
LO i Oslos årsmøte
19. april 2004

Beretning
for

LO i Oslo
8. april 2003 – 29. mars 2004



3

Innhold:
Innledning s. 4
LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 5
Styresammensetning, revisor, komitéer og utvalg s. 6
LO i Oslos representantskap s. 9
Møter og arrangementer s. 11
Juridisk rådgivning s. 14
Deltakelse på div. konferanser s. 14
Styrets arbeid s. 14
Representasjon s. 15
Internasjonalt utvalg s. 17
Kulturutvalget s. 19
Næringspolitisk utvalg s. 20
Studieutvalget s. 22
Velferdspolitisk utvalg s. 23



4

Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 08.
april 2003 til 29. mars 2004. 

LO i Oslo ble etter vedtak på kongressen i 1997 etablert som LO avdeling og erstattet
daværende Oslo Faglige Samorganisasjon. I følge kongressvedtaket godkjennes LO-
avdelingens vedtekter av LOs sekretariat etter innstilling fra LO i Oslo.

Alle sider ved LO i Oslos virksomhet ble i henhold til kongressvedtaket evaluert og behandlet
av Landsorganisasjonens representantskap i 1999. LO i Oslos status, slik den framkommer i
kongressvedtaket og i evalueringen i Landsorganisasjonens representantskap, er helt spesiell
som et organisasjonsledd i LO. Det økonomiske grunnlaget for driften er kontingent og et
tilskudd fra Landsorganisasjonen. Representantskapet i LO i Oslo vedtok den 27. jan 2003 en
justering av kontingenten, med virkning fra 3. kvartal 2003, slik at det økonomiske
grunnlaget for drift og aktiviteter er sikret.
Budsjettrutinene er nå slik at representantskapet behandler estimert regnskap og foreløpige
budsjett for kommende år i november / desember. Regnskapet og det endelige budsjettet blir
behandlet i årsmøtet. Dette sikrer en bedre styring av økonomien og innebærer at
representantskapet to ganger årlig får innsyn i, og kan gi retningslinjer for, virksomheten.

Styret og sekretariatet går fortløpende gjennom arbeidsoppgaver og saker som
representantskapet har pålagt styret å arbeide med. Sekretariatet er hjelpeorgan for styret og
de utvalg som styret har opprettet og nedsatt. Beretninger om utvalgenes virksomhet er en del
av denne beretningen.

Som beretningen viser arbeider LO i Oslo med et bredt spekter av faglige og politiske saker.

I følge vedtektene har LO i Oslo følgende oppgaver:

• Arbeide for at forbundenes avdelinger i Oslo samordner sin faglige og politiske
virksomhet

• Drive planmessig studie- og opplysningsarbeid ut fra de målsettinger som er trukket opp
av kongressen, sekretariatet og representantskapet

• Delta i den samfunnsmessige planleggingen av arbeids- og næringslivet
• Lede fellesarrangementer for forbundsområdene i Oslo og medvirke ved innsamlinger,

arrangere 1. mai og ellers møter av faglig art
• Oppnevne/velge representanter for fagbevegelsen i offentlige styrer, råd og utvalg,

innstille på medlemmer i offentlige komiteer og utvalg
• Drive privatrettslig juridisk og generell arbeidsrettslig og sosial rådgiving
• Bistå forbundsområder og fagforeninger ved utforming av pressemeldinger og

journalistkontakt, samfunnskontakt og informere om vedtak fattet i LO sentralt
• I forståelse med forbundsområdene gi fagforeningene råd ved forhandlinger og medvirke

til opprettelse av tariffavtaler
• Legge grunnlag for medlemsrekruttering, spesielt blant ungdom, skoleelever og studenter
• Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter
• Fremme forslag til representanter, samordne og fremme forslag til LOs kongress
• Engasjere seg i internasjonalt arbeid. Gi generell opplysning om kollektive

forsikringsordninger.
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LO i Oslos oppbygging
- organisasjonsstruktur

LO i Oslo har pr. 1. januar 2004 totalt 104.659 medlemmer, hvorav 77.744 er yrkesaktive. Til
sammen 203 fagforeninger fra 23 forbundsområder er tilsluttet LO i Oslo. Dette er en økning
på 2.865 betalende medlemmer i forhold til 1. mars 2003. Årsaken til økningen i
medlemstallet er først og fremst sammenslåingen av tidligere Norsk Kommuneforbund og
Norsk Helse- og Sosialforbund til Fagforbundet i løpet av perioden.

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:

Etter vedtak i representantskapet 27. januar 2003 økte kontingenten fra tredje kvartal 2003 til
kr. 0,65 pr. yrkesaktive medlem pr. uke, som tilsvarer kr. 8,45 pr. kvartal og kr. 33,80 pr. år.
Kontingenten reguleres nå, etter vedtak på samme representantskapsmøte, i samsvar med
resultatet av lønnsutviklingen på basis av lønnsstatistikken fra de tekniske beregningsutvalg.
Reguleringen skjer pr. 1. kvartal. Kontingenten er nå kr. 8,75 pr. yrkesaktiv medlem pr.
kvartal og kr. 35,00 pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:

Styret har i perioden bestått av:
Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Nestleder: Tone Opsahl (NJF)  Trakk seg 1. mars 2004
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (FF)
Styremedlemmer: Kjetil Neskvern (HK)

Kristin Sundby (Fagforbundet)
Ulrich Vollmerhaus (SL)
Lill Sæther (NTL)
Terje Fjellum (NGF)
Sissel Hallem (EL&IT)
Evy Gjerde (Postkom)
Erik Hagen (NNN)

