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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 14.
mars 2006 til 26. mars 2007.

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 kontingentordning, med virkning fra 3. kvartal 2003. I samsvar med dette
vedtaket justeres nå kontingenten årlig i samsvar med rapportene fra Det tekniske
beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.
Budsjettrutinene er nå slik at representantskapet behandler framskrevet 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 og vedtak 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 hadde pr. 12. februar 2007 71.363 yrkesaktive medlemmer fordelt på 172
fagforeninger fra 21 forbund. Dette er en medlemsnedgang på 1.432 i forhold til 23. februar
2006. En del av nedgangen skyldes opprydding av hvor medlemmene tilhører slik at
medlemmer tilhørende Akershus, men som i fjor ble innrapportert til Oslo, nå er registrert i
lokalorganisasjonene i Akershus. Også utflytting av statlige direktorater har bidratt til
nedgangen.

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. Det er de samme personene som velges til årsmøtet og
representantskapet. Styret er ansvarlig ledelse mellom representantskapsmøtene. Til
styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne, LOs distriktssekretær og
ungdomssekretær, samt daglig leder i AOF i Oslo. Arbeidsutvalget som består av leder,
nestleder og økonomiansvarlig, er saksforberedende med delegert vedtaksmyndighet fra
styret.

Kontingent

Kontingenten reguleres i samsvar med resultatet av lønnsutviklingen på basis av
lønnsstatistikken fra Det tekniske beregningsutvalg. Reguleringen skjer pr. 1. kvartal.
Kontingenten for 2007 er kr. 10,- pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal som tilsvarer kr. 40,- pr.
år.
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Styresammensetning, revisorer, komitéer
og utvalg:

Styret:
Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Nestleder: Trine Helén Ottesen (HK)
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (HK)
Styremedlemmer: Kristin Sundby (Fagforbundet)

Ulrich Vollmerhaus (SL)
Terje Fjellum (FF)
Sissel Hallem (EL&IT)
Odd Mikkelborg (Postkom)
Erik Hagen (NNN)
Berit Moen (NTL)
Rigmor Hogstad (FO)

Varamedlemmer: Arne Halaas (Fagforbundet)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Jan A. Klemetsen (NAF)
Jorid Tveita (HRAF)
Anne Rønningsbakk (NTF)

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

Kjersti Langseth LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i
Oslo (NNN)

Merete Bellingmo AOF Oslo
Inger Lise Husøy Internasjonalt utvalg (NTL)
Kristian Kristiansen Studieutvalget (FF)
Roger Kristensen Ungdomsutvalget (FF)
Kristiane Berg Ungdomssekretær (HK)

Arbeidsutvalget:
Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Nestleder: Trine Helén Ottesen (HK)
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (HK)

Kontrollkomitéen:
Leder: Aase Marit Johansen (HK)
Medlem: Arild Olsen (Fagforbundet)
Varamedlem: Bjørn Gulbæk (EL&IT)

Revisor:
Harald Karlsen (LOs revisjonskontor)
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Internasjonalt utvalg  (oppnevnt 4. september 2006):
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Medlemmer: Svein Mortensen (FF)

Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Anita Guldahl (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Trond A. Larsen (FF)
Anne Berit Tuft (HK)
Fredrik Winger Solvang (NTF)
Fred Karlstad (NNN)

Kulturutvalget  (oppnevnt 1. juni 2006):
Leder: Odd Mikkelborg (Postkom)
Medlemmer: Sissel Berberg (NTL)

Fredrik Wibe (FF og SL)
Kirsti Krydsby (NTL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Trine Kruse (Fagforbundet)

Næringspolitisk utvalg  (oppnevnt 1. juni 2006):
Leder: Erik Hagen (NNN)
Medlemmer: Kjell Finvåg (HK)

Wiggo Vinje (NTF)
Nils Bull (NJF)
Jon S. Løken (Postkom)
Tove M. Helvik (NTL)
Trine Ottesen (HK)
Mariann Andersen (HK)
Kristian Kristiansen (FF)
Bjørn Olav Nordhaug (HRAF)

Studieutvalget  (oppnevnt 1. juni 2006):
Leder: Kristian Kristiansen (FF)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Sidsel Brantsæter (HRAF)

Erlend Holst-Jensen (SL)
Torunn L. Lybekbråten (Fagforbundet)
Pål Aronsen (NTF)
Brit Jeremiassen (NNN)
Masood Raja (Postkom)
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)
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Ungdomsutvalget  (valgt på representantskapsmøte 26. februar 2007):
Leder: Roger Kristensen (FF)
Medlemmer: Mathew Aakerøy (FF)

Silje Renate Bækkelund (FF)
Fredrik Winger Solvang (NTF)
Eirik Ski Rasmussen (NTF
Sabahat Anjum (Postkom)
Ola Harald Svenning (Fagforbundet)
Fauzia Hussain (Fagforbundet)
Karl Ernest Koch (NAF)
Monica Gram Larsen (NAF)
Øystein Riise Næss (HK)
Hani Jouhar (HK)
Leif Helland (NTL)
Waseem Ashraf (NTL)
Freddy Otten (HRAF)
Mobaraak Mohammed Omer (HRAF)

