre. Noen fagforeninger st&r dog fortsatt til rest. Det
arbeides med & .f& skvseret opp i dette. Den Srlige prisstigningen gir dog
grun'nlag for & vurdere en justering av kontingenten.
Det internasjonale samarbeidet fortsetter. Den nordiske hovedstadskonfe-
ransen ble i 1986 avfioldt i Kobenhavn i forbindelse med 100-Srsjubileet til
Arbejdernes Fsellesorganisation. 1 tillegg til de nordiske land motte denne
gangen ogs& representanter fra hovedstedene i Nederland, England, Italia
og Vest-Tyskland. Temaet pS konferansen var Fred og Arbeid. Samorg har i
1986 hatt besek av en faglig delegasjon fra FDGB i 0st-Berlin.
Styret retter til slutt en takk til de representantene som har deltatt p&
Samorgs meter og andre arrangementer, og til vdre representanter i utvalg,
nemnder og komiteer. Styret



TILLITSVALGTE

STYRE
Leder:
Nestleder:
Styremedl.:

Varamedl.

Tiltr.:

REVISJON
Medl.:

»
Varamedl.:

Annar Lille-MaehIum
Marit Nybakk
Finn Hauge
Arnold Langbr^ten
Per Ryanes
Karin Lien
Karin Fjeestad
Turid Dankertsen
Paal Sand
Unni Hagen
Oddvar BrSthen
Holger Kjonstad
Terje Kristiansen
Terje Lekken
Laszlo Horvath
Wenche Paulsrud
Grethe Renneberg

Ingvald Kolve
Ingvald 0rsnes
Harald Nordli

Postorganisasjonen (gjv. 2 ar)
Tjenestemannslaget (gjv. 1 ar)
Elektriker og Kraft (gjv. 2 &r)
Jern- og Metall (ny 1 dr)
Grafisk (gjv. 2 &r)
Kommuneforbundet (ny 1 dr)
Handel og Kontor (gjv.2 &r)
Skolenes Landsforb. (ny 1 ar)
Tjenestemannslaget (gjv. 2 Sr)
Kjemisk (ny 1 &r)
Bygning (gjv.2&r)
Jernbaneforbundet (gjv. 1 ar)
Neering og Nytelse (ny 1 ar)
Kommuneforbundet (ny 1 ar)
Hotell- og Restaurant (ny 1 ar)
LO's distr.kontor
Familiepolitisk utv.

Jernbaneforbundet (gjv)
Elektriker og Kraft (gjv)
Jernbaneforbundet (gjv)

LO'S REPRESENTANTSKAP
Leder: Annar Lille-Maehlum
Varamedl.: Marit Nybakk

Postorganisasjonen (gjv)
Tjenestemannslaget (gjv)

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTRIKTSKONTOR OSLO AKERSHUS
Leder: AnnarLille-Maehlum Postorganisasjonen (gjv)
Varamedl.: Marit Nybakk Tjenesfemannslaget (gj'v)

VALGKOMIT6
Leder: Rune Kristiansen
Medl.: Reidun St&lesen

» Per Bjern Pettersen
» John Steinhaugen
» Age Sjomoen
» Inger Halvorsen
» Kirsti Nossum

Grafisk
Kommuneforbundet
Bygning
Skolenes Landsforb.
Styret
Handel og Kontor
Tjenestemannslaget

SAMORGS REFERANSEGRUPPE TIL OSLO VEKST A/S:

Annar LiIle-Maehlum Postorganisasjonen
Margrethe Mortensen Kommuneforbundet
Svein Juvet
Unni Hagen
Finn Hauge
Rune Kristiansen
Else Bothun
Gunnar Nilsen

Bygning
Kjemisk
Eiektriker & Kraft
Grafisk
Tjenestemannslaget
Jern- og Metall

SKOLEPOLITISK UTVALG:
Turid Dankertsen
Karin Lien
John Steinhaugen
Finn Hauge
Karin Fjaestad

Skolenes Landsforb.
Kommuneforbundet
Skolenes Landsforb.
Elektriker & Kraft
Handel og Kontor

LOKALPOLITISK UTVALG:
Terje Kristiansen
Oddvar BrSthen
Arnold Langbr&ten
Terje Lokken

Nsring og Nytelse
Bygning
Jern- og Metall
Kommuneforbundet

Styret har i 1986 avholdt 15 styremeter. l tillegg har Arbeidsutvalget
avholdt regelmessige meter. Samarbeidet i styret har v%rt godt, og i
de fleste sakene har det vsrt enstemmige beslutninger.
Administrasjonen bestar av fastlennet sekreter pa heltid —for tiden
Arne Jensen.



MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1986

Fagforenlng
Samlet Helt- Halvt-

medlems- betalende betalende
tall medlemmer medtemmer

ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Oslo avd. av AP .......................... 160 140 -

ARBEIDSLEDERE OG TEKN. FUNKSJ.
Avd. 4 avNFATF ........................ 1.960 1.124 11
Oslo Grafiske Arb.ledere ................ 137 132 -
STK's Arb.lederforening .................. 88 57 1
Standard Ing. og Tekn.forening ............ 371 319 6
Avd. 97 - NEBB .......................... 55 33

NORSK ARBEIDSMANNSFORBUND
Osto og omegn Arbeidsmannsforening .... 2.550 1.100 750

BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET
Bekledni'ngsarbeidernes Forening .......... 1.023 100 48

BYGNINGSINDUSTRIARB.FORBUNDET
Stein-, Jord-og Sementarb. Forening ...... 2.188 1.338 -
Oslo Trelastarbeiderforening .............. 120 30 -
Rerleggernes Fagforening ................ 1.041 886 -
Temrer-og Snekkernes Fagforening ...... 1.756 1.341 -
Malersven'nenes Forening ................ 780 440 91
Blikkenslagerne og Taktekkernes Forening . . 302 220 -
Bygningstapetserernes Forening .......... 117 114 -
Glassmestersvennenes Forening .......... 127 103 -
Isolaterenes Fagforening .................. 86 67 -
Murernes Union .......................... 532 366 —
Murarbeidernes Foreni'ng ................ 325 180 -

ELEKTRIKER- OG KRAFST.FORBUNDET
Etektromonterenes Foren'ing .............. 2.561 2.358 -
Radiomonterenes Fagforening ............ 5 5 -
Heismonterenes Fagforening .............. 293 293 —
Telefonsentralmont. Forening .............. 157 148 -

FENGSELSTJENESTEMANNSFORBUNDET
Fengselsfunksjonssrenes Forening ........ 498 498 -
GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening ................ 5.635 3.947 -

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor .................. 13.835 5.200 5.200
(BestSr av avd. 3 og avd.120)
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Fagtorenlng
Samlet Helt- Halvt-

medlems- betalende belalende
tall medlemmer medlemmer

HOTELL OG RESTAURANTARB.FORBUNDET
Oslo Hotell- og Rest.pers. Forening ........ 1.524 993 78
Oslo Servitorforening .................... 1.103 664 81
Oslo Kokkeforening ...................... 525 332 32

JERN. OG METALLARB.FORBUNDET
Jern- og Metall - Oslo .................... 13.286 9.243
Oslo Steperiarbeiderforening .............. 252 96 -
Oslo Gullsmedarbeiderforening ............ 247 157 -

JERNBANEFORBUNDET
Oslo distr. Konduktorforening ............ 424 268 -
Oslo distr. Kontorpers. Forening .......... 955 250 -
Hovedadm. Kontorpers. Forening .......... 658 600 —
Oslo distr. H&ndverkerforening ............ 103 36 -
Oslo distr. Linjepers. Forening ............ 1.057 210 —
Lokomotivstallpers. Forening .............. 157 152
Statsbanenes SjSferforening .............. 103 80 —
Oslo distr. Stasjonspers. Forening ........ 1.009 734 -
Statsbanenes Verkstedarb.forening ........ 1.200 710 -
Oslo distr. Vognvisitorforening ............ 90 90 —
Oslo distr. Verksmesterforening ............ 67 25 —
Oslo distr. Banemesterforening ............ 12 11 —
Osto distr. Etektropers. Forening .......... 250 65 -
Forsyningspersonalets Forening .......... 126 70 —
Oslo distr. Rutebilpers. Forening .......... 313 285 -
Oslo Ingenier- og Teknikerforening ........ 100 86 -

KJEMISK INDUSTRIARB.FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagforening ............ 375 231 12
Lysaker Kjemiske Fagforeni'ng ............ 35 24 -
Nycomed Kjemiske Fagforening .......... 75 50 —
AL's Kjemiske Fagforening ................ 103 71 -
Nydalen Kjemiske Fagforening ............ 60 36 4
Nordox Kjemiske Fagforeni'ng ............ 62 52 —
AFI's Kjemiske Fagforening .............. 58 32 -
Vaskeriene og Renserienes Forening ...... 77 37 —
Grorud Kjemiske Fagforening ............ 20 20 —

KOBAMUNEFORBUNDET
Havnevesenets Personalforening .......... 357 161 —
Veivesenets Arbeiderforeni'ng .............. 866 540 -
Oslo kommunale Vognmannsforening ...... 242 102 -
Etektrisitetsverkets Arbeiderforening ...... 791 620 41