Varamedlemmer: Arne Halaas (Fagforbundet)
Berit Moen (NTL)
Jan A. Klemetsen (NAF)
Torbjørn Kristoffersen (NTF)
Rigmor Hogstad (FO)

Tiltredende: Kari Hauge LOs distriktskontor Oslo / Akershus
(Fagforbundet)

Olav Andresen LOs Ungdomsutvalg (Fagforbundet)
Kjersti Langseth LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i

Oslo  (NNN)
Finn Hauge AOF Oslo  (EL & IT)
Inger Lise Husøy Internasjonalt utvalg  (NTL)
Tore Larsen Studieutvalget  (Fagforbundet)
Liselotte Krebs Kulturutvalget  (Fagforbundet)
Lasse Kristiansen Velferdspolitisk utvalg  (Fasgforbundet) Fra 8.

desember 2003
Mohamed Ahssain Ungdomssekretær  (Fagforbundet)

Arbeidsutvalget:
Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Nestleder: Tone Opsahl (NJF)  Trakk seg 1. mars 2004
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (FF)

Kontrollkomitéen:
Medlemmer: Bjørn Gulbæk (EL & IT)

Aase Marit Johansen (HK)
Varamedlem: Arild Olsen (Fagforbundet)

Revisor:
Harald Karlsen (LOs revisjonskontor)
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Internasjonalt utvalg  (oppnevnt 3. juni 2003):
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Svein Mortensen (NGF)

Mirtha Compagnet (FO)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Dag Tønder (NTF)
Anita Guldahl (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Berit Moen (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)

Kulturutvalget  (oppnevnt 3. juni 2003):
Leder: Liselotte Krebs (Fagforbundet)
Medlemmer: Hilde-Gunn Johnsen (NNN)

Fredrik Wibe (NGF)
Kirsti Krydsby (NTL)
Hilde Larsen (NTL)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Sissel Berberg (NTL)

Næringspolitisk utvalg  (oppnevnt 3. juni 2003):
Kjell Finvåg (FF)
Ole Kristoffersen (NAF)
Erik Hagen (NNN)
Sven Hugo Johansson (NGF)
Einar Benjaminsen (HRAF)
Wiggo Winje (NTF)
Anne Berit Aker Hansen (NNN)
Wenche Jakobsen (HK)
Nils Bull (NJF)
Anne Svendsen (NTL)
Anne Marie Kittelsen (NTL)
Jon S. Løken (Postkom)
Ann Inger Blakli (Fagforbundet)

Studieutvalget  (oppnevnt 3. juni 2003):
Leder: Tore Larsen (Fagforbundet)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Toril Deildok (Fagforbundet)

Sidsel Brantsæter (HRAF)
Erlend Holst-Jensen (SL)
Wenche Sandum (NNN)
Pål Aronsen (NTF)
Julie Lødrup (HK)
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Per Ivar Ulven (NTL)
Vidar Evje (Fagforbundet)
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)

Velferdspolitisk utvalg  (oppnevnt 3. november 2003):
Leder: Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Medlemmer: Tone Sønsterud (NTL)

Siri Jensen (Fagforbundet)
Tore Skjelstadaune (HRAF)
Lars Semmerud (FO)
Marianne Wallestad (FO)
Odd Mikkelborg (Postkom)

Varaer: Boye Ullmann (FF)
Inger Dulin (FO)
Are Saastad (Fagforbundet)
Ivar Brevik (NTL)  Fra 8. desember 2003

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2004 (valgt på repskapsmøte 16. februar 2004):
Leder: Terje Fjellum (NGF)
Medlemmer: Anne Karin Nyborg (NNN)

Bjørn Halvorsen (NTL)
Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Odd Mikkelborg (Postkom)
Astrid Tjellaug (Fagforbundet)
Marianne Wallestad (FO)

Sekretariatet har bestått av:
Kleiv Fiskvik, leder
Ove Engevik, saksbehandler
Alexander Kvedalen, saksbehandler
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LO i Oslos representantskap
Antall representanter fordeles mellom forbundsområdene og bestemmes ut fra hvor mange
yrkesaktive medlemmer det er i det enkelte forbundsområde i Oslo. Hvert forbundsområde
gis en representant for hvert påbegynte femhundrede medlem.

Representantskapet har i perioden bestått av 155 valgte representanter og 11 fra styret,
totalt 166 stemmeberrettigede.

Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i
forhold til totalt antall stemmeberettigede.

Mandag 28. april 2003 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 112 hvorav 104 representanter med stemmerett, tre tiltredende, tre gjester og
to funksjonærer.
Frammøteprosent: 62,7 %.

Saker som var til behandling:
1. Konstituering.
2. Styrets beretning for perioden 9. april 2002 - 7. april 2003.
3. Regnskap for 2002.
4. Budsjett for 2003.
5. Forslag til årsmøtet; 1. Aksjon mot høye strømpriser, 2. Norge ut av Afghanistan, 3. Stopp

GATS, 4. Atomvåpen må avskaffes, 5. Nye initiativer for Midtøsten og 6. Flytt FN fra
New York.

6. Valg.

Mandag 26. mai 2003:
Tilstede: Totalt 66 hvorav 62 representanter med stemmerett, en tiltredende, en gjest, en
innleder og en funksjonær.
Frammøteprosent: 39,8 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Inkluderende arbeidsliv (IA). LO-konsulent Evy Buverud Pedersen innledet.
2. Situasjonen i el-sektoren, evt. salg av Hafslund ASA. Uttalelse ble vedtatt.