Varamedlemmer: Gunn Caroline Larsen (FF)
Jonas Bergstrøm (FF)
Gunnar Eriksen (NAF)
David Rødland (HRAF)
Mandip Kaur (HRAF)

LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk (valgt på fylkeskonferanse 20. mars 06):
Leder. Kjersti Langseth (NNN)
Medlemmer: Ingri Bjørnevik (Fagforbundet)

Malak Pirkherzri (Fagforbundet)
Jagdish Kaur (SL)
Jorid Tveita (HRAF)
Cato Ellingsen (FO)
Inger Helene Vaaten (HK)
Tahereh Talebi (NTL)

Varamedlemmer: Unni B. Moe (Fagforbundet)
Gunnar Andersen (NTL)
Irmelin Stødle (FO)
Bård Nerland (HK)

Arbeidsgruppe om fattigdomsbekjempelse (fram til høsten 2006):
Rigmor Hogstad
Lill Sæther
Sissel Hallem
Rolf Solvang
Odd Mikkelborg

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte 2007 (valgt på repskapsmøte 29. januar 2007):
Leder: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer: Anne Karin Nyborg (NNN)
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Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Astrid Tjellaug (Fagforbundet)
Olaf Svorstøl (NTL)
Sissel Traavik (HK)
Terje Skog (EL&IT)

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 157 representanter fra forbundsområdene og
11 fra styret, totalt 168 stemmeberettigede.

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

Mandag 20. mars 2006:
Tilstede: Totalt 99 hvorav 97 representanter med stemmerett og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 57,7 %.

Sak som var til behandling:
1. mai 2006, politisk grunnlag, paroler, taler og fullmakter.

Etter dette ble representantskapet satt som LOs fylkeskonferanse hvor LOs utvalg for familie-
og likestillingspolitikk ble valgt.

Mandag 3. april 2006 - Årsmøte:
Tilstede: Totalt 94 hvorav 92 representanter med stemmerett og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 54,8 %.

Saker som var til behandling:
1. Konstituering
2. Styrets beretning for perioden 1. april 2005 - 13. mars 2006
3. Regnskap for 2005
4. Budsjett for 2006
5. Forslag: 1. Fra Fellesforbundet avd.1, Jern og Metall Oslo: Fagbevegelsen i Oslo må jobbe

samlet mot Høyre/FrP byrådets rasering av det blandete næringslivet i Oslo. 2. Fra
Fellesforbundet avd.1, Jern og Metall Oslo: LO i Oslo må se Oslo og Akershus som en
samlet region. 3. Fra Handel og Kontor Oslo og Akershus: LO i Oslos utvalg skal velges
på LO i Oslos årsmøte. 4. Fra Internasjonalt utvalg: Stopp USAs aggresjon mot Cuba og
trusler mot Venezuela. 5. Fra Internasjonalt utvalg: Solidaritet med iranske arbeidere. 6.
Fra Internasjonalt utvalg: Stopp norske oljepenger til israelsk okkupasjon – støtt
forbrukerboikott av israelske varer!

6. Valg

Mandag 25. september 2006:

Tilstede: Totalt 70 hvorav 64 representanter med stemmerett, en tiltredende, fire innledere og
en funksjonær.
Frammøteprosent: 38,1 %.

Følgende sak ble behandlet:
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1. Fattigdomsproblematikken. Innledninger ved forsker Tone Fløtten, FAFO/FAMI,
byrådssekretær for velferd og Sosiale tjenester, Jøran Kallmyr (FrP), statssekretær Jan-Erik
Støstad, Arbeids- og innkluderingsdepartementet, og tredje nestleder i FO, Ingri-Hanne
Brænne.

Mandag 30. oktober 2006:
Tilstede: Totalt 62 hvorav 59 representanter med stemmerett, en innleder og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 35,1 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. EUs tjenestedirektiv. Innledning ved Stein Stugu, konserntillitsvalgt Ringnes.
2. LO i Oslos utvalg - om behandlingsmåten ved valg av LO i Oslos utvalg (årsmøteforslag

nr. 3).

Mandag 27. november 2006:
Tilstede: Totalt 82 hvorav 78 representanter med stemmerett, en tiltredende, en innleder og to
funksjonær.
Frammøteprosent: 46,4 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Pensjonsreformen. Innledning ved forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet
2. Oslo kommunes budsjett 2007.
3. Statsbudsjettet 2007.
4. Framskrevet regnskap for 2006 og foreløpig budsjett for 2007 for LO i Oslo.

Mandag 29. januar 2007:
Tilstede: Totalt 83 hvorav 79 representanter med stemmerett, en gjest, en innleder og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 47,0 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. Mellomoppgjøret. Innledning ved LOs 1. nestleder Roar Flåthen.
2. Valg av valgkomité til årsmøte 16. april 2007.

Mandag 26. februar 2007:

Tilstede: Totalt 73 hvorav 71 representanter med stemmerett, en gjest og en funksjonær.
Frammøteprosent: 42,3 %.