Fagforenlng
Samlet

medlems"
tall

Helt-
betalende

medlemmer

Halvt-
betalende

medlemmer
Fagforenlng

Samlet
medlems-

tall

Helt-
betalende

medlemmer

Halrt-
betalende

medlemmer

Kirkevesenets Personalforening .......... 250
Vannvesenets Arbeiderforening ............ 424
FriomrSdenes Fagforening ................ 957
Oslo Sykehuspersonales Forening ........ 4.200
Oslo Sporveisbetjenings Forening ........ 1.858
Lysverkenes Funksjonaerforening .......... 500
Renholdsverkets Arbeiderforening ........ 520
Skorsteinsfeiernes Forening .............. 32
Oslo Sporveisarbeideres Foren'ing ........ 1.027
Oslo komm. Rengj.assistenters Forening .... 3.588
Statssykehusenes Fagforening ............ 1.135
Oslo komm. Skolefunksj. Foren'ing ........ 226
Sosiale etaters Fagforening .............. 1.459
Tekniske etaters Fimksj.forening .......... 1.051
Oslo komm. Rorleggerforening ............ 75
Oslo Brannkorpsfarening .................. 658
Oslo Kinobetjeni'ngs Forening ............ 250
Gaustad Personalforening ................ 340
Film- og Teaterteknisk Forening .......... 525
HetserSdets Personalforening ............ 452
Osto komm. Bygg- og boligetaters Forening 385
Tjenestemannsfor. ved RSdhuset .......... 1.430
Oslo og omegn Vaktmesterforening ........ 531
Baneselskapenes Trafikkbef.forening ...... 307
Oslo Sporveiers Kontorpers. Forening ...... 180
Frisore'nes Fagforening .................. 157
Osto kommunale Tjenestemannslag ........ 387
Prisnemndas Tjenestemannsfore'ning ...... 70
Oslo kommunes Revi'sorforening .......... 111
Oslo komm. Barneparklederforening ...... 198
Sosialavd. Personalforeni'ng .............. 911
Barnehagepers. Fagforening .............. 1.579
Kulturpersonalets Fagforeni'ng ............ 275
Oslo komm. EDB-pers. Forening .......... 106
Akershus fylkeskom. Funksjonsrforening .. 106
Oslo Sporveiers Tekn. Arbeidsl.forening .... 75

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Oslo distr. Lokomotivpers. Forening

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening

700

844

110
298
594

2.700
1.120
500
380
19

667
847
860
141
782
710
56

424
102
213
382
341
268
953
387
150
98
70
270
34
71

659
944
187
101
98
75

300

578

11

400
24

8

1.969

293
28
9

23
29
15
45
9

48

1
33

1
168
55

448
50

131

N/ERING- OG NYTELSESMIDD.ARB.FORB.
Oslo Ballettforening ...................... 60 47 5
Oslo Margarinarbeiderforening ............ 294 160 13
Bryggeri-og mineralvann'fabr.arb. Forening .. 1.030 827 —
Sjokolade-og sukkervarearb. Forening .... 1.605 1.254 —
Mollearbeidernes Forening ................ 117 75 1
Oslo NNN avdeling ...................... 96 96 -
Vinmonopotets Arbeiderforening .......... 431 326 6
Meieriarbeidernes Forening .............. 521 362 -
Oslo Baker-og Konditorforening .......... 324 198 -
Oslo Tobakkarbeiderforening .............. 890 350 15
Oslo Kjettindustriarb.forening ............ 752 478 37
Fellesslakteriets Arb.forening .............. 59 40 -

POSTFORBUNDET
Oslo krets av No^rsk Postforbund .......... 3.740 3.200 -

DEN NORSKE POSTORGANISASJON
DNP Oslo og Omegn krets ................ 3.873 2.926 732

SJ0MANNSFORBUNDET
Oslo avd. av NSF ........................ 501 501 -

SOSIONOMFORBUNDET
Oslo avd. av NOSO ...................... 1.268 853 99

TELE TJENESTE FORBUNDET
NTTF avd. Oslo .......................... 2.882 1.800 340
Avd. THV av NTTF

DEN NORSKE TELEORGANISASJON
DNTO Krets 60 - Oslo .................... 1.267 1.142 37

TJENESTEMANNSLAGET
Sentraladm. Tjenestemannslag ............ 3.910 2.620 290
Kornforretningens Tjenestemannslag ...... 62 38 —
Statens filmsentral ...................... 90 61 -
Utenrikstjenestens Landsforen'ing .......... 317 287 —
Norges Blindeforb. Funksj.lag ............ 145 145 -
Statens Vakt-og Varmemesterforening .... 181 116 -
Det norske Travselskap .................. 26 26 -
Ldnekassens Tjenestemannslag ............ 251 223 -
Kringkastingens Landsforen'ing ............ 1.188 1.079 -
Storti'ngets Tjenestemannslag ............ 198 174 —
Distriktenes Utbyggingsfond .............. 105 105 -
Velferdstj. for HandelsflSten .............. 87 72
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Fagforenlng
Samlet Helt- Halvt-

medlems- betalende betalende
tall medlemmer medlemmer

Riksrevisjonens Funksjonserforening ...... 177
Norsk Medisinaldepot .................... 314
Embets- og Tj.m&nnenes Landsforening .... 183
Forsvarsstabens Etatsforeni'ng ............ 130
Skatterevisorenes Lahdsforening .......... 48
NEVF-NEMKO .......................... 47
Statens Legemiddelkontroll ................ 25
Tjenestemannslaget ved Universitetet ...... 863
Meteorologisk Etatsforening .............. 56'
Forsv. sivile Personell Oslo .............. 1.100
Trygdeetatens Landsforeni'ng .............. 705
Embetskon'torenes Tjenestemannslag ...... 180
Arb.formidlingens Etatsforening .......... 204
Ligningsetatens Landsforening ............ 722
Spesialskolene .......................... 207
Vegetatens Landsforening ................ 83
Arbeidstilsynets 2. distrikt ................ 32
Oslo Sivilforsvar ........................ 31
Studentsamskipnaden .................... 158
Landsfor. for Kulturinst. .................. 130
Statens Teknologiske Institutt .............. 152
Landsfor. for de Regi'onale hogskoler ...... 158
Landsfor. for Forskningsinstituttene ........ 651
Tj.m.laget ved Veterinserhegskolen ........ 97
Statsbankenes Landsforening .............. 126
Statskraftverkenes Tjenesteman'nslag ...... 205

TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET
Oslo Bryggearbeideres Forening .......... 370
Oslo Transportarb.forening ................ 2.132
Oslo og omegn Bussarb.forening .......... 912
Lastebileiernes Forening .................. 880

TREINDUSTRIARBEIDERFORBUNDET
Oslo Snekker- og Mebeltapetserforening . . 92
Oslo Berstearbeideres .Forening .......... 257

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fylkeslag av SLF .................... 478

BARNEVERNPEDAGOGFORBUNDET
Oslo avd. av NBVPF ...................... 320

122
211 74
133
115
42
47 -
15 8

730
56

711
412
144
175 3
489 11
207
74 7
27
24

136
69

125
158
651

97
116
205

144
1.110 157

790 35
613

34
165

436

280 40

162 foreninger/avdelinger 129.536 82.697 12.118
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OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT
Oslo kommunale arbeidervernnemnd
Medlem: Ivar 0degaard
Vara: Arne Jensen

Inntaksnemnda for De videregSende skoler i Oslo
Medlem: John Steinhaugen
Vara: Arne Jensen

Yrkesopplseringsnemnda i Oslo
Medl.: Gunnar St. Nilsen, Edgar Gard, Terje Eriksen
Vara: Knut Stram, Per Temran, Tone Klareng

Styret for Lserlingesenter for byggefag
Form.: Erling Henriksen
Vara: Alf Olav Herdlevger

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

Yrkesutvalgene
59 utvalg

Prevenemndene
129 nemnder

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

Nserings- og sysselsettingsstyret
Medlemmer: Per Klausen og Ivar 0degaard
Vara: Age Sjemoen og Arne Jensen

Oslo Vekst A/S
Styret: Gunnar Nilsen
Repr.skapet: Annar Lille-Mashlum

Heimevernets distr.r^d i Oslo/Akershus (oppnevnt av LO)
Medlem: Rolf Flamme
Vara: Eva Disch
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Rddgivende utvalg for arbeidsmarkedsopplaering:
Repr.: Finn Hauge
Vara: Per Ryanes

Statens Arbeidstilsyn (oppnevnt av LO)
Medlem: Annar Lille-Msehlum
Vara: Karin Lien

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG
HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Oslo AOF
Representantskapet: Per Ryanes

Yrkesckolenes hybelhus i Oslo
Styret: Villy Jacobsen (formann), Arne Jensen
Vara: Per Ryanes
Representantskapet: Ivar Odegaard og Terje Kristiansen
Vara: Ingveig Grue Hansen og Finn Hauge

Teatersentralen
Styret: Edith Ryanes
Representantskapet: Per Ryanes og Finn H. Sand

Sentrumsforeningen
Styret: Erna Ansnes
Vara: Arne Jensen

Framfylkingens venner i Oslo
Styret: Edith Ryanes

0stkantens Folkets hus
Styret: Arne Jensen og Knut Samuelsen
Representantskapet: Per Ryanes

FellesrSdet for det serlige Afrika (fagl. utv.):
Per Ryanes

LO's tilsynsutvalg for Oslo og Akershus (oppnevnt av LO)
Annar Lille-Msehlum (leder)

AMO (byradioen),
Styret: Annar Lille-Msehlum
Representantskapet: 5 representanter

Arbeiderbevegelsens Bedriftshelsetjeneste
Arsmetet: Arne Jensen og Finn Hauge

LO's ungdomsutvalg i Oslo (oppnevnt av LO)
Medl.: Arne Jensen, Henning Fjeld, Trine Gerhardsen
Vara: Marit Nybakk, Steinar Larsen, Iren Bekkevold

LO's utvalg for familiepolitikk 09 likestilling i Oslo (oppnevnt av LO)
Grete R0nneberg (leder), Edith Ryanes, Solveig Nyhamar, Frank Ruus,
Bjarn Jensen, Inger Halvorsen, Ingeborg Halvorsen, Erik Alered,
Rita Westby, Inger Lise Husey

Oslo Arbeiderparti
Styret: Annar Lille-Msehlum
Vara: Arne Jensen

Oslo Arbeiderpartis faglrg/politisk utvalg
Annar Lille-Mashlum, Marit Nybakk

Yrkeserfaringsbedriftene
Styret: Annar Lille-Msehlum

Chileaksjonen i Norge
Sentralstyret: Unni Hagen

ANNEN REPRESENTASJON
Nordisk Hovedstadskonferanse i Kebenhavn:
Annar Lille-Msehlum, Turid Dankertsen, Per Ryanes, Arne Jensen

Jern- og Metall Oslo's jubilantfest:
Annar Lille-Meehtum, Marit Nybakk
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M0TEVIRKSOMHETEN

13.01. Styremete.

10.02. Styremete.
24.02. Representantskapsmete hvor 1. mai ble behandlet. Dessuten

ble det valgt yalgkomite. Det var 123 representanter til stede.
(Se eget avsnitt om uttalelser.)

