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KONTINGENTEN TIL SAMORG

Heltbetalende: Kr.2,50 pr.medlem pr.kvartal.
Halvtbetalende: Kr.1,25 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 pa ferdig
utfylte postgiroblanketter som dere f&r tilsendt. Blankettene kan
ogsa brukes i bank.

REPRESENTANTSKAPSORDNINGEN I SAMORG

Samorganisasjonens representantskap bestSr av representanter fra
de tilsluttede foreninger, saledes at foreninger med inntil 500
medlemmer har rett til 1 representant, og deretter 1 representant
for hvert pabegyndte 500 medlemmer, beregnet et-fcer foreningens
medlemstall pr. 3. kvartal (betalende medlemmer)

Ingen forening har dog rett til mer enn 20 represen-fcanter.

ARSM0TETS FORRETNINGSORDEN

1. Ingen har rett til ordet mer enn 2 ganger i samme sak.
Taletiden begrenses til 5 minutter f0rste gang og 3 minutter
annen gang.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og h0yst 1
minut-b. For0vrig kan det stilles forslag om ytterligere
begrensning og strek med de inntegnede talere.

2. Forslag mS innleveres skriftelig 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 pS dagsorden oppsatte
saker, kan ikke behandles.

HUSK A TA MED ARSMELDINGEN PA ARSM0TETi

STYRET
Leder
Nestleder
Medlemmer

Varamedl

Tiltr.:

Per Rlausen (xx
Erna Ansnes (x
Finn Hauge
Arnold Langbraten
j0rn Karlsen
Bj0rgulv Froyn (xx
Randi Solberg
Inger Lise Hus0y (x
Roy Pedersen
Benedicte Sterner
Anne Finborud
Marg-rethe Mortensen
Nils Danielsen
Nina D. 0istad
Helge Leithe
Wenche Paulsrud/
Odd Bach

Handel og Kontor
Postorganisasjonen
Elektr.-og Kraftst.forb.
Fellesforbundet
Arbeidsmannsforbundet
Kommuneforbundet
Tele- og Dataforbundet
Tjenestemannslaget
Fellesforbundet
Grafisk Forbund
Skolenes Landsforbund
Kommuneforbundet
Jernbaneforbundet
Nsringsmiddelarb.forbundet
Kommuneforbundet
LO's distr.kontor Oslo



Nina 0istad
Jan Fredrik Nord
Asbjorn Gr0sland

LO's fam.pol.utv.Oslo
LO's ungd.utv.i Oslo
AOF's avd.kontor Oslo/Akershus

x) Inger Lise Hus0y rykket opp som nestleder den 10/9-91 etter
Erna Ansnes som tiltradte ny stilling i LO.

xx)Bj0rgulv Froyn rykket opp som leder den 29/10-91 etter Per
Klausen som blir nytt byradsmedlem fra 1/1-92

REVISJON
Medl.: Willy Wilhelmsen

Morten Brenna
Fellesforbundet
Handel og Kontor

Handel og Kontor
Postorganisasjonen

LO'S REPRESENTANTSKAP
Repr.: Per Klausen (x
Vara: Erna Ansnes (xx

x) Fra 29/10-91 Bjgrgulv Froyn
xx) Fra 10/09-91 Inger Lise Hus0y

TILSYNSUTVALGET FOR LO'S DISTR.KONTOR I OSLO
Leder: Per Klausen (x Handel og Kontor
Vara: Erna Ansnes (xx Postorganisasjonen

x) Fra 29/10-91 Bjgrgulv Froyn
xx) Fra 10/09-91 Inger Lise Hus0y

VALGKOMITE
Leder:
Medl:

Jan Andresen
Per T0mran
Vivi Lassen
Elin Gudmundsen
Finn Hauge

N^RINGSPOLITISK UTVALG
Leder; Marit Nybakk
Medl.: Roy Pedersen

Ellen Stensrud
Karin Torp
Per 0stvold
j0rn Karlsen
Terje Kristiansen

Fellesforbundet
Handel og Kontor
NTL
KommLineforbundet
Styret (NEKF)

NTL
Fellesforbundet
Fellesforbundet
Handel og Kontor
Transport
Arbeidsmannsforbunde-b
Nceringsmiddelarb. forbundet

ARB.GRUPPA OFFENTLIG SEKTOR
Leder: BJ0rgulv Froyn

G0ril Ssland
Arnold LangbrSten
j0rn Karlsen
Nils Daiiielsen
Kari Hauge

Kommuneforbundet
NTL
Fellesforbundet
Arbeidsmannsforbundet
Jernbaneforbundet
Kommuneforbundet

VALGKAMPGRUPPA
Per Klausen
Erna Ansnes
Inger Lise Hus0y
Roy Pedersen
Bjsrgulv Froyn

Handel og Kontor
Postorganisasjonen
NTL
Fellesforbundet
Kommuneforbundet



Jan Fredrik Nord
Odd Bach

Kommuneforbundet
LOs distr.kontor

OFFENTLIGE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Styret i Arbeidstilsynets 2. distrikt:
Medlem: J0rn Karlsen
Vara: Anne Finborud

Inntaksnemnda for de videregaende skoler:
Medlem: Erik Arntzen
Vara: Tore Chr.Hansen

Yrkesopplsringsnemnda i Oslo:
Medl: Gunnar St.Nilsen

Hakon Kjaernsmo
Nina Gystad S-torebrSten (Isrl.repr)

Vara: Edgar Gaard
Lill Ss-bher
Bj0rn Tore Johansen (Izerl.repr)

Styret for Izerlingesenteret for byggfag:
Leder: Erling Henriksen
Vara: Alf Olav Herdlevar

RSdgivende yrkesutvalg: 63 utvalg.

Pr0venemnder i handverksfagene: 96 nerander.

Provenemnder i industrifag: 40 nemnder.