Følgende saker ble behandlet:
1. LO i Oslos rolle i kommunevalget 2007.
2. Valg av Ungdomsutvalg.
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Mandag 19. mars 2007:
Tilstede: Totalt 84 hvorav 81 representanter med stemmerett, en gjest og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 48,2 %.

Følgende sak ble behandlet:
1. 1. mai 2007, politisk grunnlag, paroler og talere.

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 46,2 %.
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Møter og arrangementer

5. april 2006: Demonstrasjon – Nei til salg av 1881
Det ble arrangert demonstrasjon utenfor Stortinget mot salg av opplysningstjenesten 1881.
Dette var et fellesarrangement mellom EL & IT Forbundet og LO i Oslo.

1. mai 2006
På det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget holdt LOs leder Gerd-Liv Valla
tale. LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik åpnet arrangementet med å redegjøre for det politiske
grunnlaget. I tillegg var det korsang ved Sosialistisk kor og musikk ved Ruseløkka
Janitsjarorkester og Sinsen Ungdomskorps. I forkant av arrangementet holdt Knut Vidar
Paulsen, leder av Den Norske Fredskomité, appell ved Fredsmonumentet og Eskil Pedersen,
leder av AUF i Oslo, holdt appell ved Pionerstatuen. Etter 1. mai-arrangementet var det
ungdomskonsert.

LO i Oslos hovedparole var: Styrk offentlig sektor og velferdsstaten! Øvrige paroler var:
Aktivt statlig eierskap og styring! • Nei til sosial dumping! Respekt for Tariffavtalene! • Veto
mot EUs tjenestedirektiv! • Vann og strøm i offentlig eie! • Anstendig lønn for alle = en lønn
å leve av! • Likelønn nå! • 3 år med profittfest – nå vil vi ha lønnsfest! • Styrk
arbeidsmiljøloven! • Vi krever bedre ytelser fra folketrygden! • Varig sikring av dagens AFP!
• Opprett kollektiv pensjonskasse for privat sektor – nå! • Sykehusene under offentlig styring
og forvaltning – nei til privatisering! • 6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon! •
Kamp mot all rasisme! • Avvis USAs verdensherredømme! • Ingen norske styrker til
angrepskrig og okkupasjon! • Vi er stolte sosialister og evig optimister! • Israel ut av
Palestina! Riv muren!

Ungdomskonsert på Youngstorget 1. mai
Ungdomsutvalget arrangerte en ungdomskonsert i samarbeid med LO i Oslo og Norsk
Folkehjelp. Konserten var meget vellykket, og det var mange tilskuere gjennom store deler av
dagen. Mange band og artister stilte opp, blant annet Maria Mena.

4. – 16. september 2006: Stand på Youngstorget SNS
I forbindelse med LOs kampanje Synlighet – Nærhet – Stolthet (SNS) hadde LO i Oslo
bemannet stand fra mandag 4. til og med lørdag 16. september. Her ble det delt ut
brosjyremateriell fra forbundene og LO, samt strøartikler. Tiltaket ble positivt mottatt av
publikum og mange LO-medlemmer kom innom for å få mer informasjon om sitt
medlemskap og forbund. I alt 62 personer var med å bemanne standen. Blant de som var med
i fem timer eller mer ble det trukket en reise til Cuba som premie. Av de 38 som kvalifiserte
til å være med i trekningen vant Odd Mikkelborg fra Postkom som hadde stått på standen i alt
23 timer. John Even Vestby fra FLT var den som hadde lengst tid med 34 timer og 50
minutter.



13

12. september 2006: Seminar om fattigdom
LO i Oslo arrangerte et seminar om fattigdom i Norge tirsdag 12. september kl. 12.00 - 16.00
i Statstilsattes Hus, Møllergata 10 i Oslo. Etter at Kleiv Fiskvik, leder LO i Oslo, hadde åpnet
seminaret var det innledninger ved forsker Ivar Brevik, Norsk institutt for by- og
regionforskning (NIBR), om hva er fattigdom - omfang og årsak, avdelingsleder Stein
Reegård, LOs samfunnspolitisk avdeling, om LOs ståsted / utfordring til
fattigdomsbekjempelsen, forskningsleder Elling Borgeraas, Statens institutt for
forbruksforskning (SIFO), om universelle ordninger versus individuelle ordninger i et
velferdssamfunn. Hva er det som fungerer så bra med den nordiske/norske velferdsmodellen?
og Leiv Mørkved, leder Velferdsalliansen, om hvilke løsninger brukerne vil ha og hva som
må gjøres for å komme nærmere en løsning på fattigdomsproblematikken. Det var en kort
runde med spørsmål og kommentarer etter hver innledning.