03.03. Styremote.

17.03. Styremete.

17.03. Representantskapsmete som behandlet situasjonen i Ser-Afrika
etter innledning av Steve Tscwete (tolket av Terje Olsson, LO).
Stein Reegaard, LO orienterte om «LO og aksjemarkedet" (se
eget avsnitt om uttalelser). Det var 104 representanter til stede.

07.04. Styremete.

21.04. Styremete.
21.04. Arsmote som behandlet arsmelding og regnskap. Vedtekts-

bestemte valg ble foretatt, og kontingenten for 1986 blefastsatt.
Videre vedtok arsmetet en rekke uttaletser samt gjorde vedtak
om budsjett for 1986. (Se eget avsnitt om uttalelser.) Det var
139 representanter til stede.

05.05. Styremete.

09.06. Styremete.

25.08. Styremete.
22.09. Styremete.

29.09. Representantskapsmete hvor temaet var: «Sokelysp& arbeids-
milj0et.» Innledere var: Direkt0r i Arbeidstilsynet, Odd H.ojdahl,
distriktssjef i Arbeidstilsynet, Marie Nordby, leder i for. 111/2,
Kjell Kristiansen, hovedverneombud i Postverket, Erling Helge-
sen, hovedverneombud ved Lilleborg, Jan Henning Knudsen og
regionalt verneombud i Bygning, Age Berntsen. (Se eget av-
snitt om uttalelser.) Det var 110 representanter til stede.

06.10. Styremote.
20.10. Styremete.
20.10. Representantskapsmete hvor stortingsrepresentant Sigbjern

Johnsen orienterte om statsbudsjettet. Orientering om
"situa-

sjonen ved A/S Vinmonopolet ved nestleder i Vin'monopolets
Arbeiderforening, Erik Hagen. (Se eget avsnitt om uttalelser.)
Det var 100 representanter til stede.

03.11. Styremete.
17.11. Styremote.

14

FRISK: En usedvanlig frisk Thorbjern Berntsen mente borgerlige aviser har store
forventninger til at det nd skal oppstd virkelig store problemer meKom parti og
fagbevegelse. (Fra metet i Samfunnssalen 8/11986 hvorSamorgog OAPvararranggr.)

17.11. Representantskapsmete hvor temaet var «Situasjonen i Nica-
ragua». tnnledere var Einar Trulsen, LO og Lise Bringsvsr,
Oslo Laererlag. Kunstnerisk innslag ved Lars Klevstrand. (Utta-
lelser se eget avsnitt.) Det var 115 representanter til stede.

24.11. Styremete.

08.12. Representantskapsmete hvor temaet vai': «E0kelys p& bo-
milj0et». Innleder var viseadministrerende direkter i OBOS,
Terje Rellheim. Panel bestaende av: Egil Berg, Ungdommens
Selvbyggerlag, kommunalradene Tove Heggen Larsen og Per
Eggum Mauseth. Forslag om bevilgning til Byradioen. Detvar81
representanter til stede.

Det'gjennomsnittlige frammetet til representantskapsmetene har vaert
110 eller 36 %. Dette er en nedgang i forhold til i fjor pa 20, og kan
derfor ikke regnes som tilfredsstiltende. En ber kanskje sette spers-
m&lstegn ved hensikten med a arrangere meter i desember.
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!SteonsM^SOa:^g
wi"och-re9l-"9- avgang sto sentralt 1. n,a..

ANDRE ARRANGEMENTER
1. MAI 1986
H^eddemonstrasionen.ble' ' likhet med i fjor, arrangert av Oslo Sam-

), Unge Pionerer og en internasjonal avdefing.'""

S0°rv?frp£°IS1»e
var: <<Lik arbeidstid °9 0kt kJ0Pekraft» og «Boikott

^0^3ektinfoLm0Rtel.pLYOUn9stol'9et, var: Underholdning ved AUF

i Oslo faglige samorganisasjon, Annar Liiie^Maehrum1.'

^etet.samlet
n^rmere 10.000 og demonstrasjonstoge^6.600 men-
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Fra metet p& Youngstorget 1. mai 1986.

L^±(la91n.J3!e.e21erc_Pre9_et av arbeiderbevegelsens ulike arran-
Sme^^m^nf!a^apPelleL01minneh0ytideli9^terpa"for^og lokale familiearrangemente'r pa ettermid~da'genlogrkveTdenuua9':;"'

^reos%augseflitosl°
kommune ble det avholdt k°nserter ved de

DET FAGUG/POLITISKE SAMARBEIDET MED ARBEIDERPARTiET

5!Se>.vaLfemaetfor_etm0te.isamfunnssalen 9. J'anuar, med OAPse^r°?NT
grJaafnn9n0r?.it^¥^^^

Ses^IrL'
Dagfinn Habberstad valr in"nledere."M0tersamret'lv'ei"50^

SOLIDARITETSM0TE FOR A/S SYDVARANGER

^?SJ.SlmllinnssaIen-25^medtillitsval9tefra Oslo. Til stede var
^eSrclffireni9mveforenin9en NordensoK^PP"e ^K^

^^g^iE^V;ss^^5p^^^f^d^
i gruven i Kirkenes.
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overjo\000 me""eskTr.gjo.''de Bol'?gdrden ved Oslo Rddhus til et belgende flamme-
hav under minnemetet for den myrdede statsminister Olof Palme 9. mars 1986.'

FAKKELTOG TIL MINNE OM OLOF PALME
Mandag 17^_mars deltok Samorg i en punktdemonstrasjon utenfor
Stortinget. 30 fagforeninger var representert med sine faner.

FRIHET FOR S0R-AFRIKA
samo''9 arrangerte i samarbeid med Fellesradet for det Sorlige Afrika
punktdemonstrasjon utenfor Stortinget den 16. juni. Samorgs'led'er
Annar LiIle-Mffihlum holdt appell.

SEMINAR OM FAFO-RAPPORTEN
ble avholdt p&^Leangkolten 13.-14. juni for medlemmene av
styre og Familiepolitisk utvalg. Gruppebesvarelsene'fra dette'sem^"arct-eLsend^l-o.'s.u.n?ctomsutva1?' Familiepoliti8k utvaTg og'Til

for^LO's^distriktskontor Oslo/Akershus for komment'arer-7Det
erforl-ltsatt at vikti9.e sporsm&l i FAFO-rapporten tas opp til"behand-ling i representantskapet.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestaende av Annar Lille-Msehlum.
wenche.p.aulsl'ud' Amold Lang'braten og KannFj'eestad som skai'l'aaeen innstilting pS grunnlag av de synspunkter som kommer'fra'm"
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UTTALELSER

STORTINGSPROPOSISJON NR. 44 (85-86) OM A/S SYDVARANGER

Stortingsproposisjonen om A/S Sydvaranger innebsrer en begrenset drift med
1 pelletsverk —0st-Malmen —med produksjonsstopp i 1998. Allerede i 1992 vil
arbeidsstokken vasre halvert. Dette vil fS enorme ringvirkninger for Kirkenes som
lokalsamfunn. Usikkert med hensyn til framtidige arbeidsplasser vi] fore til utflytting,
og hele lokalsamfunnet vil vaere truet. A/S Sydvaranger er en hjornesteinsbedrift i et
ensidig lokalsamfunn, og kan derfor ikke bare vsere et lokalpolitisk ansvar. Stortinget
m& se sitt distriktspolitiske ansvar- overfor Gruvearbeiderforeningen Nordens Klippe
ved & bevare lokalsamfunnet i Kirkenes.

Oslo faglige samorganisasjon krever at Stortinget ved behandlingen av Stortings-
proposisjon nr. 44 (85—86)om Sydvaranger:

1. Garanterer for at ingen blir oppsagt, uten et klart jobbalternativ.
2. Sorger for at kommunen gis rammebetingelser som kan sette dem i stand til S

utvikle alternative arbeidsplasser, alene eller i samarbeid med andre.
3. Gir snarlig informasjon om forventede nyetableringer, slik at det lokale n»ringsliv

kan innrette sin virksomhet p& disse.
4. Bidrar til utvikling og bedring av betingelsene for nordisk samarbeid.

Dersom ovennevnte punkter ikke er tilstrekkelig for a berge lokalsamfunnet, og Stor-
tinget innser dette, krever Oslo faglige samorganisasjon at Stortinget gfir inn for
forslaget fra Grubeforeningen Nordens Klippe:

FULL DRIFT VED 2 PELLETSVERK 1 0ST- OG VESTMALMEN

(Styremete 10/2 1986)

1. MAI 1986

Norge har i de siste 4—5 &r hatt relativt godt okonomisk utgangspunkt for S fere
en aktiv reformpolitikk. Regjeringen har i stedet f0rt en politikk der vi fSr stadig
mer privat rikdom p§fd hender. Samtidig er offentlig fattigdom i ferd med & bli en
trussel mot samfunnsutviklingen. Helse, eldreomsorg og barnetilsyn er kriseomrSder.
Det feres ikke lenger noen sosial boligpolitikk, skattesystemet favoriserer hey-
inntektsgruppene og kredittpolitikken leper lepsk. Offentlige etater tappes for res-
surser, noe som fyrer opp under regjeringens okende privatiseringsframstet. Utvik-
lingen skaper ekte ulikheter mettom grupper og enkeltmennesker.