Mandag 29. september 2003:

Tilstede: Totalt 69 hvorav 61 representanter med stemmerett, to tiltredende, en gjest, to
innledere, en musikant og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 36,7 %.

Følgende sak ble behandlet:
Globalisering, WTO og GATS. Innledninger ved Jan-Erik Støstad, nestleder i LOs
samfunnspolitisk avdeling og Aksel Nærstad, Utvikingsfondet.

Mandag 27. oktober 2003:
Tilstede: Totalt 68 hvorav 65 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 39,2 %.
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Følgende sak ble behandlet:
1. Ny lovgivning for arbeidslivet. Innledningved Olav Boye, faglig sekretær i Norsk Grafisk

Forbund. 

Mandag 24. november 2003:
Tilstede: Totalt 63 hvorav 61 representanter med stemmerett, en gjest og en funksjonær.
Frammøteprosent: 36,7 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Framskrevet regnskap for 2003 og foreløpig 2004-budsjett for LO i Oslo. koordinert i

forhold til forventede aktiviteter.
2. Uttalelser fra styret om Oslo kommunes budsjett for 2004 og Statsbudsjettet.

Mandag 19. januar 2004:

Tilstede: Totalt 105 hvorav 91 representanter med stemmerett, to tiltredende, ti gjester og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 54,8 %.

Følgende sak ble behandlet:
1. Pensjonskommisjonens innstilling. Innledning ved Eystein Gjelsvik, utredningsleder i LOs
samfunnspolitisk avdeling.

Mandag 16. februar 2004:
Tilstede: Totalt 92 hvorav 86 representanter med stemmerett, en tiltredende, en innleder, tre
gjester og en funksjonær.
Frammøteprosent: 51,8 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Tariffoppgjøret 2004. Innledning ved Finn Erik Thoresen, 2.nestleder i LO.
2. Valg av valgkomité.
3. 8. mars 2004. Appell ved Kjersti Langseth, leder LOs familie- og likestillingspolitiske

utvalg i Oslo.
4. Markering mot NSBs planer om utsetting av renholdstjenesten.

Mandag 22. mars 2004:
Tilstede: Totalt 80 hvorav 76 representanter med stemmerett, tre gjester og en funksjonær.
Frammøteprosent: 45,8 %.

Følgende sak ble behandlet:
1. 1. mai 2004.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 45,9 %.
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Møter og arrangementer

1. mai 2003
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget gikk som planlagt. I det
etterfølgende demonstrasjonstoget deltok 6.200 personer.

LO i Oslos hovedparole var: Ny politikk for velferd – mot privatisering! Fjern byrådet!
De øvrige parolene var: Ja til rettferdig fordeling! Nei til rå og globalisert kapitalisme! •

Forsvar velferdsstaten – Kamp mot nedbygging og privatisering! • 110.000 arbeidsledige – Vi
krever arbeid ikke trygd! • Forsvar Folketrygden – Nei til pensjon på børs! • Avvis USAs
hegemoni, krig og okkupasjon! • Stans Israels brutale okkupasjon og terror! • Flere boliger –
Innfør sosial boligbygging! • Arbeidslivet brutaliseres – Styrk arbeidsmiljøloven! • Nei til
Clemets friskoler – Ja til enhetsskolen! • Likelønn – ikke lønn etter kjønn! • Anstendig lønn!
Ikke ensidig moderasjon! • Nei til EU! Ingen ny søknad! • Stopp flytting og nedlegging av
arbeidsplasser! • Strømforsyning: Offentlig eie og drift! • Avskaff Fattigdommen! • Stopp
GATS!

Hovedtaler var LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik. Øvrige talere var Erling Folkvord,
bystyremedlem Oslo RV, Kari Pahle, byrådslederkandidat Oslo SV og Bjørgulv Froyn, leder
av Oslo Arbeiderparti.

14. mai 2003 – Demonstrasjon mot salg av Hafslund ASA
I samråd med NKF, Oslo og EL & IT-forbundet oppfordret LO i Oslo til politisk streik og
demonstrasjon mot byrådets forslag om å selge energiselskapet Hafslund ASA.
Fagbevegelsen i Oslo mener at kraftproduksjon og elektrisitetsforsyning skal være offentlig
eid og styrt. Mange hundre møtte fram på fanemarkeringen i Oslo Rådhus borggård kl. 15 –
16. I denne perioden sto også trikker og t-bane.

22. mai 2003 – Seminar om industrien og næringslivets plass i Groruddalen
LO i Oslos Næringspolitiske utvalg arrangerte i samarbeid med lokale klubber og nærings-
foreninger i Groruddalens sentrale deler Seminar om industrien og næringslivets plass i
Groruddalen. Møtet ble avholdt på ”Kvisten” i Møllergata 37. Møtet behandlet utfordringene
ved å skape et variert tilbud i dalen når det gjelder arbeidsplasser, bolig, transport og miljø.
Innledere fra politikk og organisasjonsliv. Møtet var godt besøkt (ca. 40 deltakere).

5. juni 2003 – Byvandring i Nydalen
David Ruud, mangeårig tillitsvalgt og klubbformann på Spigerverket, fortalte historien om
Nydalen - fra industriens glansdager til dagens virksomheter innen service, media og kultur.
Det var LO i Oslos kulturutvalg som arrangerte vandringen. Ca. 70 deltakere var med.