15. september til 28. november 2006: Fagskolen
Fagskolen er et kurstilbud for tillitsvalgte som begynte med et helgekurs, det såkalte
Rjukanseminaret. 15. - 17. september 2006. På Rjukan var det blant annet omvisning, besøk
på Norsk Industriarbeidermuseum og foredrag ved historiker Harald Berntsen og lokale
tillitsvalgte. Rjukanseminaret ble fulgt opp med temakvelder annenhver tirsdag fram til 29.
november. Til Fagskolen kom det inn tilsammen 46 påmeldinger, noe som er rekord. Det var
ikke praktisk mulig å ha med mer enn 29 deltakere og Studieutvalget besluttet derfor å
gjennomføre en ny runde med Fagskolen allerede i mars 2007 slik at de som ikke kom med
denne gangen skulle få en ny mulighet. Les mer om Fagskolen under Studieutvalgets
beretning.

11. oktober 2006: Allsangkveld
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte til sang og spill onsdag 11. oktober på "Gamla",
Stortorvets Gjæstgiveri. Heikara sto for akkompagnementet.

25. oktober 2006: Omvisning på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Kulturutvalget i LO i Oslo inviterte til omvisning på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
onsdag 25. oktober. Omvisningen ga et spennende innblikk i det rikholdige skriftlige og
fotografiske materialet de har.

16. november 2006: Seminar om etisk handel
Internasjonalt utvalg i LO i Oslo arrangerte seminar om etisk handel torsdag 16. november kl.
12.00 - 15.30 på Kvisten i Møllergata 37. Informasjonsrådgiver Kristin Holter i Initiativ for
Etisk Handel innledet om hva etisk handel er, prosjektansvarlig Bjørn Tore Heyerdahl i
Fairtrade Max Havelaar snakket om rettferdig handel og merkeordningen Fairtrade, Turid
Jødahl i Coop fortalte om erfaringer fra bransjen og rådgiver Terje Kalheim i LOs
internasjonale avdeling innledet om fagbevegelsens rolle. Etter hver innledningen var det en
runde med spørsmål og kommentarer.
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30. november 2006: Seminar om tjenestedirektivet
Stein Stugu fra De Facto innledet på seminaret om tjenestedirektivet som LO i Oslo avholdt
på Kvisten i Møllergata fra kl. 11.00 - 16.30 torsdag 30. november. Stugus foredrag
omhandlet blant annet tjenestedirektivets historikk, utforming og behandling, og virkninger
for oss i Norge.

Næringspolitisk konferanse 18. januar 2007
Næringspolitisk utvalg i LO i Oslo inviterte til konferanse om næringspolitikk torsdag 18.
januar i kantina i Statstilsattes Hus, Møllergata 10.

Seminarer om pensjon 13., 20. og 21. mars 2007
I samarbeid med EL & IT Forbundet distrikt Oslo – Akershus arrangerte LO i Oslo tre
seminarer om pensjonsreformen, AFP og tidligpensjon. Til sammen ca. 90 deltakere var med
på de tre seminarene som ble avholdt på Kvisten fra kl. 08.30 – 15.00. Grunnet stor interesse
er enda et seminar satt opp den 12. april.

Fagskolen 16. mars – 5. juni 2007
Grunnet stor etterspørsel ble en ny omgang med Fagskolen satt i gang bare knappe fire
måneder etter at den forrige sluttet. Tilsammen 23 deltakere var med på Rjukanseminaret som
ble arrangert 16. – 18. mars. Opplegget på Rjukan var det samme som sist og dette følges opp
med temakvelder utover i mai og juni.
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www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt ca. 7.900 besøk. Hjemmesideadressen
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 88 medlemmer
benyttet seg av tilbudet i perioden 14. mars 2006 til 26. mars 2007. Den juridiske
rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time. LO i Oslo må kontaktes
for bestilling av time.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter:
2006: 27. mars, 18. mai, 31. mai - 1. juni (styrekonferanse), 4. september, 30. oktober og 6.

og 27. november.
2007: 4. og 29. januar, 5., 19. og 26. 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
Sissel Karlsen (NTF) vararepresentant

Samarbeidskomitéen DNA / LO i Oslo:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) representant
Kjell Finvåg (HK) representant
Mari Sanden (Fagforbundet) representant

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

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

Representantskapet Yrkesskolenes Hybelhus:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) leder
Tone Gjesdal (Fagforbundet) medlem
Ullrich Vollmerhaus      (SL)                             medlem
Steinar Hansgaard (Fagforbundet) varamedlem
Kristin Muleng Zeser (FF) varamedlem

Referansegruppe for handlingsplan for å skaffe flere læreplasser:
Alexander Kvedalen (HK) Representant

Arbeidslivskyndige meddommere ved Oslo Tingrett, oppnevnt av
LO i Oslo for perioden 2004 - 2008:

Følgende personer er oppnevnt av LO i Oslo til meddommerutvalg:
Kjell Finvåg HK, regionssekretær
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
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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, spesialarbeider
Ole Martin Bergmann Fagforbundet, førstekonsulent
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Internasjonalt utvalgs arbeid

Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte 22. juni 2005):
Leder: Inger Lise Husøy (NTL)
Nestleder: Svein Mortensen (FF)
Medlemmer: Francisco Rasmijn (EL&IT)

Randi Færevik (Fagforbundet)
Anita Guldahl (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Trond A. Larsen (FF)
Anne Berit Tuft (HK)
Fredrik Winger Solvang (NTF)
Fred Karlstad (NNN)

Sekretær: Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden avholdt ni møter:
2006: 17. mars, 28. april, 16. juni, 25. august, 15. september, 6. oktober og 24. november.
2007: 9. februar og 16. mars.

Terje Kalheim var på et av utvalgets møter hvor han orienterte om Initiativ for Etisk Handel.

Uttalelser
Utvalget har laget to uttalelser om Fairtrade, rettferdig handel, en til regjeringen og en til LO.
Utvalget har også kommet med en uttalelse hvor den norske regjeringen oppfordres til å gå
inn for at Venezuela velges som Amerikas representant i FNs sikkerhetsråd.

Deltakelse på seminarer og konferanser:

Inger Lise Husøy og Trond Larsen deltok på seminar om Kina og etiske standarder og verdier
21. mars 2006.

Inger Lise Husøy har deltatt på seminar om Cuba i regi av LO. (april / mai?).

Trond Larsen deltok i midten av juni i en delegasjon til Cuba.

Inger Lise Husøy innledet om fagbevegelsen og miljø på et av seminarene under
Globaliseringskonferansen 19. – 22. oktober 2006.

Forsendelse av utstyr, materiell og minibuss til Cuba
Utvalget har arbeidet med å fylle opp en kontainer med utstyr, blant annet datamaskiner og
møbler, og en minibuss og verktøy som bil-gruppa i Oslo Jern- og Metall hadde skaffet til
veie, til fagbevegelsen på Cuba. Kontaineren ble sendt i april 2006.
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Seminar og arbeidsplassbesøk i Havanna 29. oktober – 7. november 2006
En delegasjon bestående av Michael Tung, Olaf Svorstøl og Inger Lise Husøy fra
Internasjonalt utvalg, og Magne Glimdal fra Fellesforbundet avdeling 1, Oslo – Akershus og
Odd Mikkelborg fra Postkom Oslo Akershus krets besøkte CTC i Havanna. Som en del av
oppfølgingen av samarbeidsavtalen arrangere utvalgets medlemmer seminar for CTC
Havanna. De cubanske innlederne snakket om den faglige og politiske situasjonen på Cuba,
likestilling, arbeidslovgivning og kollektivavtaler. De la også fram en manual om arbeidet
med arbeidslovgivning som i stor grad hadde integrert stoff fra tidligere Kvinner kan
seminarer i Havanna. Innlederne fra Internasjonalt utvalg tok for seg temaene faglig
opplæring, rekruttering, organisasjonsutvikling, omstilling i arbeidslivet, kollektive
forhandlinger og forhandlingskunnskap. Det var lagt inn mye gruppearbeid og rollespill.

En viktig del av samarbeidet med CTC i Havanna er å besøke arbeidsplasser og lokale
fagforeninger for å øke innsikten i cubansk arbeidsliv. Det var bedriftsbesøk på et postkontor,
på jernbanen og CTCs bilverksted. Minibussen som ble sendt til CTC i Havanna på
sommeren var i god stand og delegasjonen hadde med bildeler. En projektor ble gitt i gave til
CTC. Også dataklubben i El Pilar Atarés som utvalget har sendt datamaskiner til tidligere ble
besøkt.

Seminar om etisk handel 16. november 2006
Utvalget arrangerte seminar om etisk handel torsdag 16. november kl. 12.00 - 15.30 på
Kvisten i Møllergata. Informasjonsrådgiver Kristin Holter i Initiativ for Etisk Handel innledet
om hva etisk handel er, prosjektansvarlig Bjørn Tore Heyerdahl i Fairtrade Max Havelaar
snakket om rettferdig handel og merkeordningen Fairtrade, Turid Jødahl i Coop fortalte om
erfaringer fra bransjen og rådgiver Terje Kalheim i LOs internasjonale avdeling innledet om
fagbevegelsens rolle. Etter hver innledningen var det en runde med spørsmål og
kommentarer.

Internasjonal konferanse om globalisering og faglige rettigheter – dialog og utveksling
av erfaringer 6.-8. desember 2006 i Hanoi, Vietnam
Konferansen var et samarbeid mellom LO i Oslo og Hanoi Federation of Labour (HNFOL)
hvor sistnevnte hadde det tekniske ansvaret. Det var med 35 deltakere. I tillegg til
Fagbevegelsen i Hanoi og LO i Oslo var det med flere representanter fra fagbevegelsene i
Shanghai (SMTUC), en fra CTC Havanna og en fra LO i Stor-København. Konferansen var
en suksess og deltakerne var godt forberedt og mange deltok i både gruppediskusjoner og i
plenum. Fra Norge deltok ledelsen i LO i Oslo: Kleiv Fiskvik, Trine Ottesen og Kjell Finvåg.
Fra Internasjonalt utvalg deltok Inger Lise Husøy, Trond Larsen og Lill Sæther.