Willoch-regjeringene har siden 1981 brukt arbeidsledighet som virkemiddel i den
ekonomiske politikken. Ved nedkonjunktur 0ker arbeidsledigheten, mens det ekonom-
iske oppsvinget de to siste Srene har gitt flere arbeidsplasser. Men fortsatt er
arbeidsledigheten altfor hey. Med en sliK Hoyrepolitikk kan vi vente store sving-
ninger i arbeidsledigheten i de kommende &r. Vi kan ikke godta at arbeidsfolk
brukes som saldering i den ekonomiske politikken.
I den vestlige verden gdr over 30 millioner arbeidslese. A sikre menneskene trygghet
for arbeid og inntekt blir en enorm oppgave i Srene som kommer. Kampen mot
arbeidsteshet og for sosial trygghet har alltid vaert sentra] for arbeiderbevegelsen.
Den ekonomiske politikken m& derfor legges radikalt om, med sterk satsing pd og
utbygging av de offentlige tjenester, og opprusting av industrien. 'NS m& kreftene
mobiliseres for & sikre denne mSlsettingen.

Lennsutviklingen de siste Srene har ogsS fert til 0kte inntektsmuligheter, og store
lennstakergrupper har hatt betydelig mindre lennsutvikling. Tariffoppgjorets betydning
for a sikre de fagorganisertes lonnsutvikling m& gjenreises. Lonnstilleggene ved
hovedtariffoppgjeret m& derfor sikre reallennsforbedringer for de brede lennstaker-
grupper. Gjennomferingen av lik arbeidstid for arbeidere og funksjonaerer er et
gammelt rettferdskrav. Vi forutsetter 37 Vs times uke med full lennskompensasjon.
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Sekretser Morten Eggen i gruveforeningen Nordens Klippe med kart over malm-
fprekomslene ved Bjernevatn, som foreningen mener kan gi drift ved Sydvaranger i
Here &r framover. Til venstre leder Annar Lille-Maehlum i Oslo samorganisasjon.
(Solidaritetsmetet for A/S Sydvaranger i Samfunnssalen 25/21986. Foto: T. Akerhaug.)

Kampen for fred og nedrustning er en av hovedsakene for internasjonal fag-
bevegelse. For & bevare freden m& utplassering av raketter i Europa stoppes og
Reagans stjernekrigsprogram forhindres. Regjeringen m& innse sitt ansvar og rette
seg etter folkeopinionen i viktige sikkerhets- og forsvarspolitiske saker, og vi krever
fortgang i arbeidet med atomvdpenfrie soner i Norden. Stortinget mS fatte vedtak
om at utenlandske marinefartoyer avkreves erklsering om at de ikke forer kjerne-
fysiske v&pen fer de fflr tillatelse til & g& inn i norsk farvann.

I Ser-Afrika kjemper frigj0ringsbevegelsen en tapper kamp mot rasistregimet. Stetten
til motstandsbevegelsen m& opptrappes. Det md eyeblikkelig innfores full boikott av
Ser-Afrika, inkludert et lovforbud mot norsk oljefrakt til apartheidrepublikken.
PA dette grunnlag arrangerer Oslo faglige samorganisasjon Srets 1. mai-demonstra-
sjon under hovedparolene:

—LIK ARBEIDSTID OQ 0KT KJ0PEKRAFT
- BOIKOTT S0R-AFRIKA NA

(Representantskapsmete 24/2 1986)

BOIKOTT AV S0R-AFRIKA

Oslo faglige samorganisasjon vil gjenta sin fordemmelse av apartheidstyret i Ser-
Afrika, hvor et lite mindretall holder landets svarte befolkning i brutal undertrykking.
—Et system p& linje med nazismen, har fredsprisvinneren biskop Desmond Tutu
uttalt.

Situasjonen i Ser-Afrika tilspisser seg. For & hindre et blodbad i Ser-Afrika er det n&
avgjorende at det blir iverksatt effektive sanksjoner overfor landet, som kan tvinge
det hvite mindretallet til 6 gi demokratiske rettigheter til alle i Ser-Afrika, b&de svarte
og hvite.
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Fra demonstrasjonen utenfor Stortinget 17/3 1986.

De vestlige industriland, herunder Norge, har en stor del av ansvaret for at denne
diskriminering og undertrykking har kunnet foregS.

Oslo faglige samorganisasjon vil gjenta sine krav overfor den norske regjering:
- Fu|[ stans av oljetransport til Ser-Afrika p§norske skip.
—Forbud mot eksport/import p§ Sor-Afrika.
—Offentlig stotte til norsk industri for omstilling/alternativ import/eksport.
- Brudd i diplomatiske forbindelser med Sor-Afrika, en oppfelging av FNs General-

forsamlings vedtak om d isolere Ser-Afrika politisk og kulturelt.

Oslo faglige samorganisasjon vil samtidig oppfordre alle sine organisasjonsledd om
en forbrukerboikott av oljeselskapet Shell, som en protest mot selskapets invester-
inger i bantustans i Ser-Afrika.

Oslo faglige samorganisasjon vil videre be Landsorganisasjonen ta initiativet til en
nasjonal forbrukerboikott av oljeselskapet Shell.

Oslo faglige samorganisasjon ber ogsd sine fagforeninger og klubber om & iverk-
sette boikott av Ser-Afrika p& sine arbeidsplasser, f.eks. transport, handel o.1. Om
mulig iverksettes en boikottaksjon fra og med 21. mars dette Sr.

Oslo faglige samorganisasjon gir sin fulle stette til motstandskampen i Sor-Afrika,
og oppfordrer fagbevegelsen i Oslo til d ta aktivt del i AIS-aksjonen «Frihet for
Ser-Afrika" hvor ekonomisk stette til fagorganisasjoner i Ser-Afrika og til African
National Congress (ANC) er et av hovedpunktene.

Oslo faglige samorganisasjon bevilget kr. 3.000,- til aksjon «Frihet i Ser-Afrika".

(Representantskapsmete 17/3 1986)

21



TILTAK MOT AKSJESPEKULASJON

Norsk arbeiderbevegelse har aldri hatt noen politisk strategi i forhold til virksom-
heten p& Borsen. Opprinnelig ble Borsen sett pS som en del av kapitalismen. Bekjem-
pet vi kapitalismen, ville Bersen g& med i dragsuget.

1 de senere tidr har arbeiderbevegelsen vaart mer opptatt av & kontrollere kapitalen
gjennom politisk styring og bedriftsdemokrati. Selv om holdningen til arbeidsfrie
inntekter er uendret, har aksjeomsetningen og den private eiendomsretten biitt sta-
ende urort.
Den borgerlige regjeringen har satset sterkt pS at aksjemarkedet skal serge for
kapitaltilgang til norsk nasringsliv. 1 lepet av f& dr har vi f§tt en utvikling med
okende spekulasjon og raske eierskifter. Enkeltpersoner og grupper har tjent store
penger. Den raske transaksjonsokonomien har imidlertid ikke tilfert bedriftene risiko-
kapital av betydning. Bersvinneren i 1984, Norsk Polar Navigasjon, hadde ingen
arbeidsptasser. Borsen er btitt et sted for noen f& tit S skaffe seg arbeidsfrie inn-
tekter av dimensjoner, men har ikke f0rt til noen vitalisering av industrien og
dermed heller ikke arbeidsplasser. 1 stedet har aksjeomsetningen skapt utrygghet
hos de ansatte, og er i ferd med & undergrave tilkjempede demokratiske reformer.

Aksjemarkedets hovedoppgave er & kanalisere kapital til ekonomisk virksomhet
gjennom sdkalte nyemisjoner (tegning av ny aksjekapital). Tradisjonelt har nok det
norske aksjemarkedet bidratt bfide til nyetablering og ekspansjon av viktig norsk
industri. Bersen utgjor imidlertid en svsert liten del av aksjemarkedet. Bersen er
verken noen forutsetning for at det kan utstedes aksjer eller at de kan omsettes.
Men p& mange mSter vil Borsen vaere retningsgivende for den evrige aksjeomset-
ning.
Aksjemarkedets bidrag til finansiering av landets neeringsvirksomhet er i det hele tatt
ytterst beskjeden. Nyemisjonenes andel av bruttoinvesteringene er f.eks. bare 2-3 %.
Den omsatte kapitalmengden benyttes i ekende grad til finansplasseringer og private
formuer.

Det blir ofte pekt pd bedriftenes synkende inntjeningsevne og reduserte egenkapital-
verdi. En avtagende andel av finansieringen av nyinvesteringene dekkes av egne
midler (aksjeutvidetser, egne fonds, overskudd). Bedriftenes lave egenkapitalandel
har imidlertid ikke redusert det samlede investeringsvolum, men er snarere et pro-
blem for fordelingen av kapital pS bedrifter og bransjer. Kapitalen gSr dit den har
storst inntjeningsevne, noe en sSkalt vitalisering av aksjemarkedet neppe endrer.
Bedrifter med liten selvfinansieringsevne ber derfor vsere garantert kapital gjennom
en bevisst nEeringspotitikk. Dette skjer ogsfi i stor grad. 1 1985 bidro Kommunal-
banken, Industribanken, Industrifondet og Distriktenes Utbyggingsfond med til sam-
men 3,8 mrd. kroner i kapitaltilferse,! til bedrifter, alts& like mye som aksjemarkedet.

Utviklingen p& borsen med den sterke spekulasjonen i endringene i aksjenes verdier
som vi har veert vitne til de siste Srene, underbygger pdstanden om at risiko-
villig kapital som kommer fram via bersen i ferste rekke, er et resultat av en alles
kamp mot alle for & tjene penger. Bedriftenes utvikling og arbeidsplassenes trygghet
synes ikke & vasre en viktig del av dette systemet. Snarere er det slik at utrygghet
blir en felge av uroen p& aksjemarkedet. Aksjeoppkjep og nye eiere gir arbeids-
plassene en usikker framtid, og nedlegging og omlegginger blir en del av bersen
og aksjemarkedets hverdag for & skaffe noen f& sterre personlige formuer.

Derfor er det viktig & drofte ulike former for & f§kontroll med merverdien i bedriftene.
Overskuddsfordeling, lennstakerfonds og statens skatte- og avgiftspolitikk er alle
viktige sider av dette, sider som nSi ber dreftes i forbindelse med den ekende aksje-
spekulasjonen.