August – 15. september 2003 – Kommunevalget
LO i Oslo startet allerede tidlig i 2003 drøftelser med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Oslo
RV for å få til felles punkter som alle tre partiene ville forplikte seg til og som fagbevegelsen
i Oslo stilte seg bak.
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Det var enighet om at partiene stilte seg bak følgende:
• Gjenåpne nedlagte buss- og trikkeruter – ikke selge eller privatisere Oslo Sporveier.
• Stanse privatisering av eldreomsorg og sykehjem – ingen profitt på alderdom
• Kinoene skal ikke selges – det er Europas beste tilbud
• Alle skal ha barnehageplass – makspris kr. 1.500,-
• Skolefritidsordningen skal være rimelig.
• Skolene skal ikke selges til private – de skal pusses opp og være mangfoldige og

innkluderende
• Det skal bygges flere rimelige utleieboliger til ungdom
• Husleiene i kommunale boliger skal ikke markedsbaseres
• Kommunen skal være aktiv for verdiskapning og arbeid til alle
• Befolkningens behov – ikke markedet – skal styre
• Kommunen skal sikre eregiproduskjon og forsyning – ikke salg av Hafslund

Det ble utgitt en valgavis i tabloidformat i 50.000 eksemplarer som ble kjørt ut til klubber
og fagforeninger. Også to løpesedler ble laget, en om at strømforsyningen må være i offentlig
eie og drift, og en om skolene. Løpeseddelen om skolene ble blant annet fulldistribuert på
Høybråten hvor Høybråten skole var foreslått solgt. LO i Oslo rykket også inn en helsides
annonse i de fleste av forbundenes fagblader. På valgdagen rykket LO i Oslo inn en helsides
annonse i VG.

LO i Oslo hadde to gjennomgående slagord: ”Kast byrådet før de selger resten av Oslo”
og ”Du avgjør – bruk stemmeretten”.

19. september – 2. desember 2003 – Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte og består av en studietur med etterfølgende
temakvelder. Fagskolen startet med Rjukanseminaret 19. – 21. september med forelesninger,
besøk på Industriarbeidermuseet, ”Det røde bibliotek” og hos fagbevegelsen på Rjukan.
Historiker Harald Berntsen var en av foredragsholderne. Dette følges opp med temakvelder
annenhver tirsdag. Blant temaene på Fagskolen er arbeiderbevegelsens historie, LO og
forbundenes struktur, avregulering av offentlig sektor, den globale økonomien og det
flerkulturelle Norge. Deltakeravgiften var kr. 1.500,- pr. person.

25. september 2003 – Byvandring langs Akerselva
LO i Oslos kulturutvalg hadde dette arrangementet hvor Odd Borgersen fortalte om
forfatterne som har levd langs Akerselva. 18 deltakere (det var kaldt).

9. oktober 2003 – Allsangkveld
Kulturutvalget inviterte til allsangkveld på Asylet på Grønland. Omkring 50 personer var
tilstede.

24. oktober 2003 – Internasjonalt seminar om solidaritetsarbeid
Internasjonalt utvalg i LO i Oslo arrangerte halvdagsseminar om internasjonalt
solidaritetsarbeid – hvordan og hvorfor, fredag 24. oktober 2003 kl. 09.00 - 12.00. Seminaret
ble holdt på "Kvisten" i Møllergata 37. Etter at utvalgsleder Inger Lise Husøy hadde
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presentert LO i Oslos internasjonale arbeid, innledet Olav Boye fra Norsk Grafisk Forbund
om hvorfor drive internasjonalt faglig solidaritetsarbeid. Etter dette var det korte innledninger
om hva fagbevegelsen kan bidra med, ved Svein Mortensen fra Oslo Grafiske Fagforening,
Lasse Kristiansen fra Fagforbundet Oslo og Anne Karin Nyborg fra Bryggeri- og
mineralvannfabrikkarbeidernes Forening i Oslo.

3. mars 2004 – demonstrasjon mot salg av Ringnes
LO i Oslo i samarbeid med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO-
representantskapet og Funksjonærrepresentantskapet i Orkla arrangerte demonstrasjon mot
salg av Ringnes til Carlsberg utenfor Orklas hovedkontor.

4. mars 2004 – Konferanse Bærekraftig pensjon – for framtida???
NTLs fylkesutvalg i Oslo og LO i Oslos studieutvalg samarbeidet om denne konferansen om
pensjon som ble avholdt på Anker Hotel 4. mars 2004. Henriette Westhrin (SV) som har sittet
i Pensjonskommisjonen redegjorde for innstillingen. Eystein Gjelsvik fra LO innledet om
LOs syn. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor Jan Mønnesland,
samfunnsøkonom i utdanningsforbundet, og Siri Jensen, Kvinnefronten, deltok.

9. mars 2004 – Allsangkveld
Kulturutvalget inviterte til allsangkveld på Two Dogs Pub i Brugata. Ca. 60 deltok.

23. mars 2004 – Opperettekveld med omvisning i Den Norske Opera
Kulturutvalget inviterte til omvisning på Den Norske Opera med etterfølgende operettekveld
på Two Dogs Pub. Ca. 50 deltok.

26. – 28. mars 2004 – Konferanse for LOs lokalorganisasjoner
LO i Oslo tok initiativ til og arrangerte landets første konferanse for LOs lokalorganisasjoner,
som ble avholdt 26. – 28. mars 2004 i Oslo Kongressenter Folkets Hus. Det var med til
sammen 62 deltakere som representerte 31 lokalorganisasjoner.