N^rings- og sysselsettingsstyret:
Medlemmer: Per Klausen (fratr&dt des.91) og Brit Pedersen
Vara: Age Sj0moen og J0rn Karlsen

ANDRE NEMNDER, RAD OG UTVALG HVOR SAMORG ER REPRESENTERT

Styret i stiftelsen Yrkesskolenes Hybelhus i Oslo:
Leder: Per Klausen (fratradt nov.91)
Medl.: Arne Jensen
Vara: Finn Hauge
Represent.antskapet i stiftelsen Yrkesskolenes Hybelhus i Oslo
Medl.: Anne Finborud

Eli Marie Asen
Vara: Wenche Paulsrud

Jsrn Karlsen

Styret i 0stkanten Folkets Hus:
Leder: Knut, Samuelsen
Medl.: Arne Jensen

Styret. i Oslo Arbeiderparti:
Medl.: Per Klausen (fratr^dt nov.91)

Bjorgulv Froyn

Styret i Sentrumsforeiiingen:



Medl.: Bj0rgulv Froyn

MEDLEMSSTATISTIKK FOR 1991

Forbund/Fagforening

ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND
Arbeiderbladets redaksjonsklubb

AREEIDSLEDERE OG TEKN FUNKSJ
Avd.4 av NFATF
Oslo Grafiske Arbeidsledere
STK Arbeidslederforening
STK Ing.og Tekn.forening
Avd.97 av NFATF

NORSK ARBEIDSMANNSFORBUND
Oslo og omegn Arbeidsm.forening

FELLESFORBUNDET
Bekledningsarb.Forening
Jern- og Metall Oslo
Oslo St0periarb.forening
Oslo Gullsmedarb.forening
R0rleggernes Fagforening
T0mrer og Snekkernes Fag.for.
Maler og Tapetserernes Forening
Blikkensl.og Taktekk. Forening
Glassmestersvennenes Forening
Isola-b0renes Fagforening
Murernes Union
Murarbeidernes Forening
Stein-Jord og Sementarb.For.
Oslo Trelastarb.forening

ELEKTR OG KRAFTST FORBUNDET
Elektromont0renes Forening
Heismont0renes Forening
Radiomont0renes Forening
Telefonsentralmont.Forening

FENGSELSTJ MANNSFORBUNDET
Oslo Fengsels-fcj.mannsforening

GRAFISK FORBUND
Oslo Grafiske Fagforening

HANDEL OG KONTOR
Oslo Handel og Kontor

HOTELL OG REST ARB FORBUNDET
Oslo Kokkeforening
Hotell og Rest.pers.Forening
Oslo Servitarforening

JERNBANEFORBUNDET
Oslo distr.Kondukt0rforening

Totalt 1/1 bet 1/2 bet

65

2047

2550

650
9283
164
204
830
1277
760
235
81
59

532
336
1570
120

:264
342

5
86

934

5209

15270

462
1240
1111

460

65

997
173 143

Opphort 31/7
350 232
55 33

1100

55
3817

35
118
658
818
438
170
47
44

366
136
800
30

1750
342

5
54

754

3272

5420

272
665
659

240

61
1

o
o

750

10
1272

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

32

5420

67
221
165



Oslo distr.Kontorpers.Forening 219 219
Hovedadm.Kontorpers.Forening 503 397
Eanepersonalets Forening 240 240
Lokomotivstallpers.Forening 310 190
Statsbanenes Sjaf0rforening 87 75
Oslo distr.Stasj.pers.Forening 934 776
Statsbanenes Verkst.arb.forening 1098 573
Oslo distr.Vognvisit0rforening 129 97
Oslo distr.Verksmesterforening 77 22
Oslo distr.Banemes-fcerforening 31 10
Elektropersonalets Forening 150 150
Forsyningspers.Forening 105 56
Oslo distr.Rutebilpers.Forening 313 258
Oslo Ing.og Tekn.forening 83 83

KJEMISK INDUSTRIARB FORBUND
Lilleborg Kjemiske Fagforening 505 265
Nycomed Kjemiske Fagforening 84 65
AL's Kjemiske Fagforening 118 82
Nordox Kjemiske Fagforening 59 49
Nycomed avd.223 av NKIAF 95 56
Grorud Kjemiske Fagforening 20 20

KOMMUNEFORBUNDET
Oslo Havnevesens Pers.forening 327 144
Veivesenets Arbeiderforening 748 455
Oslo kommunale Vogmannsforening 179 65
E-verkets Arbeiderforening 814 651
Kirkevesenets Personalforening 227 121
Vannvesenets Arbeiderforening 397 267
Friomradenes Fagforening 817 434
UllevSl Sykehuspersonales Forening 1550 880
Oslo Sporveisbetjenings Forening 1883 1090
Lysverkenes Funksj.forening 500 500
Renholdsverkets Arbeiderforening 500 360
Oslo komm.Skorsteinsfeieres Foreni 44 34
Oslo Sporveisarbeideres Forening 917 587
Oslo komm.Rengj0ringsass.Forening 0 760
Statssykehusenes Fagforening 978 730
Oslo komm.Skolefunksj.Forening 258 200
Akuttetatens Pers.forening 294 217
Tekniske etaters Fagforening 1058 700
Oslo komm.R0rleggerforening 75 56
Oslo Sporv.Tekn.Arb.lederes For. 178 90
Oslo Brannkorpsforening 615 397
Oslo Kinobetjenings Forening 137 113
Gaustad Personalforening 282 123
Film- og Teaterteknisk Forening 595 435
Hellerud Fagforening 258 200
Oslo komm.Bygg-og boligetaters For 386 242
Tjenest-emannsforeningen ved Radhus 1490 750
Aker Sykehus Personalforening 797 486
Oslo og omegn Vaktmesterforening 520 373
Baneselskapenes Trafikkbefalsfor. 150 150
Oslo Sporveiers Kontorpers.Forenin 223 137
Frissrenes Forening 176 109
Oslo komm.Tjenestemannslag 460 288
Prisnemndas Tjenestemannsforening 46 8
Oslo komm.Revisorforening 112 67
Personalfor.i Norges Blindeforbund 161 157
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92
o
0
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o
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Ullern Fagforening
Sunnaas Personalforening
Kulturpersonalets Fagforening
Oslo komm.EDB-personales Forening
Akershus fylkeskomm.Funksj. for.
Sogn Personalforening
Manglerud Fagforening
Uranienborg/Majorstua Fagforening
Ekeberg/Bekkelaget Pers.forening
Grorud Personalforening
Sag'ene/Torshov Fagforening
S0ndre Nordstrand Fagforening
Helsfyr/Sinsen Fagforening
Bjerke Fagforening
Grunerl0kka Personalforening
B0ler Personalforening
Furuset. Fagforening
Bygdoy/Frogner komm.Fagforening
Nordstrand Fagforening
Grefsen/Kjelsas komm.Forening
St.Hanshaugen/Ulleval Fagforening
Lambertseter Fagforening
Stovner Fagforening
Vinderen Bydelsforening
Bidragsfogdens Personalforening
0stensj0 Bydelsforening
RomsSs Fagforening
R0a Fagforening
D0veforbundets Personalforening
Tannhelsetjenestens Fagforening
Gamle Oslo Fagforening
Innvandreretatens Fagforening

LOKOMOTIVMANNSFORBUNDET
Os lo dis-br. Lokomotivpers .Forening

MUSIKERFORBUNDET
Oslo Musikerforening
Oslo Ballettforening
Norsk Operasangerforbund

N^GRINGS OG NYTELSESMIDD ARBFORB
Oslo Margarinarbeiderforening
Bryggeri og Mineralvannfabr.arb.
Sjokolade og Sukkervarearb.For.
M0llearbeidernes Forenir.g
NNN avd.31
Vinmonopolets Arbeiderforening
Meieriarbeidernes Forening
Oslo Baker-og Konditorforening
Oslo Tobakkarbeiderforening
Oslo Kj0ttindustriarb.forening
Fellesslagteriets Arb.forening

POSTFORBUNDET
Brevavdelingen krets av NP
Pakkeavdelingen krets av NP
Transportavdelingen krets av NP
Adm/Service krets av NP
Oslo Sentrum krets av NP

172 140
101 48
254 160

Opph0rt 1/9
111 98
214 164
126 68
253 175
144 124
378 332
475 294
345 318
303 255
423 275
661 400
215 201
707 631
189 164
152 120
183 145
569 510
156 156
443 326
120 116
110 80
235 201
168 154
219 189
10 9

111 80
455 400
79 75

700 320

953 596
59 41
79 52

295 159
1135 915
1433 1012
107 71
160 87
417 276
500 350
320 200
626 337
500 385
59 40

956 444
250 180
500 500
198 198
503 350

15
19
40

o
o

39
40
o
o

125
o

10
o

118
14
o

11
18
4
o
o

57
o
2
o

11
12
1
o
o
1

100
9

27

20
o

63
o
o

16
o
o
o
o
o

512
70
o
o

126



Oslo Vest krets av NP 370 330
Oslo Nord krets av NP 428 428

DEN NORSKE POSTORGANISASJON
Oslo sentrum krets 437 381
Postsparebanken krets 620 600
Postgiro krets 900 637
Postdirektoratet krets 704 653
Oslo postterminal krets 276 253
Oslo vest krets 360 320
Oslo nord krets 502 502

NORSK SJ0MANNSFORBUND
Oslo avd.av Norsk Sjamannsforb. 124 124

NORSK SOSIONOMFORBUND
Oslo avd.av NOSO 1206 875

TELE- OG DATAFORBUNDET
Avd.Teledirektoratet 1061 790
TD avd. Oslo 2961 1931

NORSK TJENESTEMANNSLAG
For.2 av NTL Sentr.administr. 3589 2680
For.4 av NTL Kornforretning 88 30
For.7 av NTL Statens Filmsentr. 118 85
For.9 av NTL Utenrikstjenesten 317 287
Statens Vakt-og Varmemesterfor. 184 117
For.29 av NTL Lanekassen 185 140
For.31 av NTL Kringkastingen 1267 1090
For.32 av NTL Stortinget 260 212
For.33 av NTL Distr.Utb.fond 73 65
NTL Norsk Medisinaldepot 315 269
For.35 av NTL Velferdstjenesten 70 55
For.44 av NTL Riksrevisjonen 175 107
For.71/2 av NTL Skatterevisorene 48 43
For.73 av NTL NEVF-NEMKO 55 38
For.75 av NTL Legemiddelkontr. 24 16
For.90 av NTL Universitetet 840 674
For.100/6 av NTL Meterologisk
For.101/33 av NTL Forsvaret i Oslo 1007 507
For.103/3 av NTL Trygdekontoret 379 312
For.104/2 av NTL Erabetskontorene 190 190
For.105/2 av NTL Arb.formidlingen 246 198
For. 107/1 av NTL Ligningsetaten 707 430
For.109/2 av NTL Spesialskolene 207 207
For.110/2 av NTL Vegetaten 79 66
For.111/2 av NTL Arb.tilsynet 32 21
For.112/2 av NTL Sivilforsvaret 30 20
For.113/3 av NTL Studentsamskipn. 290 250
For.114 av NTL Kulturinstutisjoner 226 201
For.115 av NTL Teknologisk iiist. 123 80
For.117 av NTL Statens IFF 1494 649
For.118 av NTL Veterin%rh0gskolen 132 73
For.119 av NTL Statsbankene 137 123
For.120 av NTL Statskraftverkene 205 205
For.61 av NTL Norges Bank 70 62
For.62 av NTL Husbanken 41 35
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TRANSPORTARBEIDERFORBUNDET



Oslo Bryggearbeideres Forening 177 61 O
Oslo Transportarbeiderforening 2093 1222 200
Oslo og omegn Bussarb.forening 842 687 86
Lastebileiernes Forening 891 666 O

TREINDUSTRIARBEIDERFOBBUNDET
Siiekker og Mgbeltapetserforeniiigen 67 18 2
B0rstearbeidernes Forening 242 126 41

SKOLENES LANDSFORBUND
Oslo Fylkeslag av SL 498 382 O

VERNEPLEIERFORBUNDET
NVF Avdeling Oslo 293 209 84

BARNEVERNPEDAGOGFORBUNDET
Oslo avd. av NBVPF . 400 310 70

196 fagforeninger/avd. 118522 73557 11650

M0TEVIRKSOMHETEN

Det har i perioden vsert avholdt 17 styrem0ter og 1 styrekonfe-
ranse 17.-18.juni. Arbeidsutvalget har avholdt m0ter forut for
styrem0tene, og ellers nSr det har vsrt n0dvendig.

21/01

18/0

Representantskapsm0te hvor forsker Kare Hagen, FAFO
innledet til debatt om ""Velferdsstaten - offentlig
sektor/priva-tisering" . Panel bestSende av: Rune
Gerhardsen, Kari P. Koritsinsky og Erling Folkvord.
Det var 91 representanter tilstede.

Representantskapsm0te hvor 1.mai-arrangementet ble
behandlet, og det ble vedtatt en handlingsplan

"Nytt

flertall i Oslo". Videre ble de-b valgt valgkomite.
Det var 124 representanter tilstede.

18/03 Representantskapsm0te hvor 1.mai-arrangementet ble
behandlet.
Det var 138 representanter tilstede.

22/04 Arsm0te som behandlet arsmelding og regnskap, og
foretok valg, og fastsa-fcte budsjettet for 1991. En rekke
uttalelser ble vedtatt. Videre ble aksjon "Nytt flertall
i Oslo" behandlet.
Det var 141 representanter tilstede.

23/09 Representantskapsm0te hvor stortingsrepresentant Bjorn
Tore Godal innledet til debatt om "Kommunismens fall i 0st

et ja til sosialdemokratene? - arbeiderbevegelsens
nederlag?"
Oppsummering av aksjon "Nytt flertall i Oslo".
Vedtatt uttalelse om kommunevalgresultatet.
Det. var 90 representanter tilstede.

21/10 Representantskapsm0te hvor redaktor KAre Valebrokk i
Dagens N^ringsliv og avdelingsleder Juul Bjerke i LO
innledet til debatt om "Vil statsbudsjettet kunne bidra
til a redusere arbeidsledigheten?"



Pa dette m0tet ble Bj0rgulv Froyn konstituert som leder
fram til arsm0tet da den valgte leder fra-fcrer l.nov. da
han er valgt som byr&d i Oslo kommune.
Det var 91 representanter tilstede.

25/11 Represen-fcantskapsm0-te hvor stortingsrepresentant Eirik
Sch0dt Pedersen innledet til debatt om "Bankkrisen -
hvilken lcerdom trekker vi av den?
Det var 81 representanter tilstede.

Det gjennomsnittlige framm0te til m0tene har v%rt 108.

1.MAI-ARRANGEMENTET

l.mai ble arrangert i -bradisjonell stil av Samorg. I tillegg til
fagforeningene deltok Oslo Arbeiderparti, Oslo SV, Oslo RV, Oslo
NKP, AUF i Oslo, Oslo KU, Oslo SU, Framfylkingen i Oslo, Unge
Pionerer og en internasjonal avdeling.
Hovedparolene var: "Enhet for nytt flertall i Oslo" - "Arbeid til
alle, Styrk offentlig sektor, Gjenreis Oslo-indus-trien" - "Nei

til en E0S-avtale bygs p§ kapitalens fire friheter" - Respekter
avstemningen i 1972, Nei til E0S som bakveien til EF" - "80-ukers

regelen ma fjernes nS" - "Nei til nedskjsering og privatisering av
offentlige tjenester" - "Internasjonal konferanse om midt-0sten
nS, PLO ma delta" -Stans milj00deleggelsene, Styrk
kollektivtrafikken".

Programmet for m0tet pa Youngstorget var: Arbeidersangerne,
Rusel0kka Ungdomskorps, Sinsen Ungdomskorps, Tryggve Aakervik og
taler for dagen ved gruppeleder i Oslo RV, Erling Folkvord,
gruppeleder i Oslo SV, Kari Pahle Koritzinsky og gruppeleder i
Oslo AP, Rune Gerhardsen.
Den svenske visesangeren Bj0rn Afzelius underholdt.

Torgm0tet og demons-trasjonstoget samlet ca. 8.000 mennesker.

l.mai-dagen ble ellers preget av arbeiderbevegelsens ulike
arrangementer med flaggappeller og minnehogtidelighe-fcer pS
formiddagen og familearrangementer pa kvelden.
Ett.er oppdrag fra kommunen ble det avholdt konserter ved de
st0rre sykehusene.

INDUSTRIKONFERANSE

I samarbeid med LOs distriktskontor og Oslo Arbeiderparti ble det
den IT.april arrangert et seminar over temaet "Hvordan

gjeiireise
og utvikle Oslo-industrien".

Apningstale ved Per Klausen, leder i Samorg
Industriut.vikling i regionen, ut.viklingstrekk, arsaker, tanker
framover. Innleder s-bor-bingsrepresentant Marit Nybakk.
Nyskapning og etablering. Innleder Petter Planke.
Kompetansekrav, ma vi ha industriskoler. Innleder skole-
direktor Bj^rn Bakker.
Potensiale for nseringsutvikling i Oslo-regionen. Innledere:
Knut. Halvorsen, NIBR og Sveinung Torp.
Har Norge en industristrategi. Innledere: Statssekretser Stein
ReegSrd, Kari Fangel, NHO, repr.fra LO.
Paneldebatt: Adm.dir.Kjell Almskog.EB, Klubbleder Bj0rn



Naustvik, Fagforeningsleder Steinar Karlsen, representantene
fra LO og NHO.

Debattleder: Mari-fc Nybakk.

N^RINGSPOLITISK KONFERANSE 31.0KTOBER - 1.NOVEMBER

Kampen-erklairingen og byradsforhandlingene mellom Oslo
Arbeiderparti og Oslo SV fikk bl.a. som resultat at det ble
opprettet en egen byrad for nsringsutvikling. Samorg-leder Per
Klausen fikk oppgaven som Oslos forste nzeringsbyrad. Nsrings-
utvalget tok pa denne bakgrunn initiativ til en naringskonferanse
for a fa innspill til n%ringsbyr^den fra ulike milj0er.
Konferansen fant sted 31.oktoberog l.november i Stortinget og var
et internseminar for Samorgs styre og n-sringsutvalg og enkelte
tillitsvalgte fra ber0rte fagforeninger. Det deltok i alt ca, 35
personer.

Konferansen ble lagt opp i bolker med innspill fra og krav til
nseringsbyraden fra fire ulike milj0er: Nasringslivet,
fagbevegelsen, forskningsinstitusjoner og forvaltningen, Blandt
innlederne var Bjarne Aamodt, STK Alcatel, Leif Frode Onarheim,
NORA/ORKLA, Thorbj0rn Raadim, 0stlandske vekstsenter, Ellen
Stensrud, LO, BJ0rgulv Froyn, Samorg, Tor Saglie, Universitetet i
Oslo, Stig Herbern, Oslo Handelsh0gskole, Stein ReegSrd,
Nairingsdepartementet og Per Mauritz Hanssen fra Oslo Havnevesen.

M0teledere var Marit Nybakk og Roy Pedersen.

Som et ledd i kommunevalgkampen vedtok styret den 7-januar etter
forslag fra arbeidsutvalget en tiltaksplan "Nytt flertall i
Oslo", samt framdrift av denne:

JANUAR 1991
- ro0te med AP, SV og RV enkeltvis om felles strategi i kampen for

ny flertall i Oslo
- partiene m§ ikke kjempe mot hverandre, men arbeide for et ny-bt

flertall basert pa venstresidens ideer
- de ma ta ansvar for & bsere fram et nytt styre
Deretter oppsummering i styret.

JANUAR/FEBRUAR 1991
- utarbeide fagbevegelsens krav til hva et nytt flertall skal

forplikte seg til S. gjennomf0re
- forplikte partiene f0r valget til a gjenomf0re kravene dersom

det blir nytt flertall.

MARS/APRIL 1991
- planene for fagbevegelsens valgkamp konkretiseres.

MAI 1991
l.mai vil valgkampen starte og' skal i Oslo preges av at det er
kommunevalg. Dette gjenspeiles ogss i valg av talere.

MAI/SEPTEMBER 1991
- valgkampen er i gang.

U-tvalg for a m0te partiene: Per Klausen, Anne Finborud og Per
Ostvold.



Tiltaksplanen ble behandlet pS representantskapsmotet den 18/02
som en del av rammen for 1.mai-arrangementet. Framdriftsplanen
ble vedtatt, og tiltaksplanen fikk styret i oppdrag & arbeide
videre med.

Tiltaksplanen ble behandlet pS nytt pa §rsm0tet den 22/04 hvor
lederen orienterte om det forel0bige utkastet fra s-byret. Det ble
vedtatt a sende dette ut til fagforeningene for kommentarer.
Styret fikk fullmakt til § utforme den endelige tiltaksplanen pa
gruiinlag av debatteni i representantskapet og kommentarene fra
fagforeningene.

P§ styrekonferanse den 17.og IS.juni ble tiltaksplanen endelig
utformet. (se under avsnittet om "uttalelser")

Det ble vedtatt en 0konomisk ramme pa 200.000 til gjennomf0ringen
av aksjonen.

Den videre behandling og utspill i forbindelse med "programmet'

og valgkampen ble overlatt til en styringsgruppe bestaende av:
Per Klausen, Erna Ansnes, Inger Lise Hus0y, Roy Pedersen,
Bj0rgulv Froyn, Jan Fredrik Nord og Odd Bach. . .

- Styringsgruppa har f0rt uformelle samtaler med representanter
for Oslo AP, Oslo SV og Oslo RV.

I samarbeid med Kommuneforbundet i Oslo ble det gjennomf0rt et
vellykket valgkamparrangement (familietreff) i Spigersuppa 24/8

- Byradioen har vsert brukt

- En storstilt reklamekampanje p& Sporveiens trikker, busser og
T-bane-vogner

- Annonsekampanje i pressen

Aksjonen "Nytt flertall" har etter var mening bidratt til at vfir
mSlsetting om skifte av Byrad i Oslo er oppnSdd. V^rt "program

m§ derfor legges til grunn ved det videre arbeid i forhold til
de politiske partiene.

PS grunnlag av dette ble det oppnevnt et utvalg best&ende av Per
Klausen, Bj0rgulv Froyn og Roy Pedersen som fikk i oppdrag a
fslge opp dette.

UTTALELSER

AVFALLSBEHANDLINGEN I OSLO

Samorg krever fortgang i planene om a innf0re kildesortering av
avfall fra husholdninger og bedrifter i Oslo. Dette er et omrSde
av milj0kampen hvor befolkningen og ansatte i bedrift.er kan delta
aktivt, for en bedre bruk av ressursene.

Samorg krever at arbeidet med $ splitte opp og privatisere det
kommunale renholdsverket stanser. En gjennomf0ring av en
milj0vennlig avfallsbehaiidling krever helhet og stram styring.
Renholdsverket har snart 100 &rs erfaring som avfallsbehandler,



og har en organisasjon og arbeidsstyrke som raskt kan gjennomfore
kildesortering av avfallet. Renholdsverket ma brukes, ikke
raseres.

Samorg krever at ogsa regjeringa tar ansvar og bevilger midler
til gjennomf0ring av kildesorteringsprosjekter i regi av
Renholdsverket.

(Arsm0t.et 22.04.91)

FASTE STILLINGER I STATEN

Arsm0'fcet i Oslo faglige samorganisasjon krever at, det; til alle
permanente arbeidsoppgaver i staten ma benyttes faste
stillingshjemler. Regjeringa ma, i forslaget til statsbudsjett
for 1992, ta konsekvensene av den reelle arbeidsmengden ved §.
opprette et n0dvendig antall s-billinger. Tilsvarende krever vi at
det, for a l0se oppgaver som reelt sett er midlertidige,
oppre-btes et tilstrekkelig antall 2- og 4-§rs stillingshjemler.

Arsna0tet i Oslo faglige Samorganisasjon tar s-fcerk avstand fra at
staten som arbeidsgiver unnlater a ansette folk til a utf0re
permanente arbeidsoppgaver, men i steden gj0r utstrakt bruk av
arbeidsledige i "arbeid for trygd"-tiltak.

Begrunnelse:

Antall faste og tidsbegrensede stillinger i staten begrenses av
det antall stillingshjemler Stortinget vedtar. Fordi arbeids-
mengden i enkelte etater langt overskrider det antall s-billinger
det er hjemmel for, blir oppgavene l0st ved en utstrakt bruk av
korttidsengasjementer. I mange tilfeller blir samme person
reengasjert i flere korttidsengasjementer etter hverandre, til
tross for at arbeidsgiver klart ser at arbeidet vil strekke seg
over lengre tid enn det enkelte engasjements varighet. Dette
skaper stor usikkerhet for arbeidstakeren og er i strid med
regelverke-fc for tilsettinger i staten. Arbeidsmarkedsetaten og
Statens lanekasse for utdanning er to av flere etater som i dag
driver en utstrakt bruk av korttidsengasjementer.

(Arsm0tet 22.04.1991)

LEDERL0NNINGER I OSLO KOMMUNE

Oslo faglige samorganisasjon tar kraftig avstand fra bystyrets
vedtak om a 0ke Isnningene til 30 utvalgte toppledere i Oslo
koinmune.

Oslo kommune sliter med store 0konomiske problemer. Det
akkumulerte underskudd er pa 4,5 mrd. Tjenestetilbudet til byens
befolkning blir stadig darligere. Dette gar ssrlig ut over eldre,
syke, barn og ungdom.

Under henvisning til kommunens vanskelige okonomi, og for ikke S
forverre denne, oppfordret byrSdet den 15.1.91 de ansatte -til ^
avsta fra et l0nnstillegg p§. kr. 585 pr.ar avtalt gjennom
tariff-forhandlinger. Samtidig fatter de vedtak om S. 0ke
lederl0nningene med kr. 3 - 400 000.



Oslo faglige samorganisasjon finner slik handlemfite umoralsk og
forkastelig. De fagorganiserte har gjennom moderate l0nnskrav ved
tariffoppgj0rene de siste Srene og ved & delta i omstillinger- og
effektiviseringsarbeid vist ansvar og tatt sin del av byrdene for
a fa kommunen pa re-bt kj0l. Vi forventer at byens ledelse gj0r
det samme og omgj0r vedtaket om 0kte lederl0nninger.

(Arsm^te-fc 22.04.91)

BANKSJEFENES L0NNSTILLEGG

Som f0lge av darlige investeringer p^ 80-tallet sliter bankene i
dag med milliardunderskudd. Dette er det bankenes kunder som
betaler gjennom h0ye renter og gebyrer. Mens bankene argumenterer
mot rentesenkning, bevilger bankenes toppsjefer seg lannstillegg
pa opptil 1/2 mill.kr.

Oslo faglige samorganisasjon vil pfi det sterkeste ta avstand fra
slik umoralsk handlemate. Vi forutsetter at finansminister
Sigbj0rn Johnsen f0lger opp sine tidligere uttalelser om at det-be
vil fa f0lger for statens vilje til a hjelpe vanskeligstilte
banker.

(Arsm0tet 22.04.1991)

ENHET FOR NYTT FLERTALL I OSLO

16 ars borgerlig styre er nok. Na trengs det et skif-te av byens
politiske ledelse. Det sittende H0yre-KrF-FrP-byr&d har -fcil

fulle bevist at de ikke er interessert i S. utvikle Oslo til en
bedre velferdskommune. Tver-b om driver de en ensidig
nedskjairingspolitikk som er i ferd med §. undergrave byens og
befolkningens framtid. Fire nye §r med borgerlig styre i Oslo
kan fa alvorlige f0lger. Derfor vil fagbevegelsen engasjere seg
aktivt i arbeidet for et nytt flertall ved kommunevalget
9.3eptember pa f0lgende grunnlag:

PK T . 1

Vi vil en velferdskommune som ikke bare driver med livsn0dvendig
primsromsorg. Oslo kommune har, og mS fortsatt ha ansvar for et
langt bredere spekter av tjenester for a sikre befolkningens
livsstandard og for a sikre en videre utvikling av byens milj0 og
nsringsliv.

Vi trenger en 0konomisk snuoperasjon hvor det er viktig <5 styrke
kommunens inntekter f.eks. ved 0kt eiendomsskatt som ytterligere
berettiger 0kte overf0ringer fra staten.

En kamp for Qslo's framtid vil derfor ogsS vsere en kamp for
fortsat.t kommunalt renhold, kommunalt ansvar for veivedlikeholdet
kommunal utbygging av kollektivtrafikken, kommunalt park og
idrettsvesen som sikrer vedlikeholdet av parker, friluftsarealer,
bad og idrettsanlegg.



Oslo vil bli en fattig kommune uten fortsatt satsing pS en videre
utvikling av kultur-tilbudene som biblio-bek, kinoer, teatre,
museer, musikkliv m.m.

En del halsesl0se privatiseringsprosjekter har ogsfi vasrt satt. i
gang ut i fra byrSdets kortsiktige spekulative perspektiv. Disse
har bare vist seg mislykkede. Ikke i et eneste -bilfelle har
byrfidet kunne god-fcgj0re at det l0nner seg S privatisere. I steden
har de bestemt seg for a gj'0re privatisering for privatiseringens
egen skyld til et prinsipp. Dette har allerede kostet byens
innbyggere dyrt, og ma n& skrinlegges en gang for alle.

Derfor krever vi:

nei til privatisering av teknisk sektor
at kulturen gj0res til et satsningsomrade for kommunen

P'k t . 2

Vi vil en kommune som er til & stole pa for byens innbyggere og
bedrifter. Boligbyggere og naringsdrivende ma kunne vsre trygge
pa at kommunen f0lger opp sine forpliktelser.

Byens innbyggere ma kunne stole pa at kommunen f0lger opp sine
forpliktelser til a gi ungdom muligheter for videregaende
utdanning, til & gi eldre som trenger det n0dvendig pleie i
hjemmet eller i institusjon, til § behandle alle som st^r i
sykehusk0 innen 6 mnd., osv.

Vi krever at politikere og administrasjonen utf0rer sin tilsyns-
og kontrollplikt ved bruk av kommunale ressurser. Kommunens
styringssystem ma sikre at alle vedtak som fattes skjer gjennom
apen og kontrollerbar saksbehandling.

Derfor krever vi:

at all ungdom mS f§ muligheter til videregaende
utdanning

at alle eldre mS f& nodvendig pleie i hjemmet eller i
institusjon

at alle som star i sykehusk0 skal ffi et behandlings-
tilbud innen 6 mSneder

P k t. 3

Vi vil en kommune som tar sin del av ansvaret for a redusere den
rekordh0ye arbeidsledigheten. Verdiskapningen i
industriproduksjonen er avgj0rende for byens utvikling. Det ma
utvikles en strategi for ny vekst og nytt nseringsliv i
hovedstaden.

Den liberalistiske "ikke-blandingspolitikken" overfor
markedskreftene, som det sittende byrad star for, har f.0rt til at
kommunen knapt. l0fter en finger for & bist^ en. nseringsutvikling i
kommunen.



Verdiskapningen i industriproduksjonen er motoren i
samfunnsutviklingen. Oslo trenger en konkurransedyktig industri
som kan gi arbeidsplasser og inntekter. Dette krever et bred-fc
kommunalt engasjement og et variert sett av virkemidler.

Vi trenger fagopplsring og flere l%rlingeplasser som gj"0r at vi
til enhver tid har kvalifisert arbeidskraft tilpasse-fc nye behov.
Vi trenger en aktiv markedsf0ring av Oslo's fortrinn overfor
mulige investorer.

Derfor krever vi:

egen byrad for nceringsu-bvikling

0remerkede arealer til industriproduksjon og
gunstigere festepriser enn annen virksomhet

differensiert eiendomsska-fct til fordel for
industrivirksomhe-fc (produktiv virksomhet)

ingen omregulering av eksisterende industri-
tomter til andre formal uten erstatningsarealer

opprettelse av flere Isrlingeplasser

Pk t, . 4

Vi vil en kommune som anerkjenner de ansatte som
en ressurs. I de senere ar har de ansatte blitt behandlet etter
tar du den, s.S tar du den"-metoden. Hver gang de har greid &

l0se en ny oppgave trass i nedskjaringer i budsjettene, er de
blitt m0tt med nye kutt i neste omgang.

Det er viktig og n0dvendig §. effektivisere bruken av kommunale
ressurser. Dette vil de ansatte fortsatt bidra til. Alle har
interesse av a gj0re en best mulig jobb. Men nar midler spares,
mA de brukes til S. forbedre tjenestetilbudet overfor publikum,
istedenfor til a saldere underskudd som skyldes manglende styring
med diverse prosjekter fra byr&dets side. Forst da blir de-b
meningsfylt § gj0re sitt ytterste for S spare og finne nye
l0sninger. Ingen kan gj0re dette bedre enn de ansatte.

Med en ny ledelse som satser pS aktivt samspill med fagbevegelsen
og med alle ansatte kan Oslo kommune komme inn i en ny og positiv
utvikling.

Derfor krever vi:

at, byradet satser pa samarbeid med de ansatt.es
organisasjoner for a bedre tjenes-be- og service-
graden

t.

Vi vil ha en kommune som sikrer at kommunens eiendom ikke blir
gjenstand for kortsiktig spekulasjon.



I denne valgperioden er kommunale eiendommer lagt ut pS
billigsalg for S saldere byradets underskudds-budsjetter. Det kan
nok vse.re n0dvendig og riktig S selge eiendom for & investere i
ny, men det hastverkspregede tvangssalget H-FrP-KrF-byrSdet har
drevet, gir store tap og innskrenker kommunens handlingsmulighet
i framtia.

Samtidig har kommunen et ansvar for en renslig 0konomisk
utvikling ved S forhindre kontrakt0rvirksomhe'fc, ulovlig arbeids-
kraftinnleie, skatteunndragelser og svart arbeid.

Derfor krever vi:

at kommunens eiendommer ikke blir gjenstand for
kortsiktig spekulasjon

at ved kommunale byggeoppdrag m& kommunen sikre at
hovedentrepen0ren gj0res ansvarlig for at kontrakts-
forhold og lovverk f0lges opp

Pk t . 6

Vi vil en kommune som satser pa forebygging istedenfor reparasjon
Det, sittende byrSd har fullstendig manglet det n0dvendige
perspektiv og initiativ.

I neste valgperiode ma de-fc etableres barnehageplasser og andre
tilsynsordninger for alle barn fra 1 - 6 ar som trenger det.

Skolefritidsordninger ma komme igang i alle bydeler.

Barnevernssaker m§ unders0kes p§ forsvarlig vis, og de-b m& finnes
plass i foster- og barnehjem n^r dette er eneste utvei. Alle barn
mS fS jevnlig helsesjekk i f0rskolealder og i grunnskolen.

Det m^ finnes et forsvarlig fritidstilbud i alle bydeler som gir
barn og ungdom rike utfoldelser og aktivitetsmuligheter. Dersom
oppvekstmilj0et i Oslo ikke rustes opp i neste valgperiode, vil
hele bysamfunnet lide, og utygiftene til reparasjon vil fortsette
St 0ke dramatisk.

Derfor krever vi:

at det opprettes skolefritidsordninger og fritids-
tilbud for barn og ungdom i alle bydeler

at alle barn gis et trygt og godt oppvekstmilj0

_L _z

Vi vil en kommune som er villig til a satse p& kollektivtrafikk i
milj0kampen. Det betyr ^ legge til rette for et effektivt
transpor-ttilbud med god tilgjengelig-het for alle
trafikkantgrupper. Skal milj0problemene reduseres, m^ det sat.ses
pa milj0vennlig transport og ikke pa privatbilisme.

Derfor krever vi:



0kt satsning pS kollektivtrafikken og milj0et

at bussruter ikke ma legges ut pS anbud

(Sluttbehandlet pa styrekonferanse p5 Skiphelle, 17.og IS.juni,
etter forutgSende behandling pa representantskapsm0ter IS.febr.
18-mars og arsm0tet 22.april, samt pa en rekke styrem0ter)

KUPPET I SOVJETUNIONEN

Styret i Oslo faglige Samorganisasjon tar pS det skarpeste
avstand fra kuppet i Sovje-bunionen.
Utviklingen er et klart brudd pS demokratiske spilleregler og
sett.er lande-fc tilbake i forhold til en n0dvendig samfunnsfor-
nyelse og in-fcegrering i verdens0konomien.
Hendelsen ma ikke f§ nega-fcive konsekvenser for avspennings-
prossessen som f.eks. tilbaketrekkingen av sovjetiske tropper i
Tyskland og Polen og gjennomfsringen av inng§tt.e nedrustnings-
avtaler.
Alle krefter som 0nsker en demokratisk utvikling i Sovjetunionen
trenger v§r st0tte. Valg-be representanter mS f& gjenoppta sine
funksjoner - glasnost og perestroika m^ f§ fortset-te.

(Styrem0te 19/08-91)

BYRADET MANGLER RESPEKT FOR VALGRESULTATET

Oslos innbyggere ga ved valget 9.september klart uttrykk for sin
mistillit til politikken de-fc sittende byradet har f0rt. Selv om
de-b nyvalgte byrSdet formel-fc ikke tar over f0r ved arsskiftet, er
det klart i strid med enhver parlamentarisk folkeskikk nSr det
sittende flertall i denne mellomperioden gj0r det ene
kon-broversielle vedtak etter det andre.
Et enstemmig kommunelovutvalg foresl&r i sin innstilling at.
nyvalgte bystyrer skal tre i funksjon snarest mulig etter at
valgresultatet foreligger. Lederen for dette utvalget., professor
Jan Fridtjof Bernt, karakteriserer byrSdets politikk i Oslo som i
strid med idealene for folkestyre og lokaldemokrati.
Omgj0ringen av Oslo Energi til aksjeselskap, forseringen av
planene om salg av kommunale virksomheter som Frognerseteren
Brug, Huken Pukk- og Asfaltverk, Skedsmo Sandforretning, samt
privatisering av 25% av Renholdsverkets ruter, er alle eksempler
pa det sittende flertalls manglende respekt for velgernes dom.
Det nyvalgte bystyreflertall har gjort det klart at de er unig i
disse privatiseringsfremst0tene.
Oslo Samorgs representantskap tar skarp avstand fra at det
sittende flertall, som ikke lenger representerer folkeviljen i
byen, opptrer pS denne m5ten.
Vi forventer at det nyvalgte flertall forse-fcter a kjempe mot
denne politikken. I den sammenheng ma de allerede n§ gj0re det
helt klart at alle privatiseringsvedtak som blir fattet i denne
mellomperioden vil bli S0kt omgjort. Det samme ma gjelde for
kontrakter som inngSs og som innebsrer privatisering av kommunal
virksomhet. P§ den maten kan skadevirkningene av byr&dets
illojalitet overfor velgerne begrenses mest mulig.

(Representantskapsm0te 23/09-91)



OPPSIGELSENE VED CHINATOWN-EKSPRESSEN

Den 30.7.91 ble 115 sjaf0rer ved Chinatownekspressen oppsagt fra
sine stillinger som sjSf0rer ved bedriften. Ledelsen begrunnet
oppsigelsene med at oversenskomsten med Norsk
Transportarbeiderforbund medf0rer for store kostnader for
bedriften. Chinatownekspressen hevder videre at de ansatte ved
fagbevegelsens hjelp har gjennomtvunget betingelser som bedriften
ikke kan leve med.
Etter forhandlinger med NTF trakk Chinatownekspressen
oppsigelsene tilbake. Under de videre forhandlinger med NTF -fcok

bedriften i temmelig s-fcort omfang inn e-fc budfirma til fortrengsel
for de fast ansat-te sjSf0rer.
Ledelsen i Chinatownekspressen har n§ skiftet taktikk. De vSger
ikke S. si opp de fast ansatte sjif0rene av frykt for
arbeidsrettssaker, men velger i stedet S ta inn et budfirma som
t.ar jobbene fra de fast ansatte innenfor NTFs tariffomrSde. Det
er liten tvil om at bedriftens hovedhensikt er & kvitte seg med
de ansat.te sjafSrene. Konsekvensene av dette er en undergraving
av vSre tariffavtaler.
Oslo faglige Samorganisasjon mener at ledelsen i
Chinatownekspressen er fagforeningsfientlige og fors0ker a unndra
seg gjeldende tariffavtale.
Oslo faglige Samorganisasjon krever at Chinatownekspressen
snarest sgrger for at budbilfirmaet Speedy trekkes ut av
Chinatownekspressen og at transporten blir utf0rt av de fast
ansatte sjafsrene i Chinatownekspressen, pS overenskomstens
vilkSr.
Oslo faglige Samorganisasjon vil inntil bedriften har S0rget for
at budbilfirmaet Speedy blir trukket ut av bedriften oppfordre
fagorganiserte og andre til ikke S benytte seg av
China-bownekspressen eller restaurantkjeden Chinatown.

(Representantskapsm0te 21.10.91)

E0S-AVTALEN

Oslo faglige Samorganisasjon vil fortsatt understreke LOs 15 krav
til E0S-avtalen. Vi forutsetter at Stortinget ikke tar endelig
standpunkt for en E0S-avtale uten at kravene fra LO er tatt med.
Helt sentralt st&r fire hovedkrav:

1.
Arbeid til alle er jobb nr.l".
Statsministeren har i sin redegjorelse for Stortinget, sagt at
avtalen sikrer sysselsettingen. Her hjemme kan det skje at.
nsrmere 200.000 om kort tid vil vsre satt utenfor det ordin%re
arbeidsmarkedet. I EF er ledigheten enda h0yere og 0kende. Vi
krever at regjeringen iverksetter tiltak for a redusere
ledigheten og a hindre at vi far like h0y ledighet som i
EF-landene. Vi krever at regjeringen sikrer at st0tteordninger
til norsk industri opprettholdes pa det samme niv^ som i
EF-landene.

Arbeidsl0sheten f0rer til at fagorganiserte presses til § godta
darligere lonns- og arbeidsvilkSr. Det er uakseptabelt at denne
sakalte sosiale dumpingen skal kunne forsterkes ved E0S-avtalen.



Det ma sikres at vertskapslandets bestemmelser blir fulgt. I
Danmark og Sverige finnes allerede bestemmelser som gir
fagbevegelsen rett til a gripe inn for a hindre undergraving av
landets l0nns- og arbeidsvilkar. E0S-avtalen ma tillate og
regjeringen m& fremme forslag som sikrer rett til konitrollavtaler
samt aksjonsrett for fagbevegelsen dersom lover og avtaler
brytes, ogsS ved oppdrag som er kortere enn tre m^neder.

3.
Konsesjonsloven er sentral for a sikre ressurser og
nasringsvirksomhet pa nasjonale hender. Dette er en viktig
forutsetning for landets industripolitikk. Regjeringen ma bl.a.
sikre statlig forkj0psrett ved salg av offentlig eide kraftverk.
Regjeringen ma sikre at ingen konsesjon for oppkj0p av industri
gis uten a-t de ansatte sikres rett' til konsernfaglig samarbeid.

4.
Det hevdes at E0S-avtalen sikrer nasjonale standarder angSende
helse, sikkerhet og milj0 om n0dvendig ved bruk av
beskyttelsesklausulen i avtalen. Regjeringen ma bruke denne
klausulen for varig a opprettholde h0ye nasjonale bestemmelser
dersom de 0vrige E0S/EF-landene ikke er enige.

Det er ulike meninger om E0S-avtalen. For a sikre en grundig og
saklig diskusjon er det avgj0rende at regjeringen gir
befolkningen et solid innsyn i av-balens innhold. Uten dette og en
konkret avklaring pa mange sp0rsmal som reises, vil regjeringen
miste ytterligere troverdighet blandt de fagorganiserte.

(Representantskapsm0te 21.10.91)

BANKKRISA OG LANGSIKTIG STATLIG EIERSKAP

Bankkrisa er resultatet av en liberalisering og markedskreftenes
spill. Vi star overfor en systemkrise som har paf0rt samfunnet
enorme utgifter. Situasjonen krever at myndighetene gj0r en n0ye
vurdering av hva slags bankvesen vi 0nsker i Norge, ikke minst.
for S hindre ytterligere krise og samfunnsmessige tap.

Bankene har ikke fyllt sine samfunnsmessige oppgaver, bl.a. &
kanalisere kreditt til l0nnsomme investeringer som kan skape
flere arbeidsplasser. Bankvesenets eiere har derimot kj0rt
virksomheten i grofta. Det er av sterste viktighet §. forhindre
ytterligere negative konsekvenser av bankkrisa for nsringslivet
med 0kt arbeidsledighet og store sosiale problemer.

Det, er viktig at store banker og finanstit.us joner kommer under
samfunnsmessig styring og kontroll. Staten b0r derfor ga inn med
langsiktig eierskap i banker som har stor betydning for norsk
0konomi. Et statlig eierskap skal sikre s-fcabilitet, tillit og
investeringer i produktiv virksomhet som 0ker sysselsettingen.

Krisa i bankvesenet har f0rt til kostbar finasiering av
betydelige lan i utlandet. Det, er vik-fcig at h0ye innlSnskostnader
ikke forverrer bankenes sit.uasjon og forplanter seg til det
innenlandske rentenivSet. Utenlandske pengelSnere ma ikke fa
berike seg pa den norske bankkrisen. S-baten b0r derfor garantere
for eller overta spesielt kostbarte u-benlandske ISn.



Ettersom bankene mottar statlig krisehjelp, b0r det vsre en
forutsetning at lederl0nninger, pensjoner, frynsegoder og andre
godtgj0relser settes ned til et normalt niva.

For de banker som har tapt aksjekapitalen, er det ogsa riktig at
det f0rst og fremst er bankens eiere som bcerer tapet og at de
mister sin rett til a styre banken videre.

Kredittilsynets rolle h0rer med i en vurdering av bankkrisen og
med rette er det stilt sp0rsmSl ved kompetanse og effektivitet.
Det er uhyre viktig at vi i framtiden kan stole pa at offentlige
tilsyns- og kontrollorganer avdekker reali-beter i tide, ikke
minst for a dempe de samfunnsmessige kostnader.

(Representantskapsm0te 21.10,91)

INTERNASJONALT SAMARBEID

NORDISK HOVEDSTADSKONFERANSE

Nordisk Hovedstadskonferanse, den 23.i rekken ble avholdt pS
Roskilde H0jskole utenfor K0benhavn, 22.- 24.oktober. F0lgende
organisasjoner deltok: Helsingfors platsorganisation,
LO-distriktet i Stockholms len, Arbejdernes Fasllesorganisation
Kebenhavn/Frederiksberg og Oslo faglige Samorganisasjon som var
representert ved Per Klausen.Inger Lise Hus0y, Odd Back, Finn
Hauge og Arne Jensen.
F0lgende temaer ble behandlet:
Fagbevegelsens faglig/politiske s-byrke i hovedstadene", en
innleder fra hver av hovedstedene - "Tillitsmannsutdannelse.

Samarbeide Bal-ticum/Russland (Moskva)", innleder FO Kbh./Frb.s
sekret^r Arne S.Nielsen.- "Den sosiale dimensjon i EF", innleder
fhv. EF-parlainen-bsmedlem Ove Fich - "Det framtidige nordiske
samarbeidet", innleder fhv. statsminister, formann for Nordisk
R§d, Anker J0rgensen.