Forslag til vedtak:
Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon krever at aksjemarkedet og de
som deltar der mS underkaste seg de regler og begrensninger som er nodvendig
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Oslos fagforeninger satte sterkt preg pS punktdemonstrasjonen utenfor Stortinget
fredag 13/6 1986 foran behandlingen av boikott mot Ser-Afrika. (Foto: Dag Grundseth)
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for & sikre at aksjemarkedet bidrar til & skaffe ny vekst og nye arbeidsplasser. 1 dag
gis aksjeoppkjeperne en helt uakseptabel makt p& bekostning av intensjonene ved
bedriftsdemokratiet Dessuten er kjep og satg av aksjer skattemessig begunstiget,
dels ved lite effektiv skattepraksis, dels ved skattemessig subsidiering gjennom
regelverket.

Presse, kringkasting og borgerlige politikere gir ogsS et sterkt overdrevet inntrykk
av aksjemarkedets betydning for produktive investeringer. Oslo faglig samorganisa-
sjon vil ta avstand fra den dyrking som her finner sted av finans- og transaksjons-
ekonomien. Den langt viktigere produksjon, sysselsetting og investeringsvirksomhet
blir samtidig nesten oversett.

Oslo faglige samorganisasjon vil derfor kreve:
—for & styrke de ansattes innflytelse, mfi det innferes forhandlingsplikt med de

ansattes representanter fer nye eiere kan uteve dominerende (1/3) eierposisjoner.
- at den skattemessige subsidiering av aksjeselskap m& opphere.
—at det innf0res en egen avgift pS aksjeomsetningen slik en har i Sverige. Samtidig

m& kjempeinntektene ved aksjemeklernes kommisjon beskjeeres.
—at det mS etableres en skikkelig statistikk for aksjeomsetning og eie av aksjer

og en skikkelig kontroll med at virksomheten holdes innen lovens rammer.
- at konsernbedrifter mfi pSlegges et investeringsansvar i alle deler av bedriften

for & sikre arbeidsplassene.
- at Distriktenes Utbyggingsfond fdr 0kt kapital som kan ytes til de bedrifter som

overforer deler av sitt overskudd til datterbedrifter eller overforer midlene til uten-
landske deler av konsernet.

—at det for S skape flere arbeidsplasser opprettes vekstinvesteringssetskaper i alle
fylker.

- at bedrifter som kan opprettes med tanke pS gjenvinning av produkter ffir en
prioritert plass i tiltaksplaner.

—at regjeringen satser p& den industri som er i distriktet, og at det m§ lages lover
som forbyr nedleggelse av en bedrift sS lenge den viser seg & vsere lennsom,
eller at det med tilskuddsmidter ligger til rette for fortsatt drift.

(Representantskapsmete 17/3 1986)

USA'S MILIT/ERE AKSJONER I UBYA

Arsmetet i Oslo faglige samorganisasjon 21. april 1986 vil p& det sterkeste for-
d0mme USAs militsere aksjoner i Libya. Stormakters krenkelser av andre lands
suverenitet og bombing av sivilbefolkningen kan under ingen omstendighet aksep-
teres av det internasjonale samfunn. Oslo faglige samorganisasjon vil ogsd uttrykke
forferdelse over at britiske flyplasser som inngar i det vestlige forsvarssystem er tatt
i bruk i forbindelse med USAs terrorbombing. Samorganisasjonen vil kreve at den
norske regjering straks ber USA innstille alle fiendtlige angrep mot Libya. Regjerin-
gen m& samtidig kreve at ingen allierte land stiller seg til disposisjon for S bist&
militsere aksjoner mot selvstendige stater.

Krigshandlinger er ingen vei & g& i kampen mot internasjonal terrorisme. Tvert om
vil en slik krenking av et tands suverenitet som den vi n& har sett bidra til & 0ke
vold, terror og internasjonal spenning. Bombingen av Libya har ogsfi ekt spenningen
i Midt-0sten og pS det europeiske kontinentet. Kampen mot terrorisme krever felles
internasjonale tiltak og betinger at grunnlaget for terroren fjernes. Her m& ogsS
Europa kjenne sitt ansvar.

(Arsmotet 21/4 1986)
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TVUNGEN L0NNSNEMND

Av leder i Oslo faglige
samorganisasjon,
Annar Lille-Maehlum.

PS vegne av styret i Oslo
faglige samorganisasjon til-
later jeg meg & komme med
falgende uttalelse i sakens
anledning:

Regjeringens bestutning om
a ta i bruk tvungen lenns-
nemnd i tariffoppgjeret for
store deler av de offentlige
tilsatte er et kraftig angrep p&
forhandlings- og streikeretten
til de tilsatte i stat og kom-
mune. Streiken innebar ingen
trusel mot liv og helse. Ned-
vendige dispensasjoner ble
gitt. Vedtaket om voldgift ble
fattet p& grunnlag av organi-
sasjonenes opptrappingspla-
ner, men fer man fikk se
virkningene av disse tiltak-
ene.

Styret i Oslo samorg vil ut-
trykke stor skuffelse over at
Arbeiderpartiet tok voldgifts-
systemet i bruk.

Arets lennsoppgjor for stat
og kommune har vist at det
taktisk-/politiske spill rundt
forhandlingene overskygger
og setter til side muligheten
for reelte forhandlinger. Kon-
sekvensene av streik blir slStt
opp i mediene, uten at de
sm& detaljer som gjerne er
avgjorende i forhandlingene
kommer fram.

Dette er like mye et spark til
de politisk ansvarlige i Nor-
ske Kommuners Sentralfor-
bund som et varsko til regjer-
ingen.

Styret i Oslo faglige sam-
organisasjon har forstfielse
lor den politiske streiken mot
regjeringens beslutning om
bruk' av voldgift.og til organi-
sasjonenes kamp for bedre
lenns- og arbeidsforhold.

(Styremete 9/6 1986)

Samorgs nestleder Marit Nybakk har engasjert seg
sterkt i Ser-Afrika-debatten, bSde i Stortinget, (ag-
bevegelsen og i den offentlige debatten.
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S0KELYSET PA ARBEIDSMILJ0ET

Representantskapet i Oslo faglige samorganisasjon er kjent med at Arbeidstilsynet
i dslo er pSlagt S inndra en stilling —noe vi sterkt beklager —da det er v&r opp-
fatning at bem'anningen ma styrkes - ikke svekkes. Vi gir derfor vSr tilslutning til
uttalelsen fra styret i distrikt 2.

Oslo har i dag en utstrakt byggevirksomhet, og Arbeidstilsynet har i denne for-
bindelse hatt en aksjon i bygge- og anleggsbransjen for a underseke om Arbeids-
miljelovens sikkerhetsbestemmelser for byggestillaser og takarbeider overholdes.
Bakgrunnen var stor p&gang fra byggeplasser for slikt tilsyn. Resultatet av under-
sakelsene viste store mangler flere steder. Dette viste ogs& at det er et stort behov
for styrket opptsring av arbeidsgiverne.

Arbeidstilsynets ansvarsomr&de omfatter i dag over 20.000 virksomheter, med vel
460.000 arbeidstakere. 1 tillegg kommer det sannsynligvis i nser framtid en utvidelse
av arbeidsomrSdet idet en-mannsbedrifter (kontrakterer) og herunder lakkerings-
verksteder er foresl&tt lagt inn under arbeidsmiljaloven. Dette vil fore til krav om
ytterligere 0kt innsats.

Arbeidssituasjonen for de ansatte i arbeidstilsynet er langt fra tilfredsstillende. Noen
eksempler:
- det blir ikke tid til a behandle personlige henvendelser,
- det mangler inspekt0rer i to roder pluss en skote,
—rodene er for store slik at det ikke blir tid for nodvendig oppfolging og

sikkerhetskontroll,
- behandlingen av skademeldinger blir mangelfull p.g.a. tidspresset,
—i Norges Bank's nybygg er 94 firmaer involvert. Ekspedisjon av saker fra dette

byggeprosjekt tar altfor lang tid.

Fagbevegelsen i Oslo kan ikke akseptere at Arbeidstilsynet blir svekket slik vi
n& er vitne til. Tilsynets evne til S kontrollere og felge opp pSlegg viser seg & vaere
begrenset. VI m& fS et mer effektivt arbeidstilsyn.

Fagbevegelsen i Oslo gdr sterkt imot en nedbygging av bemanningen i Arbeidstil-
synet fordi dette bidrar til a uthule intensjonene i Arbeidsmiljeloven. Vi krever deri-
mot at bemanningen styrkes.

(Representantskapsmote 29/9 1986)

KONFLIKTEN VED A/S VINIWONOPOLET

Styret i Oslo faglige samorganisasjon vil p& det skarpeste ta avstand fra Vinmono-
polets avskjedigelse av hovedtillitsvalgte HAkon Hest. Samorg kan ikke akseptere
dette angrepet p& Hovedavtalen, et angrep som p& sikt kan undergrave hele tillits-
valgt-ordningen i arbeidslivet. Styret i Samorg krever videre at H0St blir tatt inn i
stillingen igjen s& lenge saken hans er til behandling i Arbeidsretten. En slik imete-
kommelse fra arbeidsgivers side vil ogsa kunne hindre en skadelig storkonflikt ved
statsbedriften A/S Vinmonopolet.

Styret i Oslo faglige samorganisasjon vil be regjeringen ved sosialminister Tove
Strand Gerhardsen snarest se nsrmere p& administreringen av og forholdene ved
Vinmonopolet. Dette ogsd sett i lys av debatten om norsk alkoholpolitikk.

(Styremete 6/10 1986)

SAMORGS SYN PA STATSBUDSJETTET

For fagbevegelsen er det viktig at et statsbudsjett sikrer en sosial fordelingspolitikk,
spesielt i en 0konomisk krisesituasjon. Det framlagte statsbudsjett er stramt, men
legger vekt pfi offentlig forbruk og satsing p& prioriterte omrader.
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Statsbudsjettet har en riktig nseringspolitisk profil, med satsing p& forskning, utdan-
ning og informasjonsteknologi. Samorg krever likevel en sikring av ensidige industri-
steder. Vi savner generelt mer kortsiktige industripolitiske tiltak, og gdr imot for-
slaget om & fjerne timestotten til teko- og skoteyindustrien. Samtidig er det viktig
& sikre oppdrag til industrien, og at Staten ivaretar eierinteressene i industrien.