Temaene som ble behandlet og debattert på konferansen var: LOs kongress og
stortingsvalget 2005 med innledning ved prosjektleder Øivind T. Hansen, stedfortredende
informasjonssjef i LO, LOs egen organisasjon med innledning ved nestleder Finn Erik
Thoresen og leder for LOs organisasjonsutredning, Pensjonskommisjonens innstilling med
innledning ved utredningsleder Eystein Gjelsvik i LOs samfunnspolitiske avdeling og
Arbeidslivlovutvalgets innstilling med innledning ved utredningssekretær Olav Boye i Norsk
Grafisk Forbund.

Det ble også nedsatt en redaksjonskomité som både behandlet forslag som kom under
konferansen og kom med egne forslag. Det ble vedtatt fem uttalelser: Stortingsvalget 2005,
Ny regjering i 2005, Forsvar folketrygden – forsvar pensjonene, LOs organisasjon og Forsvar
arbeidsmiljøloven.
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www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har siden 8. april 2003 og fram til 29. mars 2004 hatt ca.
9.200 treff. Antall treff for en normal uke er omkring 190 Adressen er: www.lo-oslo.no.

Juridisk rådgivning
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. Til sammen har 93 medlemmer
benyttet seg av tilbudet fra 8. april 2003 til 29. mars 2004. Den juridiske rådgivningen består
av en gratis konsultasjon på inntil en halv time. LO i Oslo må kontaktes for bestilling av time.

Deltakelse på konferanser og i delegasjoner
Trondheimkonferansen 23. – 25. januar 2004. Kleiv Fiskvik og Lill Sæther deltok fra LO i
Oslo.

Etter personlig invitasjon besøkte Kleiv Fiskvik og Olav Svorstøl (fra Internasjonalt utvalg)
Havana i september 2003 hvor de bl.a. deltok på kongressen for offentlige ansatte. Det var et
omfattende program med besøk på arbeidsplasser og ulike fagorganisasjoner. Delegasjonen
var koordinert med faglig delegasjon fra NNN med tanke på fellesmøter for å inngå lokale
samarbeidsavtaler.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 17 styremøter:

2003: 28. april, 5. mai, 26. mai, 2. - 4. juni (styrekonferanse), 18. august, 29. september, 6.
oktober, 27. oktober, 3. november, 20. november og 8. desember.

2004: 19. januar, 26. januar, 16. februar, 1. mars, 8. mars og 29. mars.

Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan.
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Representasjon

LOs representantskap:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) representant
Tone Opsahl (NJF) vararepresentant  Trukket seg 1. mars 2004

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) representant
Tone Opsahl (NJF) representant  Trukket seg 1. mars 2004
Kristian Kristiansen (FF) representant
Per Klausen (HK) representant
Mari Sanden (Fagforbundet) representant

Yrkesopplæringsnemnda i Oslo:
Egil Mongstad (FF) representant
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet) vararepresentant

Lærlingesenteret for byggfag i Oslo:
Kåre Thorkildsen (FF) representant
Petter Vellesen (FF) vararepresentant

Rådet for Arbeidstilsynet i Oslo:
Kjell Finvåg (FF) representant
Jan Klemetsen (NAF) vararepresentant

AOFs fylkesutvalg for Oslo og Akershus:
Ove Engevik (FF) medlem
Torill Deildok (Fagforbundet) 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:
Francisco Rasmijn (EL&IT) medlem

Styringsgruppa for prosjektet Delt rådgivning i Oslo-skolen (avsluttet januar 2004):
Ulrich Vollmerhaus (SL) medlem
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Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) leder
Tone Gjesdal (Fagforbundet) medlem
Anne Finborud (SL) medlem
Steinar Hansgaard (Fagforbundet) varamedlem
Kristin Muleng Zeser (NGF) varamedlem
Henning Strøm (NTL) varamedlem

LO i Oslos arbeidslivskyndige meddommerutvalg for Oslo fylke:

Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
Kjell Finvåg FF, fagarbeider
Gerd Øiahals Postkom, vaktleder
Knut Frode Farholm FF, tømrer
Per Arne Jensen Salo EL & IT, heismontør
Emrullah Gürsel SL, lærer
Grete Møistad Olsen Fagforbundet, rådgiver
Jan-Edvard Monsrud FF, maskinfører
Ruth Rasmussen NTL, rådgiver
Bjørn Holm Fagforbundet, fagarbeider
Sven Hugo Johansson NGF, bokbinder
Chris Hartman Fagforbundet, arkitekt
Jorun Johansen HK, regionssekretær
Mona Martinsen Fagforbundet, barnehageassistent
Kjetil Neskvern HK, regionssekretær
Kristian Kristiansen FF, industriarbeider
Bente Løvaas NNN, fabrikkarbeider
Per Klausen HK, daglig leder
Liv Thorstensen SL, lærer
Lill Sæther NTL, sekretær
Bente Jordanson NTL, saksbehandler
Anne Karin Nyborg NNN, industriarbeider
Odd Magnar Solbakken FF, organisasjonsarbeider
Erik Hagen NNN, spesialarbeider
Kjersti Langseth NNN, produksjonsarbeider
Gunnar Nilsen FF, industriarbeider
Øystein Christophersen EL & IT, elektromontør
Steinar Burås EL & IT, elektromontør
Svein Mortensen NGF, trykker
Knut Øygard NGF, trykker
Sture Steffensen HK, ekspeditør
Inger Kristin Stornes Olsen Konsulent
Jon Løken Postkom, sjåfør
Åse Pedersen Fagforbundet, renholder
Einar Benjaminsen HRAF, servitør
Vigdis Vollset FF, speialarbeider
Ole Martin Bergmann Fagforbundet, førstekonsulent
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Internasjonalt utvalgs arbeid

Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styrekonferanse 3. juni 2003):
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Svein Mortensen (NGF)

Mirtha Compagnet (FO)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Dag Tønder (NTF)
Anita Guldahl (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Berit Moen (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)

Sekretær: Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt 10 møter. I 2003: 25. april, 23. mai, 12. juni, 8. august, 19.
september, 24. oktober og 12. desember. I 2004: 23. januar, 20. februar og 19. mars.