Seminar om faglig skolering 11. – 13. desember 2006 i Hanoi, Vietnam
Seminaret ble gjennomført på en god måte med 40 deltakerne som kom fra ulike sektorer og
bransjer. Hovedvekten var yngre tillitsvalgte og kjønnsfordelingen var god. Deltakerne var
aktive i plenum og under gruppearbeid. Rollespill om forhandlinger var en ny erfaring som de
gjennomførte på en glimrende måte. Tema var omstilling, forhandlinger, kollektivavtaler og
rekruttering. Deltakerne var interessert i hvordan LO hadde utviklet seg gjennom årene og
gode og dårlige erfaringer fra forhandlinger. De var også interessert i å vite mer om det
norske velferdssystemet. Norske forelesere var Inger Lise Husøy, Trond Larsen og Lill
Sæther.

Arbeid med delegasjoner på besøk i Norge
Når LO i Oslo har mottatt delegasjoner fra utlandet har flere av utvalgets medlemmer bidratt
med blant annet å arrangere arbeidsplassbesøk og vært med delegasjonene deler av tiden.
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Solidaritetsfondet
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet som ble vedtatt opprettet på LO i Oslos årsmøte i
2002 hadde 1. januar 2007 en saldo på kr. 45.681,-. Det er foreløpig ikke disponert noen
midler fra fondet. Nytt brev med innbetalingsgiro til Solidaritetsfondet ble sendt til
fagforeningene i februar 2007.

Internasjonalt forum
Utvalget har jobbet med opprettelsen av et Internasjonalt forum som kan fungere som et
nettverk og referanseramme for utvalget samtidig som at internasjonalt interesserte får en
møteplass. Det er invitert til oppstartsmøte 12. april 2007 og det legges her opp til at det kan
etableres solidaritetsgrupper hvor folk som har lyst til å gjøre en jobb kan bli med.
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Kulturutvalget

Utvalget har i perioden bestått av :
Leder: Odd Mikkelborg (Postkom)

Sissel Berberg (NTL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Trine Kruse (Fagforbundet)
Kirsti Krydsby (NTL)
Fredrik Wibe (FF og SL)

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:

11. oktober 2006 – Allsangkveld på ” Gamla ” Stortorvets gjestgiveri.
Høstens allsangkveld ble avholdt 11. oktober på ” Gamla ” Stortorvets gjestgiveri. Det var
åpen scene og Heikara sto for musikken. Ca. 30 deltakere.

25. oktober 2006 – Omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Folkets Hus.

Et nytt tiltak var omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).
20 interesserte fremmøtte fik en interessant orientering om Arbarks samlinger og
publikumsrettede tilbud. Utvalget vurderer om det er mulig å få arrangert åpne temakvelder
om interessante perioder i fagbevegelsens historie i samarbeid med Arbark.

LOs vervekampanje ”Synlighet – Nærhet – Stolthet” (SNS)
Utvalget søkte om støtte fra LOs kulturfond til arrangementer for å oppmuntre til
medvirkning fra lokale krefter i foreninger og klubber og fikk tildelt kr. 20.000,- som ble
brukt i forbindelse med vervekampanjen for å synliggjøre og skape oppmerksomhet omkring
LO i Oslos vervestand på Youngstorget. Det var opptreden av musikkorps fra Posten, Oslo
Sporveier og Oslo Brannvesen som også hadde med et gjestende korps fra Praha. I tillegg
deltok enkeltmedlemmer med musikalske innslag.
Flere av utvalgets medlemmer deltok også på standen.

Valgkamp 2007 kultursaker.
Utvalget  har tatt initiativ overfor de rød-grønne partiers kulturpolitikere for å bringe på det
rene om det er noen kultursaker det er enighet om og som kan målbæres i vår valgkamp.
Disse diskusjonene er nå i gang og det har vært avholdt 2 møter.
Utvalget takker for positiv oppslutning og tilbakemeldinger som gir inspirasjon til å prøve
videre med nye tiltak.

Ove Engevik
sekretær



22

Næringspolitisk utvalg
Næringspolitisk utvalg har i perioden betått av:
Leder: Erik Hagen (NNN)

Mariann Andersen (HK) 
Nils Bull (NJF) 
Kjell Finvåg (HK)
Tove M. Helvik (NTL)
Kristian Kristiansen (FF)
Jon Sigmund Løken (Postkom)
Bjørn Olav Nordhaug HRAF
Trine Helen Ottesen (HK)
Wiggo Vinje (NTF

Sekretær: Ove Engevik (LO i Oslo)

Utvalget har arbeidet med saker oversendt fra styret og dels på eget initiativ.
Herunder, i samråd med LO i Oslos ledelse, har utvalget tatt hånd om vedtektenes
bestemmelse  ”Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter” når det
gjelder næringsspørsmål.

Utvalget har rapportert til styret ved fremleggelse av protokoller og ved muntlige rapporter i
styret.