Statsbudsjettet skaper ikke et tilstrekkelig grunnlag for en nedvendig satsing pS
offentlig sektor. 0kningen p& 625 nye stillinger i Staten er konsentrert om ganske
i& prioriterte omrfider som universitets- og hegskolesektoren, politi- og lensmanns-
etaten og Biltilsynet. Samorg minner om at vi har en rekke andre etater som bl.a.
Arbeidstilsynet, Arbeidsformidlingen, kemnerkontorer og ligningsetaten som har
et akt bemanningsbehov. Staten har fremdeles tusener av «gr&»stillinger. Stortinget
md nd stille krav til regjeringen om en handlingsplan for omgjerjng av «grS»stil-
linger til faste, for pS denne mdten S ivareta et reelt arbeidsgiveransvar.

Regjeringen m& arbeide for en sterkere kontrolt med priser og avanser, futi syssel-
setting og balanse i norsk 0kon&mi.

Samorg er enig i de fleste tiltak som-foreslSs for et mer rettferdig skattesystem.
Tiltakene vil totalt sett fere til en sterkere skattelegging etter evneprinsippet. Initia-
tivet m& felges opp med en helhetlig skattereform. Samorg beklager imidlertid at
ordningen med SMS svekkes. Innstrammingstiltakene mS i stedet settes inn pd
skjerpet aksje- og bedriftsbeskatning, samt oppheving av 12 G for innbetaling av
folketrygdavgiften. Eiendomsskatten m& okes.

Et endret skatteopplegg gir sammen med andre fordetingspolitiske virkemidter, som
lavere rente, lengre svangerskapspermisjon og flere barnehager en bedre sosial
profil enn det som har vsert tilfelle de seinere Sra. I ekonomiske innstrammingstider
blir slike prioriteringer spesielt viktige, og vi vil understreke at regjeringen her ikke
har gdtt langt nok. Samorg krever at 1988-budsjettet m& inneholde en betydelig
sterre akning av omsorgspermisjon og utbygging av barnehager.

Boligfinansieringen md legges om, slik at den sosiale boligbyggingen gjenopprettes.
En sterre andel av boligbyggingen m& derfor finansieres over statsbankene, med
gunstigere regler for avdragstid og renter. Staten md gi stotte til etablerings- og
utleieboliger. Stortjnget m& eke utl&nsrammene i Husbanken og Postsparebanken
betydelig og Spne for renter p& postgiro. En styrking av statsbankene og etablering
av en statens forretningsbank (Postbank) vit bli aktive virkemidler i Statens mulig-
heter for & styre kredittutviklingen. Regjeringen md sette i verk effektive tiltak for
& fd ned rentenivdet i de private bankene.

Samorg krever at overferingene til kommunene sikres og okes.

(Representantskapsmete 20/10 1986)

KONFLIKTEN VED A/S VINMONOPOLET

Samorg har med undring og sterk beklagelse hort Arbeidsrettens dom. Samorg
beklager at Hovedavtaten i praksis gir et s& svakt vern av titlitsvalgte. Dommen er
ikke i pakt med fagorganisertes rettsoppfatning i dag.

Arbeidsretten har avgjort at konflikten ved A/S Vinmonopolet er ulovlig, og vi tar
dommen til etterretning.

Uavhengig av rettens konklusjoner er det kommet fram klare signaler om store
samarbeidsproblemer ved A/S Vinmonopolet. Alle parter ber derfor'vaere tjent med
en gjennomgang av organisering, ledelse m.v. i bedriften. Regjeringen ved sosial-
minjsteren m& ta oyeblikkelig initiativ til forhandlinger for S finne'en lesning p&
konflikten.

(Styremete 3/11 1986)
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UTTALELSE OM NICARAGUA

Nicaragua er et krigsrammet land. Syv Sr etter revolusjonen mS fremdeles en vesent-
lig del av landets inntekter gS til S dekke militserutgiftene. Mangelen p& politisk og
ekonomisk stabilitet har hindret landet i S gjennomfere de planer som like etter
revolusjonen ble lagt for landets utvikling. De amerikanskstattede opprorsstyrkene
«Contras»bserer ferst og fremst ansvaret for denne situasjonen som har hindret
ekonomisk og sosial utvikling i Nicaragua.

USA's stette til «Contras»og landets generelle politikk overfor Nicaragua, er i strid
med internasjonal lov.

Nedskytingen av det amerikanske transportflyet over nicaraguansk territorium, og
arrestasjonen av Eugene Hasenfus, er et sterkt bevis for at USA's regjering driver
direkte militaer aktivitet mot Nicaragua. Dette medferer brudd pd Kongressens vedtak
om ikke & operere militart i Nicaragua. Reagan-administrasjonens forsek p& d
bortforklare hendelsen er lite troverdig.

Til tross for at Nicaragua er blitt pSfart store tap, har landet g&tt gjennom en positiv
gjenreisingsperiode etter revolusjonen. Analfabetismen er nesten utryddet, sosiale
forbedringer er innfart, og landet har en regjering som er politisk representativ for
folket. Det er i dag ingen tvil om at sandinistpartiet FSLN har overveldende opp-
slutning.

Nicaragua trenger stotte. Den vestlige verden har et ansvar for & stette land i
Mellom-Amerika som kjemper for politisk og okonomisk uavhengighet. Som en alliert
til USA ber Norge bruke sin stilling til & pdvirke stormakten, samtidig som kontakten
med Nicaragua md styrkes. Vestlig stotte til Nicaragua vil bidra til A fremme, sosial,
ekonomisk og demokratisk utvikling.

Det er positivt at regjeringen g&r inn for en ekning av bistanden til Nicaragua. Sverige
trapper n& opp sin politiske stette til Nicaragua. Dette ber forplikte Norge til ytter-
ligere aktiv handling. 0kt bistand er ikke nok. Nicaragua trenger en klar politisk
anerkjennelse. Dette kan Norge gjennomfere bl.a. ved & fere en mer aktiv politikk
til stotte for Nicaragua i alle internasjonale fora.
Norsk fagbevegelse mS ogsd knytte sterkere kontakter med Nicaragua. Dette er
verdifullt som en erklsering om solidaritet.

Oslo faglige samorganisasjon vil:
—Kreve at USA anerkjenner dommen ved den internasjonale domstolen i Haag,

og forplikte seg til & respektere internasjonal lov.
—Oppfordre alle vestlige land til S styrke handelsforbindetsene med Nicaragua for &

redusere effekten av USA's okonomiske og militsre aggresjon.
—Kreve at Norge tar opp USA's overgrep mot Nicaragua i NATO-rSdet.
—Kreve at regjeringen fremmer forslag om Nicaragua som hovedsamarbeidsland.

Stortinget ma godkjenne forslaget om fredskorps til Nicaragua.
—Oppfordre alle deler av norsk fagbevegelse til S styrke forbindelsene med Nica-

ragua, herunder det bilaterale samarbeidet med hele fagbevegelsen i Nicaragua.
- Be den norske regjering invitere Ortega til Norge.

(Representantskapsmete 17/11 1986)

KOMMUNEBUDSJETTET FOR 1987

De okonomiske rammebetingelsene for forslaget til nytt budsjett er meget stramme.
Regjeringens opplegg for & dempe veksten i innenlandsk bruk av varer og tjenester
samt det drastiske fallet i oljeprisene, er faktorer som i denne sammenhengen har
stor betydning. NSr vi s& legger til de negative virkningene for kommunens aktivitets-
nivS som ligger i fjorSrets pSlegg fra staten om nedbetaling av diverse ISn, er det
uomtvistelig et dystert bilde som blir tegnet.
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Selv om den ekonomiske virkelighet krever sterre nokternhet i kommunens vekst, er
det helt klart at budsjettets sosiale profil vil vsre avhengig av konkrete politiske
yalg og prioriteringer. ByrSdets forslag til budsjett for 1987 er s^ledes et budsjett
hvor ansvaret for salderinger blir lagt p& de d^rligst stilte. Forsokene p& & gi Srets
tariffoppgjBr «skylda»for vanskelighetene kan bare beskrives som et dSrlig forsek
p& & lepe fra sitt ansvar.

1 budsjettforslaget er det forutsatt en kompensasjon for prisstigningen p& 5 %. Alle-
rede nd synes prisstigningen & bli heyere. 5 % kompensasjon innebaerer derfor en
reell nedskjaering av etatens virksomhet.

Kostnadsberegningene for arbeidstidsforkortningen fra 1/1 1987 er satt til 200 mill.
kroner for helse- og sosialsektoren, og 300 mill. kroner for den ovrige delen av Oslo
kommune. 1 budsjettet er det lagt opp til at bare omkostningene i helse- og sosial-
sektoren skal dekkes. De andre etatene skal dekke kostnadene gjennom rasjonali-
sering og effektiviseringstiltak. Legger vi sa til at lennsbudsjettet er redusert med
1 %, blir vSr pSstand om en reell nedtrapping i kommunens virksomhet ytterligere
forsterket.

For & avhjelpe den vanskelige rekrutteringssituasjonen som er oppstttt innen eldre-
omsorgen, vil vi foreslS at ubesatte stillinger p& sykehjemmene besettes med andre
yrkesgrupper enn de normerte. Ledige stillinger kan ogs& besettes med merkantilt
personale for & avlaste pleiepersonalet for slike oppgaver. Dette md skje i forstflelse
med det berorte personalet og deres organisasjoner.

1 det fremlagte forslaget til statsbudsjett legges det opp til et nytt skattesystem som
i sterre grad skal sikre oss mot skattesnyteri. Vi har ingen motforestillinger til
skattesystemets mfilsettinger. Tvert imot! Imidlertid ferer forslaget med seg en
vesentlig svekkelse av skatteanslaget for Oslo kommune. Forelopige beregninger
viser et inntektstap p& ca. 250 mill. kroner. Med utgangspunkt i det ovenst&ende vil
et slikt tap vsere nser katastrofe for Oslo kommune, og er som sfidant helt uaksep-
tabelt. Vi krever derfor full kompensasjon fra staten for det inntektstapet et nytt
skattesystem vil pfifere Oslo kommune.

