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Innledning

Denne beretningen gjelder for perioden 15. april 1999 til 10. april 2000.

LO i Oslo ble i kongressen 1997 etablert som en egen LO-avdeling som erstatter
Oslo Faglige samorganisasjon. Sekretariatet får fullmakt til å godkjenne LO-
avdelingens vedtekter. LO skal i samarbeid med LO i Oslo evaluere alle sider av
LO-avdelingen innen utgangen av 1998, og evalueringsrapporten skal
framlegges for LOs representantskap i 1999”.

I beretningen for perioden 15. april 1998 – 15. april 1999 lå LO i Oslos
oversendelsesdokument i forbindelse med evalueringen. LOs representantskap
behandlet den 15. juni 1999 evalueringen og fattet følgende vedtak:
” Evalueringsrapporten tas til orientering. Det ytes tilskudd til LO i Oslo.
Sekretariatet fastsetter tilskuddets størrelse.”. Evalueringen, datert 04.05.99 er
vedlagt denne beretningen.

LO i Oslos status, slik den framkommer av kongressevedtaket i 1997 og LOs
representantskaps vedtak i forbindelse med evalueringen,
 er helt spesiell som et organisasjonsledd i LO. Det økonomiske grunnlaget er
kontingent og tilskudd fra LO. Kontingentforhøyelsen på 10 øre pr. medlem pr.
mnd. som vedtatt på årsmøtet i 1999 har medført at LO i Oslo har fått en bedret
økonomi. Styret foreslår derfor ikke noen justering av kontingenten i år selv om
LOs sekretariat i sin evaluering gir uttrykk for at denne er lav.

Budsjettrutinene er nå endret i og med at representantskapet i siste møte før
årsskiftet har behandlet ” foreløpig budsjett for 2000”. Dette innebærer at
representantskapet får innsyn i og kan gi retningslinjer om planleggingen av
virksomheten på et langt tidligere tidspunkt enn før.

Styret og sekretariatet går fortløpende gjennom arbeidsoppgaver og saker som
representantskapet i henhold til budsjett og vedtak har pålagt styret å arbeide
med. Sekretariatet forbereder saker og er hjelpeorgan for styret og de utvalg
styret har nedsatt. Utvalgenes egne beretninger er en del av denne beretningen.

LO i Oslo har i perioden arbeidet spesielt mye med LOs 100-års-jubileum. Det
politiske hovedsatsingsområdet har vært  å motarbeide av liberaliseringen av
arbeidsmarkedet.
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LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur

LO i Oslo består (pr. 18. februar 2000) av om lag 120.000 medlemmer totalt, hvorav 83.942
er yrkesaktive betalende medlemmer. Til sammen 227 fagforeninger fra 25 forbundsområder
er tilsluttet LO i Oslo.

Representantskapets årsmøte er LO i Oslos høyeste besluttende organ og avholdes i samsvar
med vedtektene hvert år. Årsmøtet velger styre for LO-avdelingen. Mellom årsmøtene er
representantskapet det høyeste organet. Styret er ansvarlig ledelse mellom representantskaps-
møtene. Til styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne, LOs distrikts-
sekretær og ungdomssekretær, samt daglig leder i AOF i Oslo. Arbeidsutvalget som består av
leder, nestleder og økonomiansvarlig, er saksforberedende med delegert vedtaksmyndighet
fra styret.

Kontingentøkning:

Fram til 1. juli 1999 var kontingenten kr. 0, 30 pr. yrkesaktive medlem pr. uke. Omregnet er
dette kr. 3,90 pr. kvartal og kr. 15,60 pr. år. Dette er den laveste mulige kontingent i følge
standardvedtektene, og hvor maksimalsatsen er kr. 1,- pr. uke. På årsmøtet 1999 ble det
vedtatt å øke kontingenten med kr. 0,10 pr. uke med virkning fra 1. juli 1999. Fra annet
halvår er dermed kontingenten kr. 0,40 pr. yrkesaktive medlem pr. uke, som tilsvarer kr. 5,20
pr. kvartal eller kr. 20,80 pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Kleiv Fiskvik (NKF)
Nestleder: Eli Ljunggren  * 1 (HRAF) til 17. juni 1999

Sissel Hallem (EL & IT) fra 27. august 1999
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (FF)
Styremedlemmer: Kjetil Neskvern (HK)

Mari Sanden (NKF)
Ulrich Vollmerhaus (SL)
Gerd Øiahals (NPF)
Randi Waack (NTL)
Georg Ovesen (FF)
Terje Fjellum (NGF)
Sissel Hallem (EL&IT) til 27. august 1999
Steinar Hansgaard (NKF) fra 27. august

Varamedlemmer: Steinar Hansgaard (NKF) til 27. august
Tone Opsahl (NJF)
Jan A. Klemetsen (NAF)
Erik Hagen (NNN)
Lill Sæther (NTL)

Tiltredende: Kari Hauge LOs distriktskontor Oslo / Akershus (NKF)
Henning Strøm LOs Ungdomsutvalg for Oslo  (NTL)

permisjon fra 1. mai 1999
Sidsel Brantsæter LOs fam- og likestill.politisk utvalg  (HRAF)

fram til 28. oktober 1999
Jan Fredrik Nord LOs fam- og likestill.politisk utvalg  (NKF)

fra 28. oktober 1999 til 14. januar 2000
Kjersti Langseth LOs fam- og likestill.politisk utvalg  (NNN)

fra 14. januar 2000
Finn Hauge AOFs distriktskontor Oslo/Akershus  (EL & IT)
Inger Lise Husøy Internasjonalt utvalg  (NTL)
Tore Larsen Studieutvalget  (NKF)
Nina Buer Kulturutvalget (NMF)
Trude Johnsen Ungdomssekretær (NOF)
Ove Magnus Halkjær Ungdomsutvalget (NTF)