Utvalget har blant annet arbeidet med saker som:

En ny runde med aksjonen ”Faglig solidaritet” ble igangsatt høsten 2003. Dette er en inn-
samlingsaksjon til den palestinske fagbevegelsen PGFTU, hvor det selges støttemedlemskap i
PGFTU. Kontingenten er kr. 500,- for organisasjonsledd og kr. 100,- for enkeltpersoner. Det
kom inn om lag 30.000 kroner.

Seminar i Bulgaria, Pomorie. Inger Lise Husøy og Mirtha Compagnet deltok. Bulgaria er
blant de fattigste landene i Europa. Korrupsjon, organisert kriminalitet og sterk
markedsliberalisering skaper store problemer for fagbevegelsen. Tema for seminaret var bl.a.
økonomisk globalisering, feminisering av fattigdom og problemer knyttet til "brain drain".
Seminaret var økonomisk støttet av LO.

I mai ble det inngått ny samarbeidsavtale mellom CTC i Havana og LO i Oslo. I den
forbindelse fikk vi besøk av Mirela Fumero Gonzales, internasjonal sekretær og Ernesto
Freire, generalsekretær. De besøkte flere arbeidsplasser, klubber og fagforeninger. Avtalen
åpner for utvidet lokalt samarbeid mellom fagforeninger og klubber.

Datamaskiner er samlet inn og sendt til CTC Havanna og en dataklubb i bydelen Atares El
Pilar for ungdom og arbeidsledige. Utvalget har stått for innsamling av penger for å finansiere
prosjektet hvor rehabilitering av et datalokale inngår. Prosjektet med dataklubben er nå nesten
ferdig og blir avsluttet i løpet av sommeren 2004. Totalt er det samlet inn kr. 70.000,- til
prosjekter på Cuba.

Representanter fra Vin- og Brennevinarbeidernes Forening og Jern og Metall – Oslo hadde
møter med CTC i Havanna og fagforeninger innen sitt område med sikte på å opprette
samarbeidsavtaler. Delegasjonsreisen fant sted i månedskiftet november / desember 2003.
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Kurs for CTC i Havanna i månedskiftet november / desember 2003. Inger Lise Husøy og
Mirtha Compagnet var kursledere. Disse to var også en del av delegasjonen beskrevet over.
Temaene kurset var norske og cubanske erfaringer fra likestillingsarbeidet, globalisering i et
feministisk perspektiv, kvinner og selvtillitt, kvinner og makt, mannsrollen, og fagbevegelsen
og likestilling. Seminaret ble støttet av økonomiske midler fra LO.

Hanoi Federation of Labour ønsker å opprette samarbeid med oss. Utvalget vurderer å starte
opp prosjektarbeid i Vietnam.

Utvalget har hatt møte med:
• Representanter fra Irans kommunist Parti Komalah (kurdisk avdeling) om situasjonen for

fagbevegelsen i Iran
• Representanter fra Anipa (Urfolks Nasjonalforsamling for Selvstyre og Flernasjonalitet) i

Mexico om siruasjonen for urbefolkningen i Mexico.

Utvalget har fremmet følgende forslag til uttalelser:
• Knus Apartheid-muren
• Stopp vilkårlig overvåking
• Statoil må holdefingrene fra fatet!
• Norge må gi beskyttelse til de som trenger det
• Hent soldatene hjem.

Utvalget har også kommet med forslag til 1. mai 2004 om internasjonal appellant og parolen
”Knus Apartheidmuren”.

Aktiviteter:

24. oktober 2003 – Internasjonalt seminar om solidaritetsarbeid
Internasjonalt utvalg arrangerte halvdagsseminar om internasjonalt solidaritetsarbeid –
hvordan og hvorfor, fredag 24. oktober 2003 kl. 09.00 - 12.00. Seminaret ble holdt på
"Kvisten" i Møllergata 37. Etter at utvalgsleder Inger Lise Husøy hadde presentert LO i Oslos
internasjonale arbeid, innledet Olav Boye fra Norsk Grafisk Forbund om hvorfor drive
internasjonalt faglig solidaritetsarbeid. Etter dette var det korte innledninger om hva
fagbevegelsen kan bidra med, ved Svein Mortensen fra Oslo Grafiske Fagforening, Lasse
Kristiansen fra Fagforbundet Oslo og Anne Karin Nyborg fra Bryggeri- og
mineralvannfabrikkarbeidernes Forening i Oslo.

Representasjon:

Møte i Attac (sommer / høst 2003) for planlegging av demonstrasjon. Lill Sæther og Randi
Færevik deltok.

European Social Forum i Paris 12. – 15. november 2003. Randi Færevik deltok.