(Representantskapsmete 17/11 1986)
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Solidarifcet med HK-ansatte i handelsnsringen farte Samorg og kirken sammen.

INTERNASJONALT SAMARBEID
Nordisk hovedstadskonferanse ble i 1986 avholdt i Kebenhavn, LO-
skolen i Helsinger, 23.-24. oktober i forbindelse med 100-&rsjubileet
til Arbejdernes Fsellesorganisation. Temaet var denne gang: Arbeid,
fred og nedrustning. 1 tillegg til de nordiske hovedsteder, mette ogs§
faglige representanter fra hovedstedene i Nederland, England, Frank-
rike, Belgia og Italia.
Innledere pa konferansen var:AnkerJ0rgensen,fhv.statsministeriDan-
mark, Finn Thorgrimson, nestformann i LO i Danmark, Harald Lev&s,
sekretser i EFS, John E. Tomlinson, medlem av Europa Parlament.
Samorgs delegasjon besto av: Annar Lille-MaehIum, Per Ryanes, Turid
Dankertsen og Arne Jensen.
I tillegg til selve konferansen ble det i forbindelse med jubileet arran-
gert opptog i gatene samt mottaketse i Folkets Hus. Videre inviterte
overborgermester Egon Weidekamp til mottakelse i Radhuset.
Folgende uttalelse bte enstemmig vedtatt pa konferansen:

Arbejde, fred og nedrustning
1 Europa er der 22 mill. mennesker arbejdslese. Arbejdsleshed kraen-
ker ikke bare menneskers vserd, det er ogs^ arsag til ekonomiske kri-
ser. Fuld beskaeftigelse ferer til ekonomisk vskst, god social standard
og bedre mennesketige og internationale relationer. Det faktum, at ca.
6 mill. af Europas unge ikke har arbejde, kan fore til at vore unge ud-
ssettes for kriminalitet, familieoplesning og andre sociale problemer.
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Vi befinder os i princippet i samme situation som Europa i trediverne.
Demokratiet har sejret i Vesteuropa. Arbejderbevsegelsen ma derfor
bade fagligt ogpolitisk vsrne om demokratiet og advare om, at krig
aldrig kan lose problemerne.
Nu i 1986 fylder Arbejdernes F%llesorganisation Kbh/Frb. 100 ar.
1 den anledning afholder Europas faglige storbyorganisati'oner et semi-
nar med emnet «Arbejde, fred og nedrustning i Europa».
Pa dette seminar har vi diskuteret felgende spergsmal:

Arbejde
22 millioner arbejdslose, hvoraf 6 mill. er unge og 10 millioner er
kvinder. Dette er helt uacceptabelt. Men hvordan" kan vi praktisk
arbejde for fuld beskseftigelse? Ikke mindst i storbyregioner.
Europ^isk Faglig Sammenslutning, EFS, har preget pa nogle fram-
gangsmader, f.eks. en progressiv okonomisk politik, kooTdinering
mellem Europas stater indenfor transport, telekommunikation, bolig'-
byggeri, uddannelse, hospitalsv^sen, energi, bedre miljo - alsammen
jobskabende.
Selvfelgelig har hvert land sine specifikke forudsffitninger, men vi har
dog mange fselles problemer, som burde fere til, at'vi far et stort
behov for udveksling af erfaringer. Hvordan skal vi kaempe for arbejde
til alle i storbyerne.

Fred
Vor historie viser, at hej arbejdsleshed, social og okonomisk nedgang
kan fore til krig. Derfor kan fjernelse af disse problemer vaere en
9od indsats for fred. Men ogsa en bred indsats' for at pavirke den
offentlige mening og oplysningsaktiviteter er meget veerdifulde. Efter-
som vi i storby-fagbev^gelsen repr%senterer hundretusinder af men-
nesker, er det naturligvis interessant at se, hvordan vi handler.
Spergsmalet bliver da pa hvilken made vi kan handle, feelles og indi-
viduelt. Hvordan arbejder vi i storbyerne for freden?

Nedrustning
Alle former for forsvar og oprustning er forberedelser til krig. Der-
med er ogs& forslag om nedrustning en del af fredsarbejdet. Sp0rgs-
malet bliver da hvornar, hvor og hvordan vi kan arbejde med ned-
rustningsspergsmalene.
Gennem debat om disse spergsmal, og med EFSs stillingtagen som
udgangspunkt (se vedl. uttalelse) kan'seminaret i Kebenhavn med
deltagelse fra fagforeninger fra europsiske hovedstaeder formulere
fselles standpunkter, som vi kan arbejde videre med i vore egne byer.
Med dette og med vore medlemmers stette il EFS's arbejde for fuld
besksftigel&e, fred og nedrustning som udgangspunkt, k'an vi sam-
men aktivt arbejde for en bedre verden.
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Den europeiske faglige samorganisasjon:

PRESSEMELDING

Den Europeiske Faglige Samorganisasjon og de44 millioner arbeidere
som vi representerer i Vest-Europa beklager sterkt det mi&Iykkede
mete mellom Reagan og Gorbatsjov i Reykjavik. Arbeiderne i Europa
hadde h&pet p& konkrete beslutninger vedrerende nedrustnings-
sporsmalet, spesielt atomvapen.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon krever at det blir arrangert
et nytt mete mellom Reagan og Gorbatsjov i host for & fortsette disku-
sjonen angdende nedrustning.
Det mislykkede forseket i Reykjavik burde ikke vsre en unnskyldning
for & stanse flere moter, og hvor nedvendig det er at det hersker
enighet vedrerende nedrustningssporsmSlet.
Informasjonen som er gitt under Reykjavik-metet indikerer at USA og
Sovjet var svsert nser ang&ende viktige nedskjaeringer av mellom-
distanseraketter og strategisk plasserte kjernevapen for sammenbrud-
det. Dette i seg selv er en positiv utvikling og flere meter burde finne
sted ut ifra dette poenget.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon tar opp igjen sine meninger
for fred, og vil derfor anmode alle europeiske regjeringer om & legge
press p& USA slik at de gdr vekk fra sitt Star Wars-program slik at
likt utgangspunkt skal kunne vsere mulig. Den Europeiske Faglige
Samorganisasjon anmoder USA og Sovjet om & arbeide aktivt pS dette
omrSde fer nedrustningskonferansen i Geneve og priortere disku-
sjoner om mulig enighet om nedrustning av romv^pen.
Stockholmsavtalen viser at supermaktene kan bti tvunget og over-
bevist om enighet n&r andre land er involvert i forhandlingene.
Derfor vil Den Europeiske Faglige Samorganisasjon anmode alle
regjeringer i Europa om & legge press p& regjeringene i USA og
Sovjet slik at metene og forhandlingene vil finne sted som planlagt.
Alle land som har kjernev^pen - Europa inkludert - spesielt Frank-
rike og Storbritannia - burde vsre innstilt p& & bidra slik at den
beste lesningen vil finne sted av nSvaerende og fremtidige forhand-
linger.

Den europeiske faglige samorganisasjon:
LA OSS SAMMEN KJEMPE FOR FRED, SIKKERHET
OG NEDRUSTNING

1 anledning av EF's fredsdag 24. oktober 1986, stadfester Den Euro-
peiske Faglige Samorganisasjon sitt virke med uviklingen av detente,
nedrustning og sikkerhet. Foreningen synes at fred, ekonomisk frem-
gang, sosial rettferdighet og utviklingen av menneskelig og fagforen-
ings rettigheter er ufravikelig bundet sammen.
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Alle i Europa lever hele tiden under den truselen av tilintetgjerelse i
lepet av fa minutter. Den Europeiske Faglige Samorganisasjon for-
kaster den illusjonen om at kjernevapen gir sikkerhet til de land som
har det, tvert imot, Den Europeiske Faglige Samorganisasjon er over-
bevist om at de eksisterende kjernevapen indikerer den potensielle
destruksjon av alt liv.
1 en verden hvor de mest vitale behov for eksistensgrunnlaget for mil-
lioner av mennesker mangler, er de ekonomiske og sosiale konse-
kvenser ved opprustningskapplepet ganske skremmende.
Av disse grunner m& Den Europeiske Faglige Samorganisasjon med
35 nasjoner og 44 millioner medlemmer i Vest-Europa bringe all mulig
tyngde pa de nasjonale, europeiske og internasjonale makter for &
anmode dem om a tvinge fram en aktiv fredspolitikk basert pa
felgende punkter:
1. Alle kjernevapen utplassert eller rettet mot Europa m& bli tilintet-

gjort for alltid.
2. Utviklingen av romvapen m^ bli stanset oyeblikkelig.
3. Meter ma finne sted med hensyn til kontroll og reduksjon av v^pen

og tilintetgjerelse av kjemiske og biologiske v^pen.
Selv om Den Europeiske Faglige Samorganisasjon observerer at det
er sterre forstaelse fra supermaktenes side er det nodvendig at
mange tiltak ma opprettes. Ikke desto mindre ma mange anstrengel-
ser til for a skape et klima av tillit for a oppna en varig enighet.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon betrakter avtalen signert i
Stockholm 21. september 1986 som en oppbyggelse av sikkerhet og
tillit som fundamentale arsakertil nedrustning i Europa.Detvisersegat
supermaktene kan komme til enighet nar de blir lagt press pS av de
0vrige europeiske nasjoner som er berort av nedrustningsspersm^let.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon forventer at denne Snden
vil best^ nar diskusjonene og forhandlingene fortsetter i Wien i
november 1986.