* 1 Eli Ljunggren trakk seg da hun ble valgt til nestleder i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

Arbeidsutvalget:
Leder: Kleiv Fiskvik (NKF)
Nestleder: Eli Ljunggren (HRAF) til 17. juni 1999

Sissel Hallem (EL & IT) fra 27. august 1999
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (FF)
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Kontrollkomitéen:
Bjørn Gulbæk (EL & IT)
Aase Marit Johansen (HK)
Laila Skoglund (HRAF)

Revisor:
Harald Karlsen (LOs revisjonskontor)

Studieutvalget  (oppnevnt 27. august 1999):
Leder: Tore Larsen (NKF)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Kristian Kristiansen (FF)

Toril Deildok (NKF)
Sidsel Brantsæter (HRAF)
Randi Waack (NTL)
Kjell Amundsen (NNN, tiltrer fra Oslo AOF)

Internasjonalt utvalg  (oppnevnt 27. august 1999):
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Lasse Kristiansen (NKF)

Svein Mortensen (NGF)
Mirtha Compagnet (FO)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (NKF)
Vidar Birkeland (HK)
Kari Hauge (tiltrer fra LOs distriktskontor Oslo / Akershus)

Næringspolitisk utvalg  (oppnevnt 27. august 1999):
Leder: Kjell Finvåg (FF)
Medlemmer: Ole Kristoffersen (NAF)

Kaare Sandegren (NTL)
Erik Hagen (NNN)
Ronny Kristiansen (NTF)
Jan Frode Rogndokken(NTL)
Tone Opsahl (NJF)

Kulturutvalget  (oppnevnt 27. august 1999):
Leder: Nina Buer (NMF)
Medlemmer: Fredrik Wibe (NGF)

Lill Sæther (NTL)
Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Lise Lotte Krebs (NKF)
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LOs ungdomsutvalg:
Leder: Henning Strøm (NTL) permisjon fra 1. mai 1999
Medlemmer: Ove Magnus Halkjær (NTF) fungerende leder

Anne Haugom (NKF)
Torgrim Frøland (FF) fratrådte i november 1999
Kristin Mulleng Sezer (NGF)
Steinar Hansgaard (NKF)
Wenche Dalbo (NAF)
Trond Finstad (NKF)
Nils Hagness (EL&IT)
Svein Andre Holmen (NPF)

Tiltredende: Karin Johannessen (AOF)
Atle Sunde (Framfylkingen)

LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg:
Leder: Sidsel Brantsæter (HRAF) permisjon fra 28. oktober 1999
Nestleder: Jan Fredrik Nord (NKF)
Medlemmer: Kjersti Langseth (NNN)

Tone Sand (DNP)
Trine Lise Sundnes (HK)
Staale I. Reiten (NOF)
Mari Teigen (NTL)
Rowena Teodocio (NKF)

LO i Oslos jubileumskomité for LOs 100-årsjubileum:
Leder: Marit Nybakk (NTL)
Medlemmer: LO i Oslos arbeidsutvalg

Sven Hugo Johansson (NGF)
Thore Lauvsnes (FF)
Georg Smefjell (NTL)
Tone Gjesdal (NKF)
Per Klausen (HK)
Torbjørn Kristoffersen (NTF)
Kjersti Botnedal (Forfatter)
Solveig Halvorsen (Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)
Eli Ljunggren (HRAF)
Egil Mongstad (FF)

Sekretariatet har bestått av:
Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler
Alexander Kvedalen, saksbehandler
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LO i Oslos representantskap

LO i Oslos representantskap har i perioden bestått av 178 representanter valgt av
forbundsområdene og 11 fra styret, totalt 189 stemmeberettigede. Antall representanter
fordeles mellom forbundsområdene og bestemmes utfra hvor mange yrkesaktive medlemmer
det er i det enkelte forbundsområde i Oslo. Det gis en representant for hvert påbegynte
femhundrede medlem.

Imidlertid er det slik at i forhold til antall LO-medlemmer og fordelingen på
forbundsområdene er det totalt 182 plasser forbundsområdene kan velge representanter til.
Differansen på fire i forhold til de 178 valgte skyldes at enkelte har latt være å velge så
mange representanter de kan. Disse er gjort oppmerksomme på dette.

Frammøteprosenten gjelder frammøtte representanter og vararepresentanter med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 26. april 1999 - Årsmøte:

Tilstede: Totalt 149 hvorav 130 representanter med stemmerett, 17 tiltredende og gjester og
to funksjonærer.
Frammøteprosent: 68,8 %.

Saker som var til behandling:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Styrets beretning for perioden 15. april 1998 - 15. april 1999
4. Regnskap for 1998
5. Forslag til årsmøtet; uttalelsene
6. Budsjett for 1999
7. Valg.

Mandag 31. mai 1999:

Tilstede: Totalt 98 hvorav 95 representanter med stemmerett, to innledere og en funksjonær.
Frammøteprosent: 50,3 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Krigen i Jugoslavia. Innledninger ved Finn Gustavsen og Ståle Ulriksen.
2. Kommunevalget / valgkampen 1999. Kleiv Fiskvik la fram forslag.

Mandag 4. oktober 1999:

Tilstede: Totalt 71 hvorav 66 representanter med stemmerett, tre tiltredende og gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 34,9 %.
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Følgende saker ble behandlet:
1. Ren Utvikling. Innledning ved Kjell Edvard Fixdal.
2. Statsbudsjettet. Kleiv Fiskvik la fram forslag.

Mandag 25. oktober 1999:

Tilstede: Totalt 88 hvorav 87 representanter med stemmerett og en funksjonær.
Frammøteprosent: 46,0 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Privatisering av offentlig sektor. Innledning ved Mari Sanden.
2. Odelstingsprop. nr. 70 om endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og lov om

tiltak for å fremme sysselsetting (innleie og formidling av arbeidskraft). Kleiv Fiskvik la
fram forslag.

3. Byrådets forslag til budsjett for Oslo kommune for år 2000. Kleiv Fiskvik la fram forslag.
4. Trakassering av tillitsvalgt. Kjell Finvåg la fram forslag til uttalelse.

Mandag 29. november 1999:

Tilstede: Totalt 91 hvorav 88 representanter med stemmerett, en tiltredende, en innleder og en
funksjonær.
Frammøteprosent: 46,6 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. LOs 100-årsjubileum, beretning for LO i Oslos aktiviteter og økonomisk status i

forbindelse med LOs 100-årsjubileum. Innledning ved Marit Nybakk.
2. Status - arbeidet i forbindelse med Ot. prp. 70 om arbeidsformidling og utleie av

arbeidskraft - spørsmål om aksjoner. Kleiv Fiskvik la fram saken.
3. Foreløpig 2000-budsjett med estimert regnskap for 1999 for LO i Oslo. Kleiv Fiskvik la

fram saken.

Mandag 31. januar 2000:

Tilstede: Totalt 91 hvorav 88 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest og en
funksjonær.
Frammøteprosent: 46,6 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffoppgjøret 2000. Kleiv Fiskvik la fram forslag til uttalelse.
2. Eiendomsforholdene og organisering og drift av olje og gass. Kleiv Fiskvik la fram forslag

til uttalelse.
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Mandag 6. mars 2000:

Tilstede: Totalt 85 hvorav 79 representanter med stemmerett, to tiltredende, to gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 41,8 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Åpning - kulturelt innslag ved Framfylkingen.
2. 1. mai 2000. Kleiv Fiskvik la fram forslag.
3. Valg av valgkomité.
4. Resolusjonsforslag til vedtak. Inger Lise Husøy la fram forslag.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 47,8 %.
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Møter og arrangementer

29. april 1999 - Start for LO i Oslos jubileumsaktiviteter
Jubileumsarrangement: Det ble avholdt pressekonferanse på Christiania Spigerverk hvor LO i
Oslos jubileumshefte Arbeiderbevegelsens århundre - 100 år i kamp og framgang ble
presentert. Dette markerte starten for LO i Oslos jubileumsaktiviteter. Se for øvrig egen
rapport om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

30. april 1999 - Internasjonalt solidaritetsarrangement
Jubileumsarrangement: Internasjonalt solidaritetsarrangement i regi av Internasjonalt utvalg
ble avholdt på Røde Kors’ internasjonale senter. Se for øvrig egen rapport om LO i Oslos
jubileumsaktiviteter og utvalgets beretning.

1. mai 1999
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet ble avholdt på Youngstorget, med etterfølgende
demonstrasjonstog hvor om lag 8.600 personer deltok. Hovedtaler var Jan Davidsen, leder av
Norsk Kommuneforbund. Bystyrerepresentant Rubina Rana holdt appell og leder av Norsk
Transportarbeiderforbund, Per Østvold holdt tale. Oslo Arbeidersangerforbund bidro med
korsang og ledet an i allsangene Seieren følger våre faner og Internasjonalen. Hovedparole
for dagen var Forsvar velferdsstaten - kamp mot privatisering.

Konserten som Ungdomsutvalget hadde i Spikersuppa etter demonstrasjonstoget gjorde
stor suksess. Her spilte bandene Astroburger, Da Bushmen og Richard Danquah. LOs
ungdomssekretær Kine Smith Larsen holdt appell. Noen tusen var innom konserten.

På kvelden var fagforeningene invitert til teaterforestillingen Don Quijote - Mannen frå
La Mancha på Det norske teatret.

11. mai 1999 - Byvandring på Østkanten
Jubileumsarrangement: LO i Oslo hadde fire arrangementer i samarbeid med Oslo
bymuseum, hvor det første var Østkanten - en guidet vandring. Denne gikk fra Kampen park
til Grønland. Se for øvrig egen rapport om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

28. mai 1999 - Mottakelse
Jubileumsarrangement: Mottakelse for tillitsvalgte i Oslo Rådhus i forbindelse med LOs 100-
årsjubileum. Se for øvrig egen rapport om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

29. mai 1999 - Folkefesten
Jubileumsarrangement: Folkefest på Rådhusplassen. Dette var det største arrangementet i
LOs jubileumsår. Her var mange fagforeninger representert som viste fram ulike yrker og
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hadde forskjellige aktiviteter. Flere kjente band og artister sto for underholdningen. Se for
øvrig egen rapport om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

10. juni 1999 - Oslo som administrasjonsby
Jubileumsarrangement: Oslo som administrasjonsby var et seminar arrangert av flere Oslo-
foreninger innen NTL. Temaer var departementenes historie og rolle, Ot. prp. nr. 70 om inn-
og utleie av arbeidskraft, og offentlig sektor rolle framover. Se for øvrig egen rapport om LO
i Oslos jubileumsaktiviteter.

10. juni 1999 - Åpen dag i Nydalen
Jubileumsarrangement: Samme dag var det Åpen dag i Nydalen, hvor flere av bedriftene
hadde åpnet sine dører for publikum med omvisninger. Se for øvrig egen rapport om LO i
Oslos jubileumsaktiviteter.

12. juni 1999 - Vandring langs Akerselva
Jubileumsarrangement: Fra os til os - en vandring langs Akerselva. Se for øvrig egen rapport
om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

17. august 1999 - I Oscar Bråthens verden
Jubileumsarrangement: I Oscar Bråthens verden - en annerledes Sagenevandring, byvandring
med Erik Melvold som guide og opptreden ved skuespiller Magne Lindholm som framførte
novelle av Oscar Bråthen. Se for øvrig egen rapport om LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

30. og 31. august 1999 - Seminarer
Jubileumsarrangement: I alt fire seminarer ble i løpet av disse to dagene avholdt på Stratos.
Temaene var Fleksibilisering - til fordel for hvem?, LOs organisasjonsutvikling,
Velferdsstaten - hva var innholdet, hvem kjempet den fram og hvordan trues den i dag?, og
Norge som utdanningssamfunn - fagbevegelsen som pådriver. Se for øvrig egen rapport om
LO i Oslos jubileumsaktiviteter.

17. september 1999 - Konferanse om inn og utleie av arbeidskraft.
Konferansen ble arrangert i samarbeid med Jern og Metall Oslo og samlet over 40 deltakere
fra foreningene. Representanter fra kommunalkomiteen deltok også. Statssekretær Helge Eide
fra AAD presenterte det nye regelverket, mens Tor Langmyr fra Fellesforbundet la fram
fagbevegelsens krav til lovendringen. Kurt Jünesjö fra TCO-LO Rättskydd gjennomgikk
erfaringene svenske fagbevegelsen har hatt etter lovendringen i Sverige. Paul Bjerke fra De
Facto presenterte rapporten ” Fritt fram for vikarbyråer”.
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17. - 19. september 1999 - Fagskolen
LO i Oslos Fagskole, som tar sikte på å gi tillitsvalgte en innføring i arbeiderbevegelsens
historie og større innsikt i faglig-politiske samfunnsspørsmål, startet denne helgen med det
såkalte Rjukan-seminaret. Som navnet tilsier ble dette helgeseminaret avholdt på Rjukan, og
temaer som ble tatt opp var fagbevegelsens utvikling, alternativer til kapitalismen og
globalisering. Det var også innlagt besøk på Industriarbeidermuséet.

Fagskolen er fulgt opp med temakvelder annen hver uke fram til jul.

27. oktober 1999 - Markering: Slå tilbake nazi-terroren
Markering og sympatiaksjon i forbindelse med drapet på en svensk fagforeningsperson hvor
tre nynazister var siktet for drapet. Markeringen, som samlet faner og representanter fra flere
fagforeninger, hadde parolen Slå tilbake nazi-terroren, og ble holdt på Eidsvolls plass foran
Stortinget. Per Klausen, regionsleder i Handel og Kontor og Kleiv Fiskvik, leder for LO i
Oslo, holdt appeller.

1. desember 1999 - Protest mot lovforslag om inn- og utleie av arbeidskraft
Markering foran Stortinget i forbindelse med Kommunalkomitéens behandling av
Odelstingsproposisjon nr. 70 om inn- og utleie av arbeidskraft. LO i Oslo hadde forut for
dette satt i gang en underskriftskampanje mot de foreslåtte endringene, og mer enn 3.000
underskrifter ble overlevert komitéleder Sylvia Brustad. Appell ble holdt av Kleiv Fiskvik.

16. desember 1999 - Protest mot lovforslag om inn- og utleie av arbeidskraft
Ny markering ble avholdt foran Stortinget i forbindelse med Kommunalkomitéens behandling
av Odelstingsproposisjon nr. 70 om inn- og utleie av arbeidskraft. Appeller ble holdt av Erik
Olaussen fra Norsk Grafisk Forbund og Hans Felix fra EL & IT-forbundet.

Deltakerne gikk fra Stortinget til Folkets Hus på Youngstorget hvor Kleiv Fiskvik holdt
avsluttende appell.

9. februar - 1. mars 2000 - Datakurs internett
Dette var det første av i alt tre kurs om internett som ble avholdt i løpet av våren 2000. Kurset
var fulltegnet med tilsammen 14 deltakere, og gikk over syv kvelder.

16. februar 2000 - Globaliseringskonferanse
Konferansen Globalisering - utfordringer for fagbevegelsen, ble avholdt på Stratos. Rune
Skarstein, førsteamanuensis i sosialøkonomi, innledet om Globaliseringens politiske økonomi
og Asbjørn Wahl, konsulent ved NKFs Plan- og utredningskontor, hadde temaet WTO - hva
skjedde i Seattle og strategier videre.
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3. - 5. mars 2000 - Helgekurs i mediakunnskap
Tredagers kurs for 20 tillitsvalgte om media på Sørmarka. Temaer som ble gjennomgått var
hvordan media arbeider, hvordan nå fram (pressemeldinger), organisering av
pressekonferanse, intervjusituasjon, både radio- og TV-intervjuer og kommunikasjon. I
tillegg til forelesninger ved Sigurd Allern og Øyvind Tjore var det lagt opp til gruppearbeid
og praktiske intervjuøvelser.

6. - 27. mars 2000 - Datakurs internett
Dette var det andre internettkurset som ble avholdt, tilsvarende det som startet 9. februar.

23. mars 2000 - Forberedende konferanse foran LO-kongressen
Som en del av forberedelsene til LOs 30. ordinære kongress i 2001 ble det avholdt en
konferanse på Stratos for å informere og planlegge arbeidet foran kongressen.

29. mars - 3. mai 2000 - Datakurs internett
Vårens tredje og siste internettkurs, også dette fulltegnet med 14 deltakere.
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Juridisk rådgivning, gratis medlemstjeneste

LO i Oslo tilbyr alle LO-organiserte tilhørende Oslo juridisk rådgivning med advokat.
Rådgivningen omfatter privatrettslige saker, som eksempelvis skilsmisse, arvesaker,
testamente, eiendoms- og husleiesaker og kontraktsforhold. 86 medlemmer har fra 1. april
1999 til 25. mars 2000 benyttet seg av tilbudet. Rådgivningen gis av praktiserende advokater
og består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time.
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Deltakelse på konferanser

30. september - 2. oktober 1999 - Nordisk hovedstadskonferanse i Helsinki:
Erik Hagen og Randi Waack deltok fra LO i Oslo.

12. - 14. november 1999 - Trondheimskonferansen, fagbevegelsen mot år 2000:
Kjell Finvåg deltok fra LO i Oslo

24. - 25. februar 2000 - Konferanse i Athen for europeiske hovedsteder:
Athens Labour Center inviterte til konferanse i Athen hvor Kleiv Fiskvik deltok.
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Representasjon

LOs representantskap:
Leder Kleiv Fiskvik (NKF) representant
Nestleder Eli Ljunggren (HRAF) vararepresentant

LOs tilsynsutvalg for Oslo og Akershus:
Marit Nybakk (NTL) representant
Kleiv Fiskvik (NKF) vararepresentant

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik (NKF) representant
Sven Hugo Johansson (NGF) representant
Kristian Kristiansen (FF) representant
Per Klausen (HK) representant
Mari Sanden (NKF) representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Til 17. februar 2000:
Egil Mongstad (FF) representant
Gerd Wensberg (NKF) representant
Jorun Johansen (HK) vararepresentant
Reiner Valen (HK) vararepresentant
Linda Hertaas (EL & IT) vara lærlingerepresentant

Fra 17. februar 2000:
Egil Mongstad (FF) representant
Gerd Wensberg (NKF) vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kaare Fridén (FF) representant til 23. februar 2000
Kåre Thorkildsen (FF) representant fra 29. februar 2000
Petter Vellesen (FF) vararepresentant

Rådet for Arbeidstilsynet i Oslo:
Kjell Finvåg (FF) representant
Eli Ljunggren (HRAF) vararepresentant til 17. juni 1999
Jan Klemetsen (NAF) vararepresentant fra 12. november 1999

Hellerud bydels næringsråd:
Tor Henrik Olsen (NKIF) representant
Mona Marthinsen (NKF) vararepresentant
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AOFs fylkesutvalg for Oslo og Akershus:
Ove Engevik (FF) medlem
Torill Deildok (NKF) medlem
Kristian Kristiansen (FF) varamedlem

Fellesutvalget mot svart arbeid med NHO, fylkesskattekontoret, Skattedirektoratet,
likningskontoret og kemneretaten:
Inger Lise Husøy (NTL) medlem
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF) medlem

Yrkesprøvingsprosjektet i Oslo, referansegruppe:
Fransisco Rasmijn (EL&IT) medlem

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik (NKF) leder
Tone Gjesdal (NKF) medlem
Anne Finborud (SL) medlem
Steinar Hansgaard (NKF) varamedlem
Kristin Muleng Zeser (NGF) varamedlem
Henning Strøm (NTL) varamedlem

TV-aksjonen 1999, fylkeskomitéen i Oslo:
Alexander Kvedalen (HK) medlem

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:

Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:

Sven Hugo Johansson (NGF, bokbinder)
Annelise Nielsen (HK, avdelingsleder)
Ragnhild Viig Nielsen (HK, informasjonsassistent)
Per Arne Salo (EL & IT, heismontør)
Kari Hauge (NKF, barnepleier)
Tone Gjesdal (NKF, personalsekretær)
Randi Røvik (NKF, forbundssekretær)
Åge Limbodal (FF, distriktssekretær)
Øyvind Blankvannsbråten (FF, pensjonist)
Thore Lauvsnes (FF, industriarbeider)
Jan Ørnevik (FF, organisasjonsmedarbeider)
Kjell Finvåg (FF, sveiser)
Eva-Marie Brekkestø (SL, lærer)
Ruth Rasmussen (NTL, førstekonsulent)
Georg Smefjell (NTL, førstekonsulent)
Bente Løvaas (NNN, industriarbeider)
Trond Brandal (NMF, musiker)
Sissel Bauch (HK, pensjonist)
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Synnøve Skaug (HK, butikkmedarbeider)
Sverre Worum (SL, pensjonist, faglærer)
Terje Kristiansen (NNN, mekaniker)
Gørild Sæland (NTL, ligningsfunksjonær)
Gerd Øiahals (NPF, overpostbetjent)
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Styrets arbeid

Styret:

Det har i perioden vært avholdt 14 styremøter:
1999: 10. mai, 31. mai, 16. - 27. august (styrekonferanse på Sørmarka), 14. september, 4.
oktober, 11. oktober, 25. oktober, 12. november, 10. desember og 16. desember.
2000: 14. januar, 14. februar, 20. mars og 3. april.

Styret har behandlet 82 saker.
Dette har bl.a. vært jubileumsaktiviteter, kursvirksomhet, uttalelser om Kosovo-krigen,
tariffoppgjøret 2000, statsbudsjettet og Oslobudsjettet for 2000, situasjonen i Iran, 1. mai,
flere høringsuttalelser om bl.a. teknisk fagskole, odelstingsproposisjon nr. 70 om inn- og
utleie av arbeidskraft,  Oslo Havn og forslag om nytt brevsenter. Styret har også behandlet
organisatoriske saker; økonomi, representantskapsmøter osv.

Arbeidsutvalget:

Det har i perioden vært avholdt fem arbeidsutvalgsmøter:
1999: 27. april, 3. mai, 7. juni og 9. august.
2000: 17. mars.

AU har behandlet 12 saker.
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Studieutvalgets arbeid

Utvalget har bestått av:
Leder: Tore Larsen (NKF)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Kristian Kristiansen (FF)

Toril Deildok (NKF)
Sidsel Brantsæter (HRAF)
Randi Waack (NTL)
Kjell Amundsen (NNN, tiltrer fra Oslo AOF)

Ulrich Vollmerhaus har fungert som utvalgets sekretær.

Utvalget har i perioden hatt følgende møter i 1999: 18/5, 15/6, 18/8, 21/9, 19/10, 16/11, 4/12
og i 2000: 4/1, 25/1, 15/2 og 21/3.

Utvalget har i perioden behandlet 52 saker.

Høsten 1999 gjennomførte utvalget LO i Oslos fagskole for tillitsvalgte. Oppstart var Rjukan-
seminaret 17. - 19. september. 23 tillitsvalgte deltok og fullførte i løpet av høsten åtte
temakvelder à 3½ time med samling hver 14. dag. Fagskolen ble avsluttet 14. desember.

I perioden 1/1 - 1/4 2000 organiserte utvalget i samarbeid med Oslo AOF tre kurs i bruk av
internett for tillitsvalgte og et kurs i mediakunnskap.
Kurs 1: 9/2 - 1/3
Kurs 2: 6/3 - 27/3
Kurs 3: 29/3 - 3/5.
Alle kursene ble fulltegnet med 14 deltakere på hvert kurs. Kurssted var AOF, Storgata 19.

Kurset i mediakunnskap ble gjennomført delvis i Oslo og på Sørmarka i tiden 3. - 5. mars. 19
tillitsvalgte gjennomførte kurset.

Utvalget vurderer modellen med å avholde Fagskolen for tillitsvalgte om høsten og rene fag /
temakurs om våren som hensiktsmessig og vellykket.
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Internasjonalt utvalgs arbeid

De nåværende medlemmene i Internasjonalt utvalg ble oppnevnt av styret 27. august 1999.
Fram til da hadde utvalget følgende sammensetning:
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Svein Mortensen (NGF)

Ann-Cathrin Faldet (SL)
Reidunn Wahl (EL & IT)
Lasse Kristiansen (NKF)
Eli Ljunggren (HRAF)
Mirtha Compagnet (NKF)

Fra 27. august 1999 har utvalget bestått av:
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Lasse Kristiansen (NKF)

Svein Mortensen (NGF)
Mirtha Compagnet (FO)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (NKF)
Vidar Birkeland (HK)
Kari Hauge (tiltrer fra LOs distriktskontor Oslo / Akershus)

Sekretær: Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Internasjonalt utvalget har i perioden hatt åtte møter. Utvalget har bl.a. gjennomført en
hasteaksjon overfor fagforeningene om å gi støtte til Mapuche-folket (urbefolkning) i Chile
og underskriftskampanje med krav om rettslig behandling av Pinochet.

Utvalget har på noen av sine møter tatt for seg et bestemt tema på og har i den forbindelse
hatt Terje Kalheim og Chris Parker fra LOs internasjonale avdeling som innledere. Et møte
var avsatt til å drøfte situasjonen til den dødsdømte amerikanske journalisten Mumia Abu-
Jamal med støttekomitéen for ham. Denne saken er senere fulgt opp med bl.a.
underskriftskampanje og oppslag i media.

Utvalget har kommet med forslag til uttalelser, bl.a. om situasjonen i Iran, Elian fra Cuba og
nazistenes framgang. Utvalget har også fremmet forslag på 1. mai-paroler og flere forslag til
årsmøtet.

Som opptakt til 1. mai 1999 arrangerte utvalget et internasjonalt solidaritetsarrangement om
kvelden 30. april på Røde Kors internasjonale senter. Norsk Folkehjelps generalsekretær
Halle Jørn Hansen holdt tale og Fireband sto for underholdningen. Med bidrag fra fagbladene
var det også en bildeutstilling. Arrangementet var for øvrig tatt inn som en del av LO-jubiléet.

10. - 19. juni 1999 sto utvalget som vertskap for en delegasjon fra CTC på Cuba.
Delegasjonen møtte ulike organisasjoner og flere fagforeninger, og var på bedriftsbesøk.
Opplegget var i samarbeid med LOs internasjonale avdeling og NKF i Akershus.
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21. - 25. oktober 1999 ble det arrangert Kvinner Kan-kurs i Sofia, Bulgaria. Kurset tok bl.a.
for seg kommunikasjon og tale- og debatteknikk. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LO
i Oslo, LOs distriktskontor Oslo / Akershus og LOs internasjonale avdeling. Kursledere var
Inger Lise Husøy og Kari Hauge.

16. februar 2000 hadde utvalget en konferanse på Stratos om globalisering - utfordringer for
fagbevegelsen. Rune Skarstein, førsteamanuensis i sosialøkonomi, innledet om
globaliseringens politiske økonomi og Asbjørn Wahl, konsulent ved NKFs Plan- og
utredningskontor, tok for seg WTO - hva skjedde i Seattle og strategier videre.

14. mars 2000 ble det avholdt møte møte i auditoriet på Stortinget hvor en stilte spørsmålet:
er nazismen på frammarsj i Europa? Elsbeth Wessel, professor i tyskspråklig litteratur ved
Universitetet i Oslo (UiO), innledet om Østerrike - en fortrengningsnasjon?, Pål Veiden,
politisk sosiolog ved UiO, tok for seg bakgrunnen for Haiders parti i Østerrike og Kleiv
Fiskvik innledet om fagbevegelsen og nazismen.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid

Utvalget har bestått av følgende representanter:
Leder: Kjell Finvåg, FF
Medlemmer: Ole Kristoffersen NAF

Kåre Sandegren, NTL
Erik Hagen, NNN
Ronny Kristiansen NTF
Jan Frode Rogndokken, NTL
Tone Opsahl, NJF

Sekretariat og sekretær har vært Ove Engevik.

Næringspolitisk utvalg er et saksbehandlende  og rådgivende utvalg som avgir
høringsuttalelser om næringspolitiske strategier i forhold til konkrete saker og utviklingstrekk
i lokal næringspolitikk. Utvalget behandler også konkrete saker som bringes inn av
foreningene. Utvalgets leder sitter i LO i Oslos arbeidsutvalg og utvalget rapporterer
uttalelser og protokoller til styret.

I årsmøteperioden har møteaktiviteten i utvalget vært laber og har vært vanskelig å få
kontinuitet i arbeidet. Flere møter ble avlyst på grunn av dårlig frammøte. Utvalget har
likevel vært involvert i utarbeidelse av ulike høringsuttalelser om ulike næringsspørsmål.

Utvalget gjennomgikk og utarbeidet høringssvar til Kommuneplan 2000. Utvalget var
betenkelig til at planen i hovedsak tok for seg sikring og utvikling av boligområder, men på
bekostning av næringsområdet. Planen innebærer en sterk beskjæring av avsatte arealer for
næringsaktivitet, men uten å si noe om konsekvensen av varierte næringstomter i Oslo. For
enkelte virksomheter som det ikke vil være plass til sies det ingenting om hvor virksomhetene
kan flytte.

Høringssvaret tok også opp havneproblematikken og påpekte nødvendigheten av å at Oslo
Havn også i framtiden sikres det nødvendige areal for å møte den trafikkmessige og
teknologiske utviklingen.

Til høringen i byutviklingskomiteen møtte Kjell Finvåg og Ove Engevik for å redegjøre for
LO i Oslo`s høringsuttalelse.

Spørsmålet om havn i Oslo var også til behandling i utvalget, men saken ble i hovedsak fulgt
opp av LO i Oslo`s leder Kleiv Fiskvik. Til høringen i byutviklingskomiteen møtte Kjell
Finvåg og Ove Engevik for å redegjøre for LO i Oslo`s synspunkter på havneplanene.

LO i Oslos synspunkter gjenspeiles næringspolitiske handlingsplaner, årsmøtevedtak ,
høringsuttaler om havn og strategisk næringsplan, samt generelle innspill til havnespørsmålet.
Oslo havn gir rasjonell, billig og miljømessig varetransport til landets befolkningsmessige
tyngdepunkt. Flere tusen arbeidsplasser er i tillegg knyttet opp mot havna. Usikkerheten rundt
Oslo Havn gir i tillegg usikre rammevilkår for næringsliv med risiko for bortfall av
arbeidsplasser, noen over tid andre raskere. Det sees samtidig positivt på at det legges til rette
for å frigjøre arealer til allmennyttige formål.

Deler av utvalget har i tillegg gjennomført møter med byråd for Næring og Byutvikling og
drøftet spørsmål som er tatt opp av foreningene. I møter med byråden ble støyproblematikken
ved Fundia Bygg, havnespørsmålet og etablering av brakkerigg i forbindelse med anlegg tatt
opp. Konsekvenser ved lang saksbehandlingstid for nyetablering av betongfabrikk er også tatt
opp med den nye byråden for næring og byutvikling.
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Kulturutvalgets arbeid

Kulturutvalget har fram til LO i Oslos styrekonferanse (26/8-27/8) bestått av:
Nina Buer (NM), leder
Fredrik Wibe (NGF)
Lill Sæther (NTL)
Egil Mongstad (FF)
Eli Ljunggren (HRAF).

Møter: 15/2, 15/3, 14/6, 16/8.
Høsten var en stille periode. (Det var vel dårlig vær!)

Frammøte var svært ustabilt. Det var liten aktivitet i perioden selv om utvalget diskuterte
mange spennende idéer som konferanser med temaet Kultur på arbeidsplassen; om hvordan
kulturelle aktiviteter kan virke forebyggende på det psykososiale arbeidsmiljøet. De påtenkte
foredragsholderne kunne ikke delta på konferansen. Vi var for seint ute med vår henvendelse.
Fredrik Wibe var representant for Kulturutvalget i en arbeidsgruppe sammen med
representanter fra Internasjonalt utvalg. Arbeidsgruppa hadde i oppgave å planlegge og
gjennomføre en Internasjonal kulturkveld. Wibe var konferansier på arrangementet.

Fra årtusenskiftet har Kulturutvalget bestått av:
Nina Buer (NM), leder
Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Lise Lotte Krebs (NKF)
Bernd Starheim (NKF)
Lill Sæther (NTL)
Fredrik Wibe (NGF)

Følgende møter ar avholdt / vil bli holdt: 17/2, 24/2, 6/3, 13/3, 20/3, 28/3, 4/4.

Utvalget har i perioden hatt ukentlige møter, og det har vært livlige engasjerte diskusjoner
rundt bordet. Alle viser velvillighet til å påta seg noe hjemmearbeid slik at sakene kan være i
en kontinuerlig utviklingsprosess. Vi har satt opp følgende dagsorden:

• Kulturkveld for tillitsvalgte i samarbeid med 31B torsdag 4. mai kl. 18.00
31 B er et aktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser. Vi samarbeider om
programinnholdet. Kulturkvelden vil arrangeres i 31Bs lokaler, adr. Grønlandsleiret 31 B.
Senteret vil påta seg alt praktisk arbeid rundt arrangementet, salg av mat/drikke o.l. samt
bidra musikalsk med sitt eget kor og husband. Idéen som ligger til grunn for arrangementet er
å vise solidaritet med mennesker som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av det ordinære
kulturtilbudet. Ikke minst på grunn av dårlig økonomi. Vi vil engasjere en musiker (f.eks. Ole
Paus, S. Albrigtsen, E. Bye) samt en kjent politiker til arrangementet.

Den samme idéen ønsker vi å gjennomføre i samarbeid med Fattighuset på et senere
tidspunkt.
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• Arbeidskameratene våre, kulturarrangement på Youngstorget (ute), seminar i Folkets
Hus. Tidspunkt: lørdag 19. august kl. 10-17.

• Arbeidermuseum i Oslo
Det har gjennom årene tatt mange initiativ for å sikre bevaringen av arbeiderkulturminner
i Oslo og som av ulike årsaker har strandet. Det har også vært drevet innsamling og
registrering av gjenstander og kulturminner som i dag er lagret på forskjellige steder (bl.a.
på Folkemuseet), men som ikke er tilgjengelig for publikum. København har et flott
museum. Oslo burde med sine tradisjoner også få et. Utvalget er oppmerksom på at dette
er et langsiktig prosjekt.
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Ungdomsutvalgets arbeid

Utvalgets sammensetning:
Henning Strøm/NTL - leder/permisjon ifm førstegangstjeneste 05/99-04/00
Ove Magnus Halkjær/NTF - fungerende leder
Anne Haugom/NKF
Torgrim Frøland/FF - fratrer p.g.a. verv i FF 11/99
Kristin Mulleng Sezer/NGF
Steinar Hansgaard/NKF
Wenche Dalbo/NAF
Trond Finstad/NKF
Nils Hagness/EL&IT
Svein Andre Holmen/NPF
Karin Johannessen/AOF - tiltredende
Atle Sunde/Framfylkingen - tiltredende

Møter
Utvalget er gjennomført 9 møter i utvalget i tillegg til planlegging av Sommerpatruljen og
andre arbeidsgruppemøter.
Konferanser
• 2 lærlingekonferanser er gjennomført med til sammen 55 lærlinger påmeldt.
• Ungdomskontaktkonferanse med 70 deltaker

Utstillinger
For LO sentralt gjennomførte vi ” Jobb & Utdannings”-messa på Sjølyst. Det var 25
ungdommer fra Oslo og Akershus som sto på stand for LO. Vi hadde meget godt besøk på
standen, hvor vi også hadde ca 2000 innspill fra unge til ” Kanal 99”.

Kurs
• Ungdomskontaktkurs med ca 25 deltakere på Tjøme. Felles med Akershus.
• Skoleinformatørkurs for 10 deltakere i Oslo og Akershus
• Sommerpatruljekurs for de deltakerne som ikke hadde vært med på Sommerpatruljen

før. Ca 30 deltakere.

LOs 100 års jubileum i Oslo
• Konsert i Spikersuppa 1. mai: Det ble arrangert ungdomskonsert i Spikersuppa 1.  mai

med appeller mot rasisme av Kine Smith Larsen/LO og Halle Jørn Hansen/NF. Det var ca
1500-2000 unge mennesker tilstede å hørte på.

• Folkefesten på Rådhusplassen: LOs Ungdomsutvalg i Oslo hadde egen stand på dette
arrangementet. Det ble grillet gris og informert om årets Sommerpatrulje. Siden det var
gratis grillmat på standen, var dette en av de mest populære standene på Folkefesten.

LOs Sommerpatrulje i Oslo
Det var 42 deltakere fra 8 forbundsområder som var med i Sommerpatruljen i Oslo.
Vi hadde 196 bedriftsbesøk i Oslo i 1999. 80% hadde skriftlig arbeidskontrakt når vi kom -
satsen ble enda høyere etter hvert (ca 85%).
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12 bedrifter er politianmeldt pr 23-09-1999 – hvorav en anmeldelse ble trukket i samarbeid
med Arbeidstilsynet. 4 bedrifter fikk frist til 17-09-1999 før de evt. ble politianmeldt – en av
disse ble ikke politianmeldt. 13 bedrifter er meldt til Arbeidstilsynet. 1 bedrift er tipset til
Ligningsetaten. I alt 8 bedrifter rettet opp og ble kontrollert etter patruljen var ferdig
Arbeidstilsynet var raskt ute etter at de fikk tipslista og fulgte opp i Oslo.

Skoleaksjonen
En klar økning fra fjoråret er skoleaksjonen. Vi nådde ut til i alle fall 2000 elever i ca 75
klasser i Oslo. Det er primært Videregående skoler vi har vært på, men også noen
ungdomsskoler som ønsker besøk.
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Familie- og likestillingspolitisk utvalg

Sammensetning pr 10. mars 2000
Sidsel Brantsæter/HRAF - Leder Permisjon fra 28. oktober 1999
Jan Fredrik Nord/NKF - Nestleder
Kjersti Langseth/NNN - møter i LO i Oslos styre
Trine Lise Sundnes/HK
Tone Sand/DnP
Staale I Reiten/NOF
Mari Teigen/NTL
Rowena Teodocio/NKF

Møter
Det er avholdt 8 møter i utvalget i løpet av året.

Andre aktiviteter
• Barne- og familiekonferansen på Sørmarka ble avlyst grunnet for få påmeldte.
• 8.mars: I samarbeid med LOs Likestillingsavdeling gjennomførte utvalget et arrangement

ifm Kvinnedagen. Her var det åpent hus og det møtte vel fram ca 50 personer. Rita
Lekang/LO og Gro Standnes/SL holdt appell.