Det er i perioden avholdt 4 møter og fremmøtet i utvalget har vært godt. Utvalget har også
besvart høringer i den utstrekning disse har vært oversendt fra styret og har vært knyttet opp
til næringsvirksomheter, bl.a. reguleringsplan for ”Freia området”. Dessuten har det vært
aktivitet gjennom ”Groruddalsgruppen” og arbeidsgruppen for den næringspolitiske
konferansen.

Utvalget har som målsetning bidra til 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.

Transportaksen Kontinentet – Oslofjorden – Oslo Havn – Grorudterminalene med mulighet
for direkte omlasting til skinnegående videretransport nordover og til de sentrale
Østlandsområder synes nå å være sikret i overskuelig fremtid ved de vedtak som er gjort i
bystyret vedrørende helhetlig plan for Groruddalen (med terminalområdet) og etableringen av
sydhavna.

Terminal- og industriområdet i Groruddalen.
Helhetlig plan for Groruddalen slår fast at størstedelen av dalbunnen fortsatt skal forbeholdes
terminal og næringsvirksomhet og det resterende i hovedsak skal opparbeides til friområder.

Dette vil gi både terminalene og annen næringsvirksomhet den nødvendige trygghet for
investering og nyutvikling samtidig som friområdene ved opparbeidelse vil gjøre området
mer trivelig for befolkningen og samtidig fungere som en miljøsone rundt virksomhetene.
Arbeidet med forbedringen av terminalanleggene er i ferd med å komme i gang. Det som
bremser fremdriften nå er behandling og behandlingstid på byplankontoret og utviklingen av
tilfredsstillende veiløsninger.
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De lokale medlemmer av Næringspolitisk utvalg og lokale klubber vil fortsatt ha en oppgave
som pådrivere for å sikre arbeidsplassene i dalen.

Oslo Havn.

I denne prosessen som har pågått kontinuerlig siden  90-åra har ser det ut som vi har fått en
løsning med vedtaket om utbygging av Sydhavna.

Planarbeidet for denne utbyggingen er nå i gang og Næringspolitisk utvalg er innstilt på å
følge denne nøye spesielt med sikte på at utbyggingen ikke blir forstyrret eller hindret av
andre prosjekter i forhold til fjordbyplanen, og at havna sikres tilstrekkelige arealer til å sikre
muligheter for fremtidig omstilling og opprettholde en rasjonell drift.

Næringspolitisk utvalg var på befaring i Oslo Havn den 8. februar 2007 og ble orientert av
havnesjefen om virksomheten og utbyggingsplanene.

Når det gjelder Høring - forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. har det vært
kontakt med LO (som er høringsinstans) ved arbeidslivsavdelingen på saksbehandlerplan for
å påpeke viktigheten av at eiendomsmassen i havnene forblir i offentlig eie og at
havnekassene får de nødvendige bindinger i forhold til å bli brukt til havneutvikling. Så langt
virker det som LOs svar ivaretar disse holdninger.

Næringskonferanse.

Utvalget nedsatte en egen arbeidsgruppe for å forberede en næringskonferanse for å belyse
behovet for oversikt og samordning av alle de forhold som spiller inn for å sikre eksisterende
arbeidsplasser og gi muligheter for utvikling av nye.

Denne ble avholdt Torsdag 18. januar 2007 og hadde følgende tema:

Oslo-regionens rolle som motor i norsk næringsliv ? – Mål og virkemidler.
Næringsminister Dag Terje Andersen innledet.

Har Oslo en næringspolitikk, hva kan lokalpolitikerne i Oslo gjøre ?
Her innledet byrådene  Anette Wiig Bryn, byråd for næring og kultur og Merete Agerbak-
Jensen, byråd for byutvikling (politisk ansvarlig for Byplankontoret)

Konferansen hadde følgende målgruppe: Tillitsvalgte i OSLO, representanter for LO-
avdelingene i Akershus og representanter for næringsorgqanisasjoner: NHO , Oslo
Handelsstand og HSH.

Interessen var stor og positiv ca. 60 stk. var med på hele eller deler av konferansen.

Utvalget er fortsatt opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo der politikernes vilje
til omregulering av områder stimulerer til utflytting av industribedrifter. Den potensielle
tomteutbyggingsverdien blir nå også brukt som argument for nedlegging av Aker Sykehus.

Ove Engevik
sekretær
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Studieutvalgets arbeid

Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte 1. juni 2006):
Leder: Kristian Kristiansen (Fellesforbundet)
Sekretær: Ulrich Vollmerhaus (SL)
Medlemmer:
Masood Raja (Postkom)
Sidsel Brantsæter (HRAF)
Erlend Holst-Jensen (SL)
Pål Aronsen (NTF)
Torunn Langaas Lybekbråten (Fagforbundet)
Karin Johannessen (som tiltredende fra AOF Oslo)

Saksbehandler: Alexander Kvedalen (LO i Oslo)

Utvalget har i perioden hatt til sammen 5 møter:
2006: 10. oktober, 13. november, 12. desember
2007: 13. februar, 15. mars