Den europeiske faglige samorganisasjon:
Arbeiderne i Europa beklager dypt det mislykkede metet i Reykjavik
mellom Reagan og Gorbatsjov. Arbeidernei Europa haddehapetatdet
skulle bli foretatt endelige avgjerelser slik at konkrete tiltak kunne bli
satt i verk med hensyn til nedrustning, sserlig vedrerende atomv^pen.
Det mislykkede motet Reykjavik burde ikke vsere en unnskyldning for
a blokkere meter om en nedvendig enighet vedrerende nedrustning.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon anmoder alle regjeringer i
Europa om a legge press pa regjeringene i USA og Sovjet om S
fortsette med a ha kontakt vedrerende nedrustningssporsmalet.
Alle land med kjernevapen og - spesielt Europa - for ikke da &
snakke om Frankrike og Storbritannia - burde ogsa vsere forberedt p&
& bidra for & fa maksimalt utbytte av n&vsrende og fremtidige meter.
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1 Helsinki-«avtalensand»,stetter Den Europeiske Faglige Samorgani-
sasjon fortsettelsie av oppbyggelse og forbedring av forholdet mellom
vest og 0St i Europa.

Arbeiderne og menneskene i Europa ensker et Europa hvor det
eksisterer respekt for de demokratiske prinsipper og hvor menneske-
lige og arbeiderbevegelsenes rettigheter er garantert uten unntagelse.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon har patatt seg ansvaret
med a arbeide for bedre forstaelse, tillit og detente for derved a gi
sitt bidrag til fred og sikkerhet.
Den Europeiske Faglige Samorganisasjon anmoder alle arbeidere i
Europa om a gi deres fulle stotte til de krav for fred og sikkerhet, og
la de ansvarlige regjeringer og internasjonale organisasjoner fa here
deres appelt.
Bare vi kunne kombinere vare anstrengelser som arbeidende menne-
sker, slik at fred og sikkerhet kan bli virkelighet.
La oss kjempe sammen i solidaritet

FOR FRED - FOR SIKKERHET - FOR NEDRUSTNING

FAGLIG DELEGASJONSBES0K FRA FDGB (0ST-BERLIN)
I dagene 2.—7.juni fikk vi bes0k av en faglig delegasjon fra FDGB i
0st-Berlin. Delegasjonen besto av nestlederen i FDGB, Berlin, Erich
Schroder og avdelingsleder Werner Fiedler. Som tolk fungerte Ingrid
Galgerud fra Translaterservice A/S.
Folgende program ble gjennomfort: Samtale med Samorgs ledelse om
virksomheten. Samtate med ledelsen i EIektromontorenes Forening
samt omvisning i nytt boligstr0k i Bj0rndalen. Besok i DDR's ambas-

Delegasjonen foran Rddhuset. Fra venstre avd.leder Werner Fiedler, tolken Ingrid
Galgerud og nestlederen Erich Schroder.
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Delegasjonen pd besek i d^t nye boligfeltet p& Bjorndalen. Vertskap: Elektromontor-
enes Forening v/sekr. Finn Hauge, styremedlem John Myhrvold og" foreningens for-
mann Wilhelm Nilsen.

sade. Samtaler med representanter for LO's internasjonale avdeling.
Omvisning og samtaler pa DENOFA Lilleborg Fabrikker A/S. Omvis-
ning og samtaler pa Postterminalen. Omvisning og samtaler pa Fabri-
tius A/S. Samtaler med representanter for Norsk Tjenestemannslag.
Samtaler og omvisning arrangert av ledelsen i Oslo' distriktsstyre av
Norsk Komuneforbund.
Vi takker de organisasjoner, fagforeninger, klubber og enkeltpersoner
som patok seg a vgere vertskap under delegasjonens'opphold i Oslo.

F.ra-avsI<Jedsmidda?e" Pa.Sara Hotell. Fra venstre: Tidl. leder i Oslo distriktsstyre i
J<ommuneforbund> Age Karlsen, 1. sekr. i DDR's ambassade,"Thomas~Stentz^

og_Finn Hauge, Samorgs styre, Werner Fiedler, FDGB, tolken Ingrit
Galgerud, Erich Schroder, FDGB og lederen i Samorg, Annar Lilie-Maehlum'."
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RESULTATREGNSKAP FOR 1985

Utgifter: 1986

Lenn ............................ 196.050
Arb.giveravgift og pensjonskasse .. 52.567
Kontorhold inkl. assistanse ........ 64.370
Trykksaker og porto .............. 36.512
Bevilgninger .................... 3.900
Moteutgifter ...................... 49.842
1. mai-arrangementet ............ 123.796
BIomster og gaver ................ —
Kontingent til AMO .............. 20.000
Kontingentandel samorg Akershus .. 17.219
Andre kontingenter .............. 2.450
Familiepolitisk utvalg .............. —
V&rmarked ...................... -
Bidrag til A/S Oslo Vekst
Kvinnekonferanse Sermarka ...... —
Delegasjon til 0st-BerIin .......... —
Delegasjon fra 0st-Berlin .......... 30.504
Nordisk Hovedstadskonferanse .... 9.561
Aksjon Lockout .................. 6.714
Likestillingsseminar Sanner ........ 21.252
Seminar FAFO-rapporten Leangkollen 9.551
Datautstyr ...................... —
Boligkonferanse .................. —
Renteutgifter .................... —
Overskudd 1985 .................. -
Overskudd 1986 .................. 42.936

687.739

BUDSJETT REGNSKAP

1986 1985

177.000 168.501
45.000 43.344
70.000 64.294
40.000 37.117
10.000 2.800
35.000 28.654
90.000 109.254
10.000 5.845
20.000 20.000
31.000 37.000

4.000 2.350
6.981
5.000
2.000
6.000
9.972

15.000
15.000 5.650

10.000
13.000
50.000
5.000

3.919
91.135

640.000 649.816

Inntekter:
Kontingent ...................... 640.741
Bevilgning fra Oslo kommune 1. mai 45.000
Bankrenter ...................... 1.998

687.739

600.000 609.816
40.000 40.000

640.000 649.816
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BALANSE PR. 31/12 1986
Eiendeler:

Kassabeholdning ................ 85
Postgiro ........................ 3.366
Bankbeholdning .................. 115.569
Aksje i Oslo Nsringsselskap ...... 1.000
Aksje i Oslo Vekst A/S ...'......... 10.000

130.020

Gjeld og egenkapital:
Kapifalkonto pr. 1/1-86 ............ 42.936
Overskudd ...................... 87.084

130.020

Oslo, den
31/12 1986
19/01 1987

Annar Lllle-Msehlum Arne Jensen Ingvald Kolve
Leder Sekr./kass. Revisor

Ingvald 0rsnes
Revisor

REVISJONSBERETNING FOR 1986

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

Ai"sr®9nskapet er gjennomgStt og underskrevet 1 dag. Ettersyn av
beholdning i kasse 6g 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 ekonomiske stilling ved Srsskiftet.
Vi tillater oss §innstille regnskapet til godkjenning.

Oslo, 19. januar 1987

Ingvald Kolve
Revisor

Ingvald 0rsnes
Revisor
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REGNSKAP FOR 1. MAI 1986

1. Youngstorget
Vaktmann p& torget .............................. 1.400
Transparent p& balustrade og Folketeaterbygningen .. 8.824
Leie og tilrigging/nedrigging av scene .............. 5.575
Norsk Folkehjelp Sanitet .......................... 1 .800
Blomster og lov til torget .......................... 1.580
Lydan'Iegg Sound Service .......................... 5.250
Ruselekka Janitsjar .............................. 2.000
Sinsen Ungdomskorps ............................ 2.000
Transport ........................................ 1.625 30.054

2. Agitasjon
Annonse i Arbeiderbladet........................... 21.600
Annonse Ny Tid .................................. 9.000
Annonse Fri'heten ................................ 3.811
Annonse Aktuell Perspektiv ........................ 600
2.500 brosjyrer (togopst.plan/program) .............. 4.455
14.000 husstandsbrosjyrer .......................... 30.000
Byradioen, prod. og sending ...................... 14.610 84.076

3. Transparenter
Sem 100 stk. transparenter ........................ 5.000
Malervarer ...................................... 2.233
Diverse Stensback ................................ 131
Maling av 85 stk. transparenter .................... 7.440
Klargjoring av materiell ............................. 700
Innkjopt flaggstenger/bsrestokker/eyekroker ........ 1.753 17.277

4. Diverse
Bespisning ...................................... 7.355
Reiseutgifter Lindiwe Mabuze ...................... 2.220
Andre reiseutgifter ................................ 162
Assistanse ...................................... 600
St&lskap for oppbevaring av rekvisita ............... 3.384
R0d duk til scene ................................ 166 13.887

Samlede utgifter .................................. 145.294

Tilskudd fra Oslo kommune ........................ 45.000
Salg av 43 stk. transparenter ...................... 21.500
Underskudd ...................................... 78.794 145.294
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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 best&r 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 neerst&ende 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 &. sikre full
sysselsetting,

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

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

O medvirke ved innsamlinger, arrange-
re 1. mai og ellers moter av faglig art,

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

ALLE pd arbeidsplassen
din burde vare oi^ani-
sert—enig?
Gjernoemeddetidag!

Organisasjonen

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

Representantskap
300 medlemmer

Velger

M0ter7/8
gangerpr.dr

Styre
11 medlemmer

Velger

Meter 1 gang
pr. mdned

Arbeidsutvalg
fonn./nestform.

+ fastl. sekr.

Leder

Sdoftedet
er nedvendig

Kontoret
fastt.sekr./kass.

Daglig kontor-
tid

stf
Utvalg/komit6er

Arne Jensen er sekr. i Samorganisasja-
nen. Han treffes i Folleeteaterbygningen
pd Youngstorget, oppg. B vn - Tlf. -IfS 89 87
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TEATEBSEIIEFRALEII/<^r^^^iosi0
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 moter i foreninger, pa
bedrifter, i institusjoner og pa skoler.

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

TEATERSENTRALEN soker ved gunstige abonnementsordninger
a aktivisere alle til regelmessig besok i vare teatre, i konsercsalong-
ene, og i Den Norske Opera.

TEATERSENTRALEN's tilbud:
Var- og hestabonnement 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 salo'ngene.

TEATERSENTRALEN formidler for evr.ig:
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) 42 23 50
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