Inger Lise Husøy sitter i representantskapet til Fellesutvalget for Palestina.
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Beretning for Kulturutvalget 2004
Utvalget har i perioden bestått av :

Leder Liselotte Krebs (NKF)
Sissel Berberg (NTL)    
Arild Eriksen (MFO)   
Bjørn Halvorsen (NTL)
Kjersti Johansen (NKF)    
Hilde-Gunn Johnsen (NNN)
Kirsti Krydsby (NTL)
Hilde Larsen (NTL)
Fredrik Wibe (NGF)

Sekretær     Ove Engevik          (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt 7 møter og har fortløpende rapportert til styret gjennom protokoll.

I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:

5. juni 2003 – Byvandring i Nydalen
David Ruud, mangeårig tillitsvalgt og klubbformann på Spigerverket, fortalte historien om
Nydalen - fra industriens glansdager til dagens virksomheter innen service, media og kultur..
Ca. 70 deltagere

25. september 2003 – Byvandring langs Akerselva  hvor Odd Borgersen fortalte om
forfattere som har levd langs Akerselva. 18 deltagere (det var kaldt)

9. oktober 2003 – Allsangkveld  Asylet på Grønland. Ca. 50 deltagere

9. mars 2004 – Allsangkveld på Two Dogs Pub i Brugata. Ca. 60 deltagere

23. mars 2004 – Omvisning på Den Norske Opera med etterfølgende operettekveld 

på Two Dogs Pub .  Ca. 50 deltagere.

Utvalget forbereder også en byvandring i mai/juni.

Flere av utvalgets medlemmer med lederen i spissen engasjerte seg sterkt i valgkampen med
kulturvinklede innlegg i valgdebatten.

Utvalget takker for positive tilbakemeldinger og regner med at allsangkveldene er kommet
for å bli. Den positive oppslutningen om operettekvelden og omvisningen i Operaen gir
inspirasjon til å prøve videre med nye tiltak.

Ove Engevik

sekretær
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Beretning Næringspolitisk utvalg.
Næringspolitisk utvalg har i perioden betått av:

Leder: Kjell Finvåg (FF) 
Erik Hagen (NNN)
Einar Benjaminsen (HRAF)
Ann Inger Blakli (Fagforbundet)
Nils Bull (NJF)
Anne Berit Aker Hansen  (NNN)
Wenche S. Jakobsen (HK)
Sven Hugo Johansson (NGF)
Anne M. Kittelsen (NTL)
Ole Kristoffersen (NAF)
Jon Sigmund Løken (Postkom)
Anne Svendsen (NTL)
Wiggo Vinje (NTF)

Sekretær: Ove Engevik (LO i Oslo)

Utvalget har arbeidet med saker dels oversendt fra styret og dels på eget initiativ.
Utvalget har rapportert til styret ved fremleggelse av protokoller.

Det er i perioden avholdt 5 møter og fremmøtet i utvalget har vært godt.
Utvalget har følt et spesielt ansvar for å sikre at Oslo fortsatt skal ha et mest mulig variert
tilbud av arbeidsplasser og at forholdene blir lagt politisk til rette for at området skal
opprettholde sin rolle som ”lokomotiv” i norsk næringsutvikling.
To viktige saksområder har som følge av dette preget utvalgets arbeid i perioden. 

Utviklingen av Groruddalen som et sted å arbeide og bo i. Her har de lokale medlemmer av
Næringspolitisk utvalg og lokale klubber slått seg sammen for å gjøre en faglig/politisk jobb for å
sikre arbeidsplassene i dalen. Bl.a. som en følge av dette arrangerte LO i Oslos Næringspolitiske
utvalg i samarbeid med med lokale klubber og næringsforeninger i Groruddalens sentrale deler.

Seminar om industrien og næringslivets plass i Groruddalen 22. mai 2003, 
møtet ble avholdt på ”KVISTEN” i Møllergata 37.
Møtet behandlet utfordringene ved å skape et variert tilbud i dalen når det gjelder
arbeidsplasser, bolig, transport og miljø. Innledere fra politikk og organisasjonsliv.
Møtet var godt besøkt (ca. 40 deltagere) 
Utvalget arbeider fortsatt med denne problematikken og enkeltmedlemmer har vist stor
aktivitet i forhold til møter i forskjellige fora der dette området har vært til behandling.
I samarbeide med de lokale krefter arbeides det for å etablere lokale nettverk og å få til
arrangementer og andre påvikningsmuligheter for å synliggjøre sammenhengen mellom å ha
en arbeidsplass for å få råd til å kunne bo og at arbeidsplasser også er viktige miljøskapere. 

Trygging og utvikling av Oslo Havn for sikring av av arbeidsplasser, næringsutvikling og
miljø i Oslo-området.
Her har utvalget i samarbeid med lokale fagforeninger arbeidet aktivt for å påvirke
beslutningsprosesser som kan sikre at Oslo fortsatt skal være en attraktiv og rasjonell
havneby.
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I denne prosessen som har pågått kontinuerlig side 90-åra har utvalget i perioden hatt møte
med Viken-Havneselskap, lokale tillitsvalgte og gitt 3 høringsuttalelser 1 generell i forhold til
havnelsøsninger i østlandsregionen og 2 i forhold til utbygging av Sydhavna.

Utvalget har videre behandlet henvendelser for offentlige høringsuttalelser innenfor sitt
område.

Utvalget deltok videre, etter å ha hatt møte med fagforeningene, på bystyrets høring om
kollektivtransporten 12.02.2004.03.31

Av andre saker som har opptatt utvalget er utviklingen på arbeidsmarkedet i en del bransjer,
omorganiseringen av SND til INNOVA, privatiseringsmanien til en del politikere,
utflyttingen av deler av den offentlige forvaltning samt den generelle utvikling på
arbeidsmarkedet i Oslo.

Ove Engevik
sekretær
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Studieutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styrekonferanse 3. juni 2003):
Leder: Tore Larsen (Fagforbundet)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Toril Deildok (Fagforbundet)

Sidsel Brantsæter (HRAF)
Erlend Holst-Jensen (SL)
Wenche Sandum (NNN)
Pål Aronsen (NTF)
Julie Lødrup (HK)
Per Ivar Ulven (NTL)
Vidar Evje (Fagforbundet)
Karin Johannessen (som tiltredende fra AOF Oslo).

Utvalget har hatt til sammen seks møter.

19. september – 2. desember 2003 – Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte og består av en studietur med etterfølgende
temakvelder. Fagskolen startet med en studietur til Rjukan, det såkalte Rjukanseminaret, 19. –
21. september. Her var det forelesninger, besøk på Industriarbeidermuseet, ”Det røde
bibliotek” og besøk hos fagbevegelsen på Rjukan. Historiker Harald Berntsen var en av
foredragsholderne.

Blant temaene på Fagskolen er arbeiderbevegelsens historie, LO og forbundenes struktur,
avregulering av offentlig sektor, den globale økonomien og det flerkulturelle Norge. Det var
med til sammen 23 deltakere. Deltakeravgiften var kr. 1.500,- pr. person.

Etter Rjukanseminaret har det vært avholdt seks temakvelder fra 23. september til 2.
desember. Følgende var tema for kveldene:
• Krig og fred – Midtøsten, med innledning ved Nora Ingdal, nestleder Fellesutvalget for

Palestina
• Avregulering av offentlig sektor, med innledning ved Odd Jørgen Sørengen, 1.sekretær i

LO Stat
• Det flerkulturelle Norge, med innledning ved Torill Løfwander, Quo Vadis
• Den globaliserte økonomien. Et alternativ til internasjonal markedsliberalisme, med

innledning ved Fritz C. Holte, professor i sosialøkonomi ved Norges Landbrukshøgskole
• Pensjonsordninger, med innledning ved Per Gunnar Olsen, 1.sekretær LO
• LOs og forbundenes organisasjon – hva må gjøres?, med innledning ved Finn Erik

Thoresen, 2.nestleder LO.

4. mars 2004 – Konferanse Bærekraftig pensjon – for framtida???
NTLs fylkesutvalg i Oslo og Studieutvalget samarbeidet om denne konferansen om pensjon
som ble avholdt på Anker Hotel 4. mars 2004. Henriette Westhrin (SV) som har sittet i
Pensjonskommisjonen redegjorde for innstillingen. Eystein Gjelsvik fra LO innledet om LOs
syn. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt hvor Jan Mønnesland, samfunnsøkonom i
utdanningsforbundet, og Siri Jensen, Kvinnefronten, deltok.
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Velferdspolitisk utvalg

Utvalgets sammensetning (oppnevnt 3. november 2003):
Leder: Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Medlemmer: Tone Sønsterud (NTL)

Siri Jensen (Fagforbundet)
Tore Skjelstadaune (HRAF)
Lars Semmerud (FO)
Marianne Wallestad (FO)
Odd Mikkelborg (Postkom)

Varaer: Boye Ullmann (FF)
Inger Dulin (FO)
Are Saastad (Fagforbundet)
Ivar Brevik (NTL)  Fra 8. desember 2003

Sekretær: Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

LO i Oslos styre vedtok den 18. august 2003 å opprette Velferdspolitisk utvalg, med følgende
mandat:
• Innhente kunnskap om og utrede særskilte velferdspolitiske / helse- og sosialpolitiske

saker / problemstillinger på oppdrag fra styret / arbeidsutvalget, herunder komme med
innspill til uttalelser m.v. for behandling i styret / representantskapet.

• Komme med selvstendige innspill og forslag til styret / arbeidsutvalget om temaer / saker
utvalget mener bør behandles i organisasjonen, herunder representantskapet.

• På oppdrag fra styret / arbeidsutvalget gi råd om politiske strategier knyttet til aktuelle
saker / spørsmål på den politiske dagsorden.

• Gi styret råd om hvilke saker / temaer som bør prioriteres, og hvilke strategier som bør
velges for å nå de målene som blir satt.

• Legge fram en årlig oppsummering og vurdering av arbeidet for styret /
representantskapet.

• Samarbeide med aktuelle brukerorganisasjoner, nettverksorganisasjoner og andre om saker
/ problemstillinger innenfor det velferdspolitiske / helse- og sosialpolitiske området.

Etter at fagforeningene og fylkesorganisasjonene i Oslo var invitert til å foreslå kandidater til
utvalget ble utvalget oppnevnt den 3. november 2003 av LO i Oslos styre.

Utvalget hadde sitt første og konstituerende møte 5. februar 2004, og har deretter hatt et møte
til den 15. mars 2004.

Utvalget har drøftet sin rolle og aktuelle saker å arbeide med. Blant annet er det besluttet å ha
en innledning om et tema på hvert møte, og Boye Ullmann har innledet om EUs utvidelse fra
1. mai 2004 og sosial dumping. Utvalget har også kommet med forslag til uttalelse om
velferdspolitikk til LO i Oslos årsmøte 2004.