Fagskolen 2006

Fagskolen, som er et kurstilbud for tillitsvalgte, ble gjennomført i perioden 15. september til
28. november 2006. Det var igjen svært stor interesse med i alt 46 påmeldinger, men
av praktiske hensyn var det ikke plass til mer enn 29 deltakere. Etter hvert måtte noen av de
påmeldte av ulike grunner trekke seg slik at deltakerlista kunne suppleres med dem som var
blitt satt på venteliste.
Fagskolen begynte med et helgekurs, det såkalte Rjukan-seminaret, som ble gjennomført 15. -
17. september 2006 på Rjukan. Her var det blant annet omvisning på Rjukan og besøk på
Industriarbeidermuseet. I tillegg til omvisninger var det foredrag ved lokale tillitsvalgte og
historiker Harald Berntsen.
Rjukanseminaret ble fulgt opp med temakvelder annenhver tirsdag fram til 28. november.
Temaer og innledere var som følger:
19. september: Ny arbeidsmiljølov; innledning ved Trine Lise Sundnes, LO
3. oktober: Rød-grønn næringspolitikk; innledning ved Jeanette Iren Moen, Fellesforbundet
17. oktober: Det flerkulturelle arbeidsliv; innledning ved Reza Rezaee, SV
31. oktober: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening
14. november: Kommunevalgkampen 2007; innledning ved Kleiv Fiskvik, LO i Oslo
28. november: Rekruttering til LOs forbund; innledning ved Kari Hauge, LOs distriktskontor

Opplegget gjentas våren 2007 i tidsrommet 16.3.-5.6. Til dette er det 32 påmeldte tillitsvalgte.
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LOs ungdomsutvalg i Oslo

Fellesaktiviteter med Akershus

Ungdomsleir/konferanse:
LO arrangerte en ungdomsleirkonferanse/ sommerleir på Sørmarka i september 2006. Fra
Oslo deltok det 2 personer, pluss ungdomssekretæren. I tillegg deltok flere fra Oslo, som
representerte sitt respektive forbund. Tilbakemeldingene fra årets arrangement har vært delt,
og det ble reist en del kritikk rundt både det administrative og selve gjennomføringen.
Innspillene er sendt LOs organisasjonsavdeling for videre behandling.

Jobb og utdanningsmessa 2006:
LOs distriktskontor i Oslo og Akershus hadde en stand på jobb og utdanningsmessa på
Lillestrøm i februar 2006. Dette var i samarbeid med flere av forbundene i distriktet. Standen
kan sies å være vellykket, og det gitt ut mye informasjon om LO og forbundene. Det ble også
vervet flere nye medlemmer.

Skeive dager:
I 2006 ble Skeive dager i Oslo arrangert 18 – 25. juni. Representanter fra LOs ungdomsutvalg
i Oslo og Akershus samt andre av LOs ungdom deltok, og gikk i den store paraden.

LOs ungdomsutvalg i Oslo 2006:
Det ble i 2006 gjennomført i alt 11 møter, ett hver måned, med unntak av juni. Det ble i alt
behandlet 53 saker.

Til utvalget ble det valgt i 2006 valgt 16 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Underveis i
året har 7 medlemmer trukket seg. Dette har skyltes endring av arbeidssted, flytting og private
årsaker.

Debattcafé
Ungdomsutvalget har arrangert 2 debattcaféer i 2006, med fokus på internasjonal solidaritet –
et i forbindelse med den landsomfattende Colombia-aksjonen, og et i forbindelse med dugnad
for Palestina. Til sammen møtte ca 30 personer på arrangementene.

Kvinnedagen 8. mars
Representanter for ungdomsutvalget og distriktskontoret deltok i toget

1. mai arrangementet på Youngstorget
Dette arrangementet ble holdt for sjuende gang, og kan karakteriseres som nok en suksess.
Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, LO i Oslo, LO i Norge,
forbundene i Oslo og LOs Distriktskontor. Det ble videreført å holde konserten på
Youngstorget. Det var flere tusen innom i løpet av konserten, dette på tross av kaldt og grått
vær. Konserten er en unik mulighet til å vise frem en litt annen, og mer spennende side ved
LO.
Det må allikevel nevnes at planleggingen og finansieringen av arrangementet krever veldig
mye tid, og usikkerhet rundt de økonomiske rammene gjør gjennomføringen problematisk.
Derfor ønsker vi å gjenta fra fjorårets beretning, at det må være en forutsetning at det blir en
viss sikkerhet rundt finansieringen, dersom arrangementet skal bli videreført i årene som
kommer.
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Colombia
LOs ungdomsutvalg var aktive under den landsomfattende Colombia-aksjonen. Vi startet opp
1. mai med en appell under ungdomskonserten, og hadde videre to aksjonsdager den følgende
uken. Ungdomsutvalget samlet og inn underskrifter gjennom hele perioden aksjonen pågikk.

LOs sommerpatrulje 2006
Sommerpatruljen ble gjennomført i uke 26 og 27, med 21 deltagere fra 5 forskjellige forbund.
I uke 26, var det en informasjonsuke, hvor det ble delt ut nesten 5000 jobbhåndbøker til
ungdom i parker og lignende i Oslo. I uke 27 var det ordinær sommerpatrulