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Innledning

Denne beretningen gjelder for perioden fra 15. oktober 1997 til 15. april 1998, men som det vil
framga av de enkelte kapitler vil oppstilling over utvalg, komiteer m.v., for det meste innholde
oversikter over aktiviteter fra arsm0tet den 17. nov. 1997. Dette arsm0tet var det f0rste arsm0tet etter
at LO-kongressen i mai 1997 gjorde vedtak om a opprette LO-Oslo som egen, og forel0pig den
eneste LO-avdeling i landet. Dette innebaerer at LO i Oslo videreferes i den form som
representantskapet i Oslo Faglige Samorganiasjon fattet vedtak om i 1995 om LO i Oslo som
pr0veprosjekt som LO-avdeling. LO-kongressens vedtak betyr ogsa at LO-sekretariatet har utarbeidet
og vedtatt egne vedtekter for LO i Oslo, som skiller seg fra standardvedtektene for de tidligere
Samorganisasjonenes, og at LO yter et betydelig driftstilskudd til LO i Oslo.
Vedtektene for LO i Oslo omtales for0vrig pa side 4.

Statusen som LO-avdeling innebserer 0ket ansvar for koordinering av tjenester for fagbevegelsen i
Oslo nar det gjelderfor eksempel kontakt med fylkeskommunale organer i forbindelse med
nseringspolitikk, byutvikling og rammevilkar for kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Det
inneb^rer ogsa at LO i Oslo pa en rekke omrader opptrer som h0ringsinnstans i forbindelse med
offentlige utredninger og innstillinger.

Tilleggsoppgaver som ogsa har kommet med statusen som LO-avdeling er blant annet tilbudene om
juridisk og sosial radgivning. LO i Oslo opprettholder ogsa tjenesten med radgivning i forbindelse
med selvangivelser. Dette omtales for0vrig mer omfattende i beretningens side 9.

Som tidligere er LO i Oslo engasjert i nseringsutviklingen og arbeider na aktivt i forhold til en rekke
innstanserfor eksempel i sp0rsmalet i videre utvikling av Oslo havn, Bj0rvikaomradet og i forhold
til samferdselspolitikken. Dette er naermere omtalt blant annet pa side 14.

LO i Oslo har ogsa engasjert seg mot den 0kende tendensen til at stalige og kommunale etater blir
omorganisert til asjeselskaper og at aksjer blir solgt til privat kapital. Et eksempel er statens
medisinaldepot, se side 15.

LO i Oslos ufrvalgs- og komitearbeide er omfattende. Studieutvalget har i perioden avviklet 11
temakvelder med et bredt spekter av emneomrader hvor oppslutningen har vasrt bra. Se side 17. LO i
Oslo er ogsa intemasjonalt engasjert med et eget utvalg og deltar regelmessig bl.a. i det europeiske
faglige hovedstadsamarbeidet. Se avsnittene om intemasjonalt utvalg side 18. Ungdomsarbeidet er
godt i gang,det er etablert et eget ungdsomsutvalg som blant annet har utarbeidet en egen omfattende
aktivitetsplan for 1998. LO i Oslo disponerer i henhold til vedtaket pa LO-kongressen en
ungdomsekretser. Se for0vrig i beretningens side 19. Familie- og likestillingspolitisk utvalg er
etablert og arbeider aktivt. Utvalget sto for et eget arrangement den 8 mars. Se side 9 og 20.

Styret har ellers i perioden behandlet en rekke organisasjonsmessige saker. Det er bl. annet utarbeidet
og vedtatt egne 0konomirutiner. I samsvar med representantskapsvedtaket i 1995 om etablering av
LO-avdeling er det vedtatt at leder gar inn pa hel tid i sekretariatet. Etter at a.s. Lilletorget vedtok a
omdisponere lokalene i Lilletorget 1, har styret vedtatt a flytte til nye lokaler i folketeaterbygningen.

Styret har ogsa utarbeidet en handlingsplan for 1. halvar 1998 som omfatter temakonferanser, l.
mai, administrative oppgaver, oppf0lging og utvikling av medlemstjenestene, politiske saker og
organisasjon.



LO i Oslos oppbygging / organisasjonsstruktur

LO i Oslo bestar av i alt 216 tilsluttede fagforeninger innen LO.

Arsm0tet, som utgyzir representantskapets medlemmer, er LO i Oslos h0yeste besluttende
avholdes hvert ar. Arsm0tet velger styre for LO-avdelingen.
Styret er ansvariig ledelse mellom representantskapsm0tene.
Arbeidsutvalget er saksforberedende, med delegert vedtaksmyndighetfra styret.
Studieutvalget og Intemasjonalt utvalg er begge oppnevnt av styret.
Familie- og likestillingspolitisk utvalg og Ungdomsutvalg er oppnevnt av LOs sekretariat etter
innstilling fra LO i Oslo.

organ og

Vedtekter:

LO i Oslos vedtekter fastsettes, som nevnt i innledningen, av LOs sekretariat etter innstilling fra LO i
Oslo.

Pa arsm0tet 17.11.1997 ble det nedsatt en egen vedtektskomite som hadde i oppdrag a fremme en
innstilling. Denne er behandlet i styret og forslaget legges fram for arsm0tet i egen sak. Eventuelle
arsm0tevedtak om forslag til endringer i navasrende vedtekter vil deretter bli behandlet i LOs
sekretariat.

Kontingentsats:

Kontingenten er kr. 3,90 pr. yrkesaktive medlem pr. kvartal.



Styresammensetning, revisorer, L09s representantskap og
diverse utvalg:

Styret har i perioden bestatt av (valgt pa arsm0tet 17. november 1997):
Leden
Nestleder:
0konomiansvarlig:
Medlemmen

Varamedlemmer:

Tiltredende:

Kleiv Fiskvik
Inger Lise Hus0y
Kjell Finvag
Roy Gyberg
RanveigTveitnes
Mari Sanden
GeorgT.Smefjell
UlrichVollmerhaus
Gerd 0iahals
Bj0m Jensen
Ann Evelyn Bergli
Unni Finstad
Reidunn Wahl
PetterVellesen
Henning Str0m
Finn Hauge
Sidsel Brantsseter

(NKF)
(NTL)
(FF)
(HRAF)
(HK
(NKF)
(NTL)
(SL)
(NPF)
(NGF)
(NKF)
(NJF)
(TD)
(FF)
LO's Ungdomsutvalg for Oslo (NTL)
AOFs distriktskontorOslo/Akershus (NEKF)
LO's fam- og likestill.politisk utvalg (HRAF)

Arbeidsutvalget:
Leden " KleivFiskvik (NKF)
Nestleder: Inger Lise Hus0y (NTL)
0konomiansvarlig: KjellFinvag (FF)

Internasjonalt utvalg:
Leder Inger Lise Hus0y (NTL)
Medlemmer Svein Mortensen (NGF)

Kari Hauge (NKF)
AnnCathrinFaldet (SL)
EgilMongstad (FF)
ReidunnWahl (TD)

Studieutvalget:
Leden
Sekretasr
Medlemmer:

Tore Larsen
TineEllila
TorilDeildok
Sidsel Brantsaeter
Ulrich Vollmerhaus
Kristian Kristiansen
KjellAmundsen

(NKF)
(NKF)
(NKF)
(HRAF)
(SL)
(FF)
(NNN, tiltrer fra Oslo AOF)

Kontrollkonuteen (valgt pa arsm0tet 17. november 1997):
Aase Marit Johansen (HK)
Bj0m Gulbak (TD)

(HRAF)Laila Skoglund

Revisor: Harald Karlsen



Arbeidsgruppe for forslag til revisjon av vedtektene til LO i Oslo:
Leden
Medlemmer

Kjell Finv^g
Erik Hagen
Nina Nystad
Geir Ame Seierstad
Sven Hugo Johansson
Liv Thorstensen
Laila Skoglund
j0m Kleppe
Odd Mikkelborg
Rolf J0rgensen
VidarHolm
Kari Hauge
Torbj0m ICristoffersen
S0lvi Sl0rdahl

(FF)
(NNN)
(NTL)
(HK)
(NGF)
(SL)
(HRAF)
(NAF)
(NPF og DNP)
(NJF)
(NEKF)
(NKF)
(NTAF)
(FO)

Arbeidsgruppe om faglige og sosiale
Leder:
Medlemmer:

Georg T. Smefjell
Boye Ullmann
Torbj0m Kristoffersen
Roy Pedersen
Sidsel Brantsaeter
Henning Str0m
RanveigTveitnes
Aage Jacobsen

rettigheter:
(NTL)
(FF)
(NTAF)
(FF)
(HRAF)
(NTL)
(HK)
(NNN)

Nseringspolitisk utvalg:
Det er vedtatt a ha et naeringspolidsk utvalg med Kjell Finvag (FF) som leder. Utvalget vil bli
oppnevnt etter arsm0tet.

LO's ungdomsutvalg:
Leder Henning Str0m (NTL)
Medlemmer Steinar Hansgaard (NKF)

Unni 0degaard (HRAF)
Torgrim Fr0land (FF)
Kristin Mulleng Sezer (NGF)
Kjersti Hvattum (NPF)
Preben From (HK)

Varamedl.: Anders H. Ametsen (NAF)
Anne Haugom (NKF)
Lene Svenning (HRAF)
Havard Engebretsen (FF)
Ove Magnus Halkjxr (NTL)
Trond Finstad (NKF)
Nils Hagnes (NEKF)

LO's familie- og likestillingspolitisk utvalg:
Leder:
Nestleden
Medlemmer

Varamedl.:

Sidsel Brants^ter (HRAF)
Jan Fredrik Nord (NKF)
Kjersti Langseth (NNN)
Kathlen Maria Chapman (NTL)
StigEkrem (FF)
MarianneSvenslie (NKF)
Bj0m Jensen (NGF)



Tone Sand (DNP)
Trine Lise Sundnes (HK)
StaaleReiten (NOF)

LO i Oslos jubileumskomite for LOs 100-arsjubileum:
Leder: MaritNybakk (NTL)
Medlemmer LO i Oslos arbeidsutvalg

Sven Hugo Johansson
Thore Lauvsnes
Georg Smefjell
Tone Gjesdal
Per Klausen
Torbj0m Kristoffersen
Kjertsi Botnedal
Jorunn Bj0rgum
Solveig Halvorsen
EliLjunggren
Egil Mongstad

(NGF)
(FF)
(NTL)
(NKF)
(HK)
(NTAF)
(Forfatter)
(Historisk institutt, UiO)
(Arbeiderevegelsens arkiv og bibliotek)
(HRAF)
(FF)

Sekretariatet har bestatt av:
Ove Engevik, sekretariatsleder
Alexander Kvedalen, saksbehandler
Trude Johnsen, ungdomssekretser



LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap harlOS medlemmer med stemmerett.

17. november 1997 - Arsm0te:

Tilstede: Totalt 100 hvorav 92 med stemmerett og syv tiltredende / varaer/ gjester og en innleder.
Framm0teprosent: 85 %.

Saker som var til behandling: 1. Apning, 2. Konstituering, 3. Styrets beretning for perioden 15. april
1996 - 15. oktober 1997, 4. Regnskap for 1996, 5. Budsjett for 1997, 6. Forslag til arsm0tet og 7.
Valg (se side 5 for valg av styre, kontrollkomite og revisor).

Mandag 9. februar 1998:

Tilstede: Totalt 69 hvorav 68 representanter med stemmerett og en innleder.
Framm0teprosent: 62 %.

F0lgende sakble behandlet:
Tariffoppgj0ret 1998. LO-leder Yngve Hagensen innledet.

Mandag 9. mars 1998:

Tilstede: Totalt 76 hvorav 71 representanter med stemmerett og fem tiltredende / varaer / gjester.
Framm0teprosent: 65 %.

F0lgende sakerble behandlet:
1. 1. mai 1998.
2. Valg av valgkomite.
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M0ter og arrangementer

6. mars 1998 - Demonstrasjon til st0tte for Oslo-avtalen
I forbindelse med Netanyahus bes0k i Norge arrangerte LO i Oslo i samarbeid med Sosialdemo-
kratisk Studentforbund og AUF en demonstrasjon utenfor Stortinget med krav om at Oslo-avtalen na
ma f0lges opp. Markeringen ble apnet med a slippe tre fredsduer (brevduer). Kleiv Fiskvik, leder av
LO i Oslo og Anniken Huitfeldt, leder av AUF, holdt appeller. I tillegg var en gatesanger innleid for
anledningen, og markeringen ble avsluttet med John Lennons "Give

peace a chance" hvor de
omkring 300 framm0tte sang med i refrenget.

8. mars 1998 - Den internasjonale kvinnedagen
For annet ar pa rad arrangerte LO i Oslo og Familie- og likestillingspolitisk utvalg en markering av
den intemasjonale kvinnedagen i Folkets Hus. Omkring 70 personer deltok. LOs ungdomskor apnet
arrangementet, hvoretter Gro Standnes, lederfor Skolenes Landsforbund og Gerd Liv Valla,
nestleder i LO holdt appeller. Klovnen Bimbo entret scenen til stor glede for de yngste.
Arrangementet ble avsluttet med underholdning av Nordic Black Theatre. Etter dette var det samling
pa Youngstorget for a delta i det etterf0lgende 8. mars-toget.

Medlemstjenester

LO i Oslo tilbyr alle L0-medlemmertilh0rende Oslo tre medlemstjenester-Juridisk radgivning,
sosialradgivning og forsikringsradgivning. I tillegg tilbys medlemmene hjelp til utfylling av
selvangivelsen i slutten avjanuar.

Denjuridiske radgivningen omfatter privatrettslige saker, bl.a. skilsmisse, arvesaker, testamente,
eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. 46 medlemmer har benyttet seg av tilbudet i l0pet av
perioden. Radgivningen gis av praktiserende advokater og bestar av en gratis konsultasjoa pa en halv
time.

Den sosiale radgivningen omfatter informasjon og radgivning i forhold til arbeidsledighet, permisjon,
trygdesaker, kontroll av saksbehandling fra det offentliges side, 0konomisk veiledning osv. Hjelpen
blir gitt av sosionom og bestar av inntil en times konsultasjon. 12 medlemmer benyttet tilbudet.

Forsikringsradgivning gis i samarbeid med Samvirke forsikring. LO i Oslo har hatt fa henvendelser
om dette i denne perioden. Disse har blitt videreformidlet enten til LO i Oslos kontaktperosn i
Samvirke forsikring og de 0vrige er henvist til egen forening / forbund nar det har vsert sp0rsmal om
den kollektive forsikringen.

I l0pet av de fire dagene fra 27. - 30-januar 1998 ble det gitt hjelp til utfylling av selvangivelsen. Ca.
130 medlemmerbenyttet seg av tilbudet.



Deltakelse pa div. konferanser, arrangementer, m0ter:

11.- 15. desember 1997 - Forberedende m0te til europeisk hovedstadskonferanse
Se under beretningen for Intemasjonalt utvalg, side 18.

Januar 1998 - Bes0k hos CTC, cubansk fagbevegelse
Se under beretningen for Intemasjonalt utvalg, side 18.

16. mars 1998 - M0te med representanter fra nord-koreansk fagbevegelse
I forbindelse med Koreaaksjonen, som var en innsamling hvor det ble kj0pt inn solsikkefr0 til
befolkningen i Nord-Korea, var Kleiv Fiskvik og Alexander Kvedalen i m0te med representanter fra
den nord-koreanske fagbevegelsen. Det ble der orientert om situasjonen.

26. mars 1998 - Seminar om utvikling av Bjorvika
Byutviklingskomiteen arrangerte seminar i Oslo Radhus om utviklingen av Bj0rvika. Fra LO i Oslo
deltok Kleiv Fiskvik og Inger Lise Hus0y.

10



Representasjon

LOs representantskap:
Leder Kleiv Fiskvik (NKF)
Nestleder Inger Lise Hus0y (NTL)

medlem
vararepresentant

LOs tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
MaritNybakk (NTL) leder
ICleiv Fiskvik (NKF) vararepresentant

Yrkesopplaeringsnemnda i
Egil Mongstad (FF)
Gerd Wensberg (NKF)
Jorun Johansen (HK)
ReinerValen (HK)
Linda Hertaas

Oslo:
representant
representant
vararepresentant
vararepresentant

(NEKF) vara laeriingerepresentant

Lserlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kaare Friden (FF) representant
PetterVellesen (FF) vararepresentant

Samvirke forsikringsutvalg for Oslo og Akershus:
ReidarLundemo (FF)

Styringsgruppe for h0yskolestudium i arbeidslivskunnskap og lokalaktiv skole:
AlexanderKvedalen (HK)

Distriktsradet for Arbeidstilsynet:
Sidsel Brantseeter (HRAF)

Hellerud bydels naeringsrad:
Tor Henrik Olsen (NKIF) representant
MonaMarthinsen (NKF) vararepresentant

LO-utvalg for Rikshospitalet:
Egil Mongstad (FF)

AOF's fylkesutvalg for Oslo og Akershus:
TineEllila (NKF) medlem
Svend Petersen (FF) medlem
Ove Engevik (FF) varamedlem
AlexanderKvedalen (HK) varamedlem

Oslo-prosjekt om internkontroll og HMS:
Trude Johnsen (NOF)

Arbeidsgruppe i UDI om integrering av innvandrere i arbeidslivet:
Trude Johnsen (NOF)

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
j0m Karlsen (NAF)
Anne Finborud (SL)
Tone Gjesdal (NKF)
Vararepresentanter:
KjellBrandal (NEKF)
Henning Str0m (NTL)
Bj0m Jensen (NGF)
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LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:

F0lgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:

Sven Hugo Johansson
Annelise Nielsen
Ragnhild Viig Nielsen
Per Ame Salo
Kari Hauge
Tone Gjesdal
Randi R0vik
AgeLimbodal
0yvind Blankvannsbraten
Thore Lauvsnes
Jan 0mevik
Kjell Finvag
Eva-Marie Brekkest0
Ruth Rasmussen
GeorgSmefjell
Bente L0vaas
Trond Brandal
Sissel Bauch
Synn0ve Skaug
Sverre Womm
TerjeKristiansen
G0rild Saeland
Gerd 0iahals

(NGF, bokbinder)
(HK, avdelingsleder)
(HK, informasjonsassistent)
(NEKF, heismont0r)
(NKF, bamepleier)
(NKF, personalsekretasr)
(NKF, forbundssekretaer)
(FF, distriktssekretaer)
(FF, pensjonist)
(FF, industriarbeider)
(FF, organisasjonsmedarbeider)
(FF, sveiser)
(SL, larer)
(NTL, f0rstekonsulent)
(NTL, f0rstekonsulent)
(NNN, industriarbeider)
(NMF, musiker)
(HK, pensjonist)
(HK, butikkmedarbeider)
(SL, pensjonist, faglaerer)
(NNN, mekaniker)
(NTL, ligningsfunksjonaer)
(NPF, overpostbetjent)
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Styrets arbeid

Det har i perioden vsert avholdt f0lgende styrem0ter: 8/12-97, 19-20/1-98 (styrekonferanse), 16/2-
98, 2/3-98, 16/3-98, 2/4-98 og 14/4-98.
Styret har behandlet 49 saker.

Det har i perioden vaert avholdt f0lgende arbeidsutvalgsm0ter: 24/11-97, 16/1-98, 23/1-98, 10/2-98,
2/3-98, 4/3-98, 10/3-98, 27/3-98 og 2/4-98.
AU har behandlet 60 saker.

I tillegg til sakene som ernevnt i kapitlet "Politiske saker" har styret blant annet behandlet f0lgende
saker:
- Flytting av LO i Oslos kontorfra Lilletorget til Folketeaterbygningen
- Leder p^ heltid
- Oppgaver og mal for LO-avdelingen
- Appell mot rasisme
- Uttalelse mot kontantst0tten
- 0konomirutiner og oppgavefordeling
- Handlingsplan.
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Politiske saker

Utvikling av Oslo havn og sj0transport
LO i Oslo har engasjert seg sterkt i sp0rsmalet om utviklingen av Oslo havn og Bj0rvikaomradet.
Som det famgar i avsnittet under om uttalelsen om Opera til Bj0rvika er det av stor betydning for
Oslos byutvikling at Operbygget legges til Bj0rvika og at tunnellarbeidet under og i tilknytning til
Bj0rvika igangsettes for a frigj0re store omrader til naering og boliger i Bj0rvika. Det er likeledes
viktig at dette ses i sammenheng med utviklingen av Oslo havn som direkte og inndirekte gir
sysselsetting til anslagsvis 7000 personer. LO i Oslo har derfor engasjert seg vis a vis de politiske
myndighetene med uttalelser om betydingen av at kommune og stat na sikrer og gjennomf0rer
planene om utbyggingen av en modeme havn for Oslo. LO i Oslo koordinerer i denne
sammenhengen en arbeidsgruppe bestaende av ber0rte faglige og politiske organisasjoner med det
mal a sikre utbyggingen av havna. Det tas sikte pa a avholde en st0rre konferanse i mai.

Opera til Bj0rvika
Styret i LO i Oslo har vedtatt f0lgende uttalelse som er distribuert til de politiske myndigheter:

Styret i LO i Oslo har behandlet lokalisering av nytt operahus i Oslo. Vi st0tter byutvikling av
Bj0rvika-omradet og haper at samferdselsmyndighetene vil forsere utbyggingsplanene for tunnel.
Bygging av nytt operahus og tuimel kan skje paralelt slik at man unngar forsinkelser i planene for nar
et nytt operahus skal sta ferdig. Traiikkinvesteringene er likevel n0dvendige for a redusere
bilforurensningen og samtidig apne 0stlige bydeler mot sj0en.

Lokalisering av nytt operahus ma avgj0res pa bakgrunn av bystrategiske vurderinger. Dette er helt
vanlig praksis ved plassering av store offentlige bygg i andre deler av verden. Ut fra dagens
0konomiske situasjon frykter vi lavkonjunktur om noen ar. Vi mener det er viktig a bruke
igangsetting av st0rre offentlige bygg som en motkonjuiiktur i tider med f.eks. lav byggeaktivitet.

Det er viktig at man ikke lar sjansen til a bruke monumentale bygg som et ledd i byutviklingen av
Bj0rvika og vi mener at et nytt operahus er en enestaende anledning til a gj0re nettopp dette.

Omradet rundt Vika og Aker brygge er allerede godt utviklet og det vil vaere en historisk feilsatsning
a plassere nytt operabygg pa den etterhvert inneklemte gamle Vestbanetomta. Rere av bygningene er
fredet og det kan vanskelig bygges nytt uten a oppheve fredningsbestemmelsene.

Vi viser for 0vrig til Stortingets behandling av Storbymeldingen hvor man mener at myndighetene ma
begrunne hvorfor st0rre offentlige bygninger ikke lokaliseres til Oslo 0st.

Vi viser for 0vrig til bystyret i Oslo som har gatt inn for lokalisering i Bj0rvika. A plassere opera pa
Vestbanetomta vil vaere en bystrategisk skandale og en han mot de som har trodd pa alle politiske
lovord om satsning pa Oslos 0stkant.

Faglig Koreaaksjon
Nord-Korea har de siste arene vsrt rammet av store klimaforstyrrelser med vekselvis t0rkekatastrffer
og flommer som har f0rt til at matvaresituasjonen i landet er prekser. LO i Oslo tok i fjor h0st
initiativet til en landsomfattende innsamling blantfagforeningerfor a bidra til matforsyningen i
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landet. Dette resulterte i at vi, etter avtale med det Nordkoreanske LO har sendt 20 tonn solsikkefr0
som LO i Nordkorea distribuerer til medlemmer som sakom. Dette har en antatt avkastning pa 500
fold som det igjen kan presses proteinrik matolje av. Ettersom matvaresituasjonen na er minst like
prekaer som tidligere har styret i LO i Oslo vedtatt a foretsette innsamlingen.

Medisinaldepotet
Den borgerlige regjeringen foreslo a 0ke aksjeutbyttet fra Norsk Medisinaldepot fra 25 til 175
millioner h'oner, noe som ville ha fjemet driftsgrunnlaget for bedriften. I tillegg ble
informasjonsplikten overfor de ansatte ikke fulgt. Dette reagerte LO i Oslo pa, og framsatte da
f0lgende krav:
- Regjeringen ma opprettholde det tidligere forslaget pa et aksjeutbytte pa 25 millioner kroner
- LO sentralt ma kreve formuleringer i Hovedavtalen som sikrer at regjeringen overholder
informasjonsplikten overforde ansatte i statsaksjeselskaper
- Det tidligere vedtaket om a selge aksjene i Norsk Medisinaldepot AS ma stoppes nar avtalen
kommer tilbake til Stortinget for endelig godkjenning.

Kutt i klassene pa teknisk fagskole
Skolesjefen foreslo a kutte i utdanningstilbudet innen de yrkesfaglige studieretninger med omkring
28 klasser fordelt pa tekmsk fagskole og videregaende skole. Dette ville rammet bade elever, laerere
og for 0vrig nseringslivet i Oslo pa en svsert uheldig mate.

Da deler av nseringslivet i dag slitermed a skaffe tilstrekkelig kompetent arbeidskraft ville et
klassekutt for elever iimen yrkesfaglige linjer og teknisk fagskole f0re til en svekket reta^ittering av
arbeidskraft. I en tid hvor kompetanse framheves som et konkurransefortrinn var dette forslaget
uforstaelig. Dessuten ville et kutt kunne f0re til en varig svekkelse av skoletilbudet, sagar nedleggelse
av skoler, da Iserere ville s0ke seg bort og nyrekruttering senere ville kunne bli vanskelig.

LO i Oslo tok opp saken bade administrativt og pa politisk niva gjennom brev, uttalelser og direkte
samtaler med partene. Byraden for kultur og utdanning har na slatt fast at hun ikke finner
skolesjefens forslag om a kutte i tilbudet i teknisk fagskole som akseptabelt, og gar dermed i mot
dette. Bl.a. skal tilbudet til voksne oppretttholdes pa dagens niva, og det skal ikke gj0res kutt eller
endringer som kan f0re til nedlegging av tilbudene i teknisk fagskole.

Oslopakke 2
LO i Oslo har avgitt f0lgende uttalelsse om Oslopakke 2:

I utarbeidelsen av Oslopakke 2 har det vsert stor enighet blant de ber0rte parter. Det lover godt for
muligheten til a gjennomf0re planene som ligger i pakken. Det vitner ogsa om en 0kt forstaelse av at
kollektivtrafikk er milj0vem i praksis. Det er derfor viktig at det satses pa a gjennomf0re planene.

Det er likevel grunn til a sp0rre om tiltakene i Oslopakke 2 alene er tilstrekkelige til a oppfylle
intensjonene i planen. Som en helhetlig kollektivsatsing for Oslo og Akershus inneholder planen
usikkerhetsmomenter som kan komme til a velte resultatet av en ellers god strategi.

To momenter i den forbindelse:
1. Framtidig driftsopplegg inngar ikke som en del av Oslopakke 2.
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2. Behov for reinvesteringsrelatert fomyelse av materiellet inngar ikke i Oslopakke 2.
Investeringene i materiell forblir selskapenes ansvar.

Planen tar mal av seg til a skape et 0kt tilbud med h0yere frekvens og lengre driftsd0gn, samt at
trafikantene far et hurtigere, mer punktlig og kapasitetssterkt tilbud. Det forutsettes finansiert ved at
effektiviseringsgevinster settes inn i 0kt drift.

Oslo Sporveier har anslatt at med et ariig tilskudd tilsvarende 470 millioner 98-kroner har bedriften
mulighet til a opprettholde et tilbud med tilfredsstillende kvalitet og kapasitet. Det forutsetter i tillegg
intem effektivisering og 0kte trafikkinntekter. Hvis en eller Here av disse forutsetningene svikter, vil
det vsere en overhengende fare for at investeringene i Oslopakke 2 ikke kan forhindre et dariigere
tilbud til passasjerene.

Nar heller ikke materiellinvesteringer og fomyelse inngar i Oslopakke 2 forsterker det
usikkerhetsmomentene som kan velte planen. Eksempelvis har Oslo Sporveier over 100 T-
banevogner som er over30 ar gamle, og som vil matte fomyes f0r de bryter sammen. Det alene vil
medf0re en kostnad pa over to milliarder ta-oner. NSB har tilsvarende problemstillinger.

Det er ingenting som tyder pa at Oslo Sporveier eller NSB med dagens rammebetingelser har
mulighet for a skape nok overskudd til n0dvendig fomyelse av materiellet. En satsing pa
kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan ikke kombineres med en situasjon der NSB og Oslo
Sporveier ikke har materiell a kj0re med om noen ar fordi det ikke finnes midler til fomyelse.

Det er NSBs lokaltog og Oslo Sporveiers T-banesett som sammen utgj0r den store kapasiteten i
personbefordringen i omr^det. Hvis satsingen i Oslopakke 2 skal gi de 0nskede resultater forutsetter
det at de langsiktige utfordringene rundt finansiering av drift og n0dvendig fomyelse av materiell tas
svaert alvoriig.

1. mai 1998
Som det framgar av beretningens del om LO i Oslos representantskap, side 8, behandlet
representantskapet den 9. mars 1998 arets 1. mai-arrangement.

Vedtaket innebserer at 1. mai vil markere LO i Oslo som en selvstendig kraft pa venstresida. Det betyr
at de parolene som ble vedtatt skal gi uttrykk for et selvstendig syn pa de mest aktuelle faglige og
politiske sp0rsm^l.

Hovedparolen knytter seg til de angrepene som de siste ara har kommet pa grunnlaget for
velferdsstaten, noe som bar gitt seg uttrykk i at forskjellene pa fattige og rike har 0ket.

Parolegrunnlaget ellers gir uttrykk for st0tte til likestillings- og likel0nnsarbeidet og inneholder ellers
ogsa en klar avvisning av forslaget om kontantst0tte.

Fremdeles er det viktig a peke pa at arbeidsl0sheten fortsatt er pa et forholdsvis h0yt niva selv om
den 0konomiske situasjon preges av h0ykonjunktur.

Parolegmnnlaget viser ogsa til varens tariffoppgj0r og den mindrel0nnsutvikling som de
fagorganiserte har hatt i forhold til kapital og eierinntekter.

Det pekes pa viktigheten av antirasistisk arbeid, og tar avstand fra USAs opptreden som
verdenspoliti, samtidig som det ford0mmer den fortsatte israelske okkupasjon av palestinske og
andre landomrader.

Parolegrunnlaget fokuserer ellers ogsa pa det intemasjonale arbeidet mot bamearbeid.

Hovedtaler ved arrangementet er LOs leder Yngve Hagensen.
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Studieutvalgets arbeid

Studieutvalget har i l0pet av perioden hatt ni m0ter. Aktiviteten har vasrt konsentrert om Fagskolen
som begynte med en helgesamling pa Rjukan i begynnelsen av oktober 1997. Fagskolen fortsetter
fram til 1. mai 1998 med temakvelder. I alt er det med 36 deltakere.

LO i Oslos fagskole - temakvelder:

15.10.97 Tema: Konkurranseevne, prisutvikling, renter og l0nnsutvikling.
Foreleser: Thorbj0m Eika fra Statistisk Sentralbyra.

28.10.97 Terna: Plan0konomi - markeds0konomi eller blandings0konomi.
Foreleser: Roar Eilertsen fra De Facto.

11.11.97 Tema: Solidaritetsaltemativet.
Foreleser: Torstein Dahle.

25.11.97 Tema: Milj0vem, sysselsetting og 0konomisk vekst.
Foreleser: Thorbj0m Bemtsen.

09.12.97 Tema: Demokradsk utvikling i historisk og samfuimsmessig sammenheng.
Foreleser: Harald Bemtsen.

06.01.98 Terna: IT-revolusjonens virkninger pa samfunn og arbeidsliv.
Foreleser: Tron 0grim.

20.01.98 Terna: Utdanningsreformene i arbeidslivet. Buer-utvalget.
Foreleser: LO-sekretser Per Gunnar Olsen.

17.02.98 Tema: Kvinnebevegelsen - hvor star den i dag?
Foreleser: Aase Morin, Likestillingsavdelingens leder i LO.
Avlyst p.g.a. innleders forfall.

03.03.98 Tema: Arbeiderbevegelsens familiepolitikk.
Forelesere: Britt Hildeng, Oslo AP, Marit Danielsen, RV og Turid Stub0 Johnsen, Oslo
sv^"""'"""

"'""°'—--'-—"-—""-'"•-°

17.03.98 Tema: Intemasjonalismen i arbeiderbevegelsen og turbokapitalismen.
Foreleser: Finn Gustavsen.

24.03.98 Tema: Fascismen - korportivismen.
Foreleser: Professor i statsvitenskap Trond Norby.

31.03.98 Terna: Norge og EU.
Foreleser: Jon Bingen, leder av Europaprogrammet.
Avlyst p.g.a. innleders forfall.

14.04.98 Tema: Israel - Palestina. Midt-0sten problematikken.
Foreleser: Redakt0r i Industriarbeideren, Kjell Bygstad.
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Internasjonalt utvalgs arbeid

Intemasjonalt utvalg velges av og er ansvarlig overfor LO i Oslos styre. Utvalget arbeider videre med
samarbeidsprosjektet med var s0sterorganisasjon i Havana og skal utforme en ny s0knad til LOs
intemasjonale avdeling om st0tte til skoleringsvirksomhetforfaglige tillitsvalgte. En delegasjoa
bes0kte Havana i januar 1998 for a unders0ke og forberede innholdet i en eventuell
samarbeidsavtale. Det er laget referat fra bes0ket. Utvalget tok initiativ til en arsm0teuttalelse om a
ford0mme USAs boikott av Cuba. Utvalget arbeider ogsa med en konferanse om fagbevegelsens
rolle i forhold til interaasjonalisering og handel.

LO i Oslo har et samarbeid med tilsvarende organisasjoner bade pa nordisk og europeisk niva.
Representanter for LO i Oslo har i perioden deltatt pa forberedende hovedstadskonferanse i Roma i
desember 1997. CGTP i Lisboa er vertskap for neste konferanse som avholdes i forbindelse med
EXPO 98.
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Ungdomsutvalgets arbeid

Utvalget har i arsm0teperioden avholdt fire m0ter.

Siden utvalget er nedsatt av LO sentralt f0lger det kongressperioden og ikke LO i Oslo sin
arsm0teperiode. Derav f0lger de fleste arbedsplanene kongressperoden. Utvalget har derfor
utarbeidet en egen arbeidsplan for kongressperioden 1997-2001. For a gjennomf0re denne pa best
mulig mate har utvalget organisert seg i seks selvstyrte arbeidsgrupper. Arbeidsgmppene har
temaene: Fellesaksjonen mot rasisme, LO 100 ar, skoleaksjoner, Ut0ya, intemett og LOs
sommerpatrulje.

Et av hovedsatsningsomradene har vsert Iserlingeorganisering og det har i samarbeid med LOs
distriktskontor vaert avholdt to laerlingekonferanser med overveldende interesse.

Ungdomsutvalget har ogsa hatt ansvaret for a bemanne Landsorganisasjonens stand pa UNG-messa
pa Sj0lyst. Dette arbeidet ble gjort i et godt samarbeid med LO sentralt. Samarbeidet med Norsk
Elevorganisasjon fortsetter og det er blitt vedtatt at NEO har m0terett i utvalget. Ungdomsutvalget
har i samarbeid med Norsk Kommuneforbund i Oslo, Norsk Elevorganisasjon og LO i Oslo
utarbeidet et eget rettighetshefte for elever, lasrlinger og ungdom i deltids- og sommeijobb. Heftet er
trykket i 40 000 eks. og er blitt meget godt mottatt i det faglige milj0et. Perioden har ellers vsert
preget av at det har kommet inn mange nye engasjerte medlemmer, noe som gir gode grunner til a
vaere optimistisk med tanke pa framtiden.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg

Utvalget er oppnevnt i Tilsynsutvalget etter anbefaling fra LO i Oslo for kongressperioden 1997 -
2001.

Lederen av utvalget tiltrer styrem0tene i LO i Oslo.

Sekretser for utvalget er ungdomssekretser Trude Johnsen.

Det nyoppnevnte utvalget konstituerte seg i m0te 12-januar 1998. Det har vaert avholdt fem m0ter og
behandlet 25 saker. Det viktigste er planarbeid og fordeling av arbeidsgrupper som forbereder tiltak /
arrangementer 1998; kontantst0tte-konferanse, kvinner, arbeid og samfunn, Far, karog proletar,
bevisstgj0ring av nordmenn.

* De Familie- og likestillingspolitiske utvalgene og distriktsseh-etserene i fylkene hadde lands-
konferanse 27. - 28. november 1997. Distriktssekretaer Wenche Paulsrud, ungdomssekreteer
Tmde Johnsen og leder Sidsel Brantsseter deltok fra Oslo.

* Konferanse pa S0rmarka 20. januar 1998 "Kvinner i LO" hvor Trude deltok.

* Deltakelse pa LO-konferanse i Folkets Hus 3. februar 1998 "Fra 50-arenes husmorsamfunn til 90-
arenes tidsklemme. Hvordan m0te et nytt tusenar?". Sidsel og Trude deltok.

* Markering av 8. mars 1998 i Folkets Hus. Arrang0r Familie- og likestilliagspolitisk utvalg i Oslo i
samarbeid med LO i Oslo og likestillingsavdelingen i LO.
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FORDELINGSOVERSIKT
LO i OSLO's

REPRESENTANTSKAP 1998-99
Pr. 10.03.1998

Nedenstaende oversikt er korrigert ut i fra de oppgaver vi har fatt inn innen fristens
utlop og som danner grunnlag for kontingentberegningen for 2. kvartal 1998 og for
representasjon pa LO i OSLO's konstituerende arsmote.

Vi gjor oppmerksom pa at det fortsatt kan vaere feil i oppgavene bl.a. pa grunn av
underrapportering / overrapportering / endringer i perioden og menneskelig svikt,
rapporterte endringer vil gjeres gjeldende fra 2. kv. 1998.

Antall Antall
Forbundsomrade: foreninger: bet.medl.

Arbeidernes Presseforbund ................... 1 66
Den Norske Postorganisasjon .............. 3 3.155
Fellesforbundet ....................................... 12 7.356
Fellesorganisasjonen .............................. 1 2.052
Forbundet for Ledelse og Teknikk ........ 3 1.539
Handel og Kontor i Norge ....................... 3 9.909
Hotell og Restaurantarbeiderforbundet 3 2.511
Norges Offisersforbund ......................... 2 201
Norsk Arbeidsmandsforbund ................. 1 2.250
Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund 3 2.243
Norsk Fengselstjenestemannsforbund 1 466
Norsk Grafisk Forbund ............................ 1 3.012
Norsk Jernbaneforbund .......................... 10 2.991
Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund 6 382
Norsk Kommuneforbund ......................... 61 20.624
Norsk Lokomotivmannsforbund ............. 1 263
Norsk Musikerforbund ............................. 3 1.298
Norsk Nserings- og Nytelsesmiddelforb. 10 3.255
Norsk Postforbund .................................. 1 3.500
Norsk Sjomannsforbund ......................... 1 180
Norsk Tjenestemannslag ........................ 58 10.332
Norsk Transportarbeiderforbund .......... 4 3.440
Norsk Treindustriarbeiderforbund ........ 1 142
Skolenes Landsforbund .......................... 2 390
Tele- og Dataforbundet .......................... 24 3.030

Totaler: ....................................................... 216 84.558

Antall (+/-frai
repr.: fjor)

1
4
8
3
2

10
3
1
3
3
1
4
3 (-1)
1

21
1
2
4
4
1

11
4
1
1
4

101

Totalt medl.tall (inklusive pensjonister / andre kontingentfritatte og tilmeldte til
andre LO-avdelinger) 117.607 medlemmer.
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114<
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86|

715)

1138)

2601|

19141

182|

2401

14739)

[Arbeiderbevegelsen
Is Presseforbund jArbeiderbladets redaksjonsklubb,

IQen Norske

[Postorganisasion IDNP Osto og Akershus krets

lOen Norske
|Postorganisas|on IDNP Postbanken Krets,

iDen Norske
IPostorganisasjon [DNP Sentralenhetene krets

tFetlesforbundet
[Blikkenslagernes og Taktekkernes Forening

tFellesforbundet
IByggenergiteknikemes Forening,

iFellesforbundet
|Glassmestersvennenes Forening^

iFellesforbundet
[Isolatorenes Fagforening

iFellesforbundet
|Jern - og Metall - Oslo

iFellesforbundet
jMalerog Tapetserernes Forening^

IFellesforbundet
[Murernes Union

IFetlesforbundet
|0slo og omegn Skog og Land

tFellesforbundet
[Oslo Stein, - Jord og Sementarbeideres forening

(Fellesforbundet
jOsto St0periarbeiderforening

iFellesforbundet
[Rorleggernes Fagforening

iFellesforbundet
jTamrer og Snekkemes Fagforening

|Fellesorganisas|onen]
1 |FO OSLO

iForbundet for
iLedelse og Teknikk |FLT^avd.4,Oslo

IForbundet for
[Lsdelse og Teknikk |0slo Grafiske Arbeidsledere,

IForbundet for
iLsdelse og Teknikk |Standard Ingenior og Teknikerforening

(Handel og Kontor i
INorQC [Handel og Kontor, Oslo - Akershus,

|Handel og Kontor i
[Norge [Idrettens Funksjonserforening

jHandel og Konton
INorqe |Vinmonopolets Funksipnsrfqrening,
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843
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1371
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4371
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4371
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255|
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455)
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380)
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190)
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261|

4481
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1345|

1002)

T27|

-19|

IHotellog
IRestaurantarbeidertorb |0slo Hotell-og Restaurantpersonales Forening

IHotellog
1 Restaurantarbeiderforb (Osto Kokkeforening

[Hotellog
iRestaurantarbeiderforb |0slo Sen/itorforening

jNorges
lOffisersforbund [Norges Offisersforb. avd. Oslo Sentrum

|Norges
lOffisersforbund |Norges Offisersforb. avdeting Huseby

(Norsk
lArbeidsmannsforbun | INorsk Arb.mands Forb., Oslo/Akershus,

|Norsk Elektrikerog
IKraftstasjonsforbund |EI-ragarbeiderne

iNorskElektrikerog
iKraftstasjonsforbund |Elel<trisitetsver(<ets Arbeidertorening

iNorskElektrikerog
IKraftstasjonsforbund |Heismont0renes Fagtorening

INorsk
I Fengselstjenestemanns) |0slo Fengselfunksjonsrers Foren ing

iNorskGrafisk
IFarbund |0slo Grafiske Fagforening^

iNorsk
[Jernbaneforbund |1. Unjevedlikeholdsforeningen, Oslo

INGFSK
Uembaneforbund [Administrasjonspersonalets Forening

[Norsk
Uernbaneforbund |Banepersonalets Forening - Osto

iNorsk
Uembaneforbund |Bilpersonalets forening i Oslo

iNorsk
Uernbaneforbund lElektropersonalets Forening

iNorsk
Uernbaneforbund |Foreningen for teknikk og ledelse

INorsk
Uernbanetorbund [Kontorpersonalets forening Oslo

iNorsk
Uernbaneforbund |0slo Distnkts Konduktorforening

iNorsk
IJernbaneforbund |atas|onspersonalets Forening

iNorsk
Uernbaneforbund [Statsbanenes Verkstedarbeideriorening, Oslo

|Norsl< Kjemisk
llndustriarbeiderfortiund |AL Kjemiske Fagforening

iNorsk Kjemisk
llndustriartseidertorbund [Grorud KjemisKe =agforening
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Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Akershus FytkesKomm. Funksj. foren.

ISjerke Fagfqrening"

jBygdoy/ Frogner fagforening

Boler Personalforening,

|Ekeberg/Beki<elaget_Pers, for.

Betal_ende
m_ed,Jemmer:^

Ifitalt
medjj_.:

Z^i

30<

58|

^il

633

136|

403;

1 66|

284|

195|

5271

3421

168)

786)

520|

253|

332)

6471

358J

31 4)

35)

1 1 2j

173J

255:

501

aoi

1331

731

T59J

542|

200J

354\

234^

669)

694)

210)

864)

524\

302)

42S|

_806{

394;

403J

-35|

21 5j

1531

iNorskKjemisk
llndustriartieiderfortsund |Lilleborg Kjemiske Fagforening,

iNorsk Kjemisk
llndustriartaeiderforbund | INORDOX Kjemiske Fagforening,

[NorskKjemisk
llndustriartieiderforbund | [Nycomed Kjemiske Fagforening,"

[Norsk Kjemisk
llndustriarbeiderforbund INycomed Phanna, NKIF 223,

INorsK
iKommuneforbund [Aker og Gaustad Personalforening

INorsk
IKommuneforbund [Fiim- og TeaterteRnisk Forening

(Norsk
iKommuneforbund |Friomr^denes Fagforening

INorsk
iKommuneforbund [Friserenes Fagforening

iNorsk
iKommuneforbund [Furuset Fagforening

iNorsk
IKommuneforbund ]Gamle Osio Fagforening

INorsk
iKommuneforbund tGrefsen/K]elsas Kom.for.,

iNorsk
tKommuneforbund [Grorud personalforening

INorsk
IKommuneforbund IGrunerlakka Personalforening

iNorsk
IKommuneforbund jHellerud Fagforening

iNorsk
IKommuneforbund |Helsfyr - Sinsen Fagforening

tNorsk
IKommuneforbund (Innvandreretatens fagforening,

[Norsk
IKommuneforbund [Kirkevesenets Personalforening,

iNorsk
IKommuneforbund [Kulturpersonalets Fagforening
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297|
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185)

354|
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155)
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159(

40<

301|

14901

204<
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84f

1 00(

286)

220J

369|

219|

184^

53d

35C<

286J

250)

336)

13521

44

2351

395)

159)

75j

458)

160S<

4401

168|

84|

98)

4661

Tssl

Morsk
<ommuneforbund -ambertseter Fagforening

^orsk
<ommuneforbund vlanglerud Fagforening,

Morsk
Kommuneforbund ^ordstrand Fagforening

^orsk
Kommuneforbund Jslo Brannkorpsforening,

•^orsk

Kommuneforbund ^sto^Energi's Personalforening

Norsk
Kommuneforbund ^slo Havnevesens Personalforening

Norsk
Kommuneforbund 3slo Kinobetjenings Forening,

Norsk
Kommuneforbund 3slo Komm. Bygg- og Boligetaters forening7

Norsk
Kommuneforbund Dslo Komm. Rengjoringsass. Forening"

Norsk
Kommuneforbund Dsto Komm. Skorsteinsfeieres Forening"

Norsk
Kommuneforbund ^sto Kommunate SkqlefunKsjonserers Forening"

Norsk
Kommuneforbund Dslo tommunale tjenestemannslag

Norsk
Kommuneforbund Dslo kommunale Vognmannsforening"

Norsk
Kommuneforbund 3slo Kommunes RevJsortorening

Norsk
Kommuneforbund Dslo og Omegn Vaktmesterforening

Norsk
Kommuneforbund 3sJo Spon/eiers Arbeiderforening

Norsk
Kommuneforbund -)sto Spon/eiers Personalforening

Norsk
Kommuneforbund 3sto Spon/eiers Tekniske Arbeidslederfarening"

Norsk
Kommuneforbund :3ersonalforeningen i Norges Blindetarbund.

Norsk
Kommuneforbund v / Lovisenberg - Diakonisseh.,

Norsk
Kommuneforbund 3sykiatrietatens Fagforening

Norsk
Kommuneforbund =lenholc!sverl<ets Arbeiderforening

Norsk
Kommuneforbund -(amsas Kommunale Fagtorening.



Forbun_di FORENING

Norsk
Kommuneforbund

NorsK
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Raa Fagforening

[Sagene / Torshov fagforening

[Sogn Personalforening

Sosiale Institusjoners Fagforening

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

Norsk
Kommuneforbund

St.Hanshaugen/Ullevat Fagforening

Statssykehusenes Fagforening,

Stovner Fagforening

[Sunn^s Personajforening

Sendre Nordstrand Fagforening,

,-r-j-
- t- • •-•"-. 13ya.

Betalen.de lo^talt
medlemmer: Hl^dl.t.:

^A C~~^
626(

2231

324^

433)

707t

4871

8 1

640J

74<

640(

1185)

189(

2351

260<

340J

3^

250)

253)

1 20(

39<

1 139)

678)

280)

3871

599i

10381

J7l

1051

714^

108^

105C<

1639J

222}

JJ^3j L_1816|

346|

38(^

S82)

_129j

311|

4931

14^]

l!
14091

iNorsk
iKommuneforbund [TannhelsettjenestensPersonattorentng

iNorsk
iKommuneforbund [Tekniske Etaters Fagfprening

JNorsk
[Kommuneforbund [Tjenestemannsforeningen ved Radhuset,

[Norsk
iKommuneforbund [UIIern Fagforening,

INorsk
iKommuneforbund jUlleval Sykehuspersonales Forening

iNorsk
IKommuneforbund |Uranienborg - Majorstua Fagforening

INorsk
iKommuneforbund (Vannvesenets Arbeiderforening

[Norsk
iKommuneforbund [Veivesenets Arbeiderforening

iNorsk
IKommuneforbund |Vindern Bydelstoren ing

[Norsk
IKommuneforbund jOstensjo Bydelsforening

|Norsk
iLokomotivmannsforb [Lokomotiypersonalets Forening 0st - Avd. Oslo

jNorsk
IMusikertorbund [Norsk Ooerasangertorbund^

|Narsk
[Musikerforbund [Oslo Ballentorening [

iNorsk
IMusikerforbund Oslo Musikertorsning



Forbund^

.---...^i ^n^Kiiiu.L.n i i_u i ^oi-U med meaiemsoppgave pr. 10.03.-|ggg

FORENING Betalende Totalt
medlemmer: Hiedl.t.-

870|

60|

485i

351

69)

341

284|

204|

21 71

374<

3500J

180)

159<

1471

420i

1 1 4<

^

80)

41 71

162|

451

3 1 7\

II
986|

475^

109)

341

4381

276)

444

476(

4250)

180|

282J

196|

493|

215)

131|

748|

669f

_20^

67)

431|

[Norsk Nesnngs-og
|Nytelsesmiddelarb.?o [Bryggeri- og Mfneralvannfabnkkarbeidernes Forening. Oslo

|Norsk Ncenngs-og
INytelsesmiddelarb.fo [F^sllesslakteriets Arbeiderforeninng

[Norsk Nasnngs-og
iNytelsesm iddelarb.fo [Freia Sjokoladearbeider Forening

|Norsl< Ncsrings-og
INytelsesm iddetarb.fo [Meieriarbeidemes Forening

INorsKNssrings-og
iNytelsesm iddelarb.fo | [Mollearbeidernes forening

[Norsk Ncsnngs-og
INytelsesmiddelarb.fo [Osto Baker og Konditortorening

|Norsk Nsrings-og
INytelsesm iddelarb.fo (Oslo Kjerttindustriarbeiderforenina

[NorsK Nsnngs-og
1 Nytel sesm idd elarb. fo [Uslo Margarinarbeidertorening

INorskNsnngs-og
INytelsesmiddelarb.fo

"iedemands
Arbeidertorening,

[Norsk Nsrings-og
INytelsesmidd elarb.fo | |Vin og Brennevinarbeidemes Forening

iNorsk Postforbund
|0slo og Akershus krets av NPF

iNorsk
ISjomannsforbund tNorsk Sjomannsforbund

INorsk
ITjenestemannslag |Avd.31-01 av NTL - NRK FellestjenesteT

INorsk
ITjenestemannslag LAvd.31-02 av WL • NRK Radio"

INorsk
ITjenestemannslag jAvd.31-03 av NTL - NRK FjemsyneT

INorsk
ITjenestemannslag IAvd.31.12 av NTL - NRK 0stlandssendingen~

iNorsk
ITjenestemannslag |Forening 67 av NTL

INorsk
ITjenestemannslag [Forening 7 av NTL. Filminstitusjoner

iNorsk
|7;enestemannstag |Forsv.Stabens Etatsforening, For. 70 NTL

INorsk
|Tjenestemannsiag tLikningsetatens Landstorening"

[Norsk
Tjenestemannstag [Lanekassens Tjenestemannslag

iNorsk
|T]'enestemannslag |Meteorologisk Etatsforening

INorsk
ITjenestemannslag [Norsk Mectisinaldeoot's Personalforening"



Forbund: FQRENING Betalende
medlemmer:

u-u^.1998.

lotatt
Hled_l.t.-

JJ C

1 921 c
22j

2791

43

24|

61

281

28i

201

43)

30f

391

29(

j3

1371

74)

1 211

3681

3211

1 8l

28j

64}

255)

38|

315)

421

24

61|

31)

21|

2d

44|

33)

411

28f

38)

1371

74^

1971

428]

381)

28)

^aj

iNorsk
ITjenestemannslag |N~^-_^03-10 Folketrygdk. f. Utenlandssaker

iNorsk
ITjenestemannslag INI

'L
104.2 Embetskontoret Oslo Byfogdemb.

iNorsk
tTjenestemannslag IN'

'L
111 -2 Arbeidstilsynet 2. Distrikt

iNorsk
ITjenestemannslag [NTL 113-3 StudentsamskipnadenTOsio

iNorsk
1 Tjen estemannstag INI

'Ll17-02Folkehelsa

INorsk
ITjenestemannslag |^f^L117-03NUPI

]Norsk
ITjenestemannslag [NTL_!_17-29 Inst.for samf. forskn. (NOVA)

tNorsk
ITjenestemannslag [NTL 117-30 N81

(Norsk
[Tjenestemannslag [NTL 117-38 Inst. for fredsforskn^

INorsk
ITjenestemannslag [NTL 117.40 Statens Arbeidsmiljoinst.

[Norsk
ITt'enestemannslag |NTL 117-44AFI

INorsk
ITj'enestemannslag |NTL 117-70' roi

|NorsJ<
ITf'enestemannslag |NTL 117-71 Norsk RegnesentraT

iNorsk
ITjenestemannstag •• |NTL117.72NI8R-

]Norsk
ITjenestemannslag |NTL117-74NIVA~

iNorsk
fTjenestemannslag [NTL117.75SINTEF/ST

fNorsk
ITjenestemannslag |NTL117-76NFR

INorsk
|Tjenestemannsiag |NTL117-77FAFO^

iNorsk
ITjenestemannslag [NTLavct. 102 - 2 Statsby'gg"

iNorsk
ITjenestemannslag |N~

'L
avd. 103 - 3 Trygdeetaten i Oslo

INorsk
ITjenestemannslag |N~

~L
avd. 105-2 Arbeidsmarkedsetaten i Oslo og omegn

[Norsk
ITjenestemannslag [N1^LAvd. 112-2 Sivjl Beredskap

INorsk
ITjenestemannslag IN'

"Lavd.
4-- btatens Kornforretning



no-iioi ncn 1 c (vicui.ciVlSt-UMtNiNGER i LO i OSLO med mediemsoppgave pr. 10.03.1993 •

Betalende Totalt
medlemmer: rn^d I. t.:

'
Forbund:_ FORENING

41

650|

33)

201

1 1 2j

49|

1 4|

701

971

46)

671

35)

1 71

89(

1071

54)

1 03)

J^
76J

3671

2843<

249(

10871

331

201

151

701

42J

71

150(

63)

94|

35)

21|

1571

169|

101|

148)

89|

93|

10631

41971

297]

INorsk
ITjenestemannslag |NTLavd.4-3STATKORN

|Norst<
iTjenestemannslag |NTLavdeling 101-33 Forsvaret/Oslo

INorsk
iTjenestemannslag |NfLtor. 110/02 Vegetaten

INorsk
iTjenestemannslag |NTL tar. 114 Kulturinstitusj.

iNorsk
iTjenestemannslag tNTLfor. 117 Forskningsinstituttene

INorsk
ITjenestemannslag [NTLFor. 120-33tatnett

INorsk
ITjenestemannslag |NTL FOR 120-06 Statkraft HK.

tNorsk
ITjenestemannsfag |NTLtar.23NTL-NEMKO-

(NorsK
ITjenestemannslag [NTL for. 25 D.N. Travselskap

INorsk
ITjenestefnannslag [NTL for. 44 Riksrev. Funksj.for.

iNorsk
iTjenestemannslag [NTL For. 61 i Norges Bank

iNorsk
ITjenestemannslag |^^'L for. 62 Husbanken

[Norsk
iTjenestemannstag |NTL for. 71/4 Skatterev.Landsfor.

iNorsk
ITjenestemannslag |WL for. 75, Statens Legemiddetkontroll

iNorsk
ITjenes-temannslag |NTL for. 95-

iNorsk
ITjenestemannslag |NTLForening 109-2 av SNTL S.Skolene,

INorsk
ITjenestemannslag [NTL forening 115 v/TI - Teknologisk Inst.,

iNorsk
|Tj enestem an n slag [NTL forening 116-02 Heyskolen i Oslo

INorsk
|T;enestemannslag |NTL Forening 120-1 NVE Hovedkontor

JNorsk
ITjenestemannsiag |NTLforening33 SND

iNorsk
ITjenestemannslag [NTL Forening 90, Universitetet.

iNorsk
|Tjenestemannslag tSentralaclministrasjonens Tjenestemannslag

iNorsk
ITjenestem an n sl ag [Stomngets ([enestemannstag



~ r- r ~3

Forbund: FORENING Beta1e nde
medlemmer:

480f

43 2)

A3)

900)

2050)

142)

1 291

261

^•->. 1 330.

Iota^_
m^dl.t.:

566|

S56|

143|

10071

2321|

298|

iia|

261|

133;

23

1 al

1 9)

20j

22)

45|

1 7)

778|

2 1|

90j

540(

5 1|

63)

3d

13)

87)

22)

10)

323)

-682j

54<

751

INorsk
iTjenestemannslag lUtenr[kstjenestens torening av NTL

INorsk
iTransDortarbeiderfor [Lastebileiernes forening

iNorsk
iTransportarbeiderforbu |0slo Bryggearbeideres Forening

[Norsk
iTransportarbeiderfortiu [Osto og Omegn Bussarbeiderforeninq

tNorsk
iTransportarbeiderforbu |0slo Transportarbeiderforening

[Norsk
|Treindustriarfaeiderforbi4 |0slo Borstearbeideres Forening

ISkolenes
iLandsforbund |SL forening Grunnstole

ISkolenes
iLandsforbund [SL Forening Videreg. skote, Voksenopplaering og vemet virksomhet

[Tele- og
iDataforbundet TD avdeling Osto

|Tele- og
IDataforbundet TD forening Sull

|Tele- og
iDataforbundet TD Forening Lanier,

fTele- og
lOataforbundet TD Forening Luftfartsverket,

|Tete- og
lOataforbundet TD forening Oslo Taxi

|Tele- og
iDatafortaundet [TD_tarening Post og Teletilsyn

|Tele- og
lOataforbunde-t TD forening Rank Xerox,

|Teie- og
IDataforbundet TD forening Tetenor Avidi,

|Tele- og
IDataforbundet |TD tarening Telenor BedriffOsto'

|Tele- og
IDataforbundet TD tarening Tetenor Direkte

|Tele- og
IDataforbundet

'D
torening Telenor FoU

ITele- og
IDatatorbundet

'D
fprening Telenor Installasjon Oslo-

(Tele- og
IDataforbundet U forening Telenor Media,

|Tete- og
IDataforbundet

'D
tarening Talenor Media PT

|Tele- og
IDataforbundet TD tarening Telenor MIIJ0



Forbund:

|Tele- og
lOataforbundet

ITete- og
iDataforbundet

ITele- og
lOataforbundet

|Tele- og
IDataforbundet

|Tete- og
IDataforbundet

|Tele- og
IDataforbundet

|Tele- og
iDataforbundet

|Tele- og
IDataforbundet

|Tele- og
[Dataforbundet

1 L«V^ I ^^sJt-.^/ li t

FQRENING

TD forening Telenor Mobil,

[TD forening Telenor Nett Oslo

|TD forening Telenor Norkring,

TD forening Telenor Privat

TD foreningTelenor Renhold og Kantine,

|TD klubb Telenor Media

|TD kiubb Telenor Sentral^Enheter

|TD - ktubben Posten SDS^

TD-klubb Telenor Geomatikk

cu iiicuiaiiisuppyave pi. IU.Q3.-)ggR

Betalende T^talt
medlemmer^ med I .t.:

"

1 21

2271

28<

72)

33

251

405!

441

119(

765)

208)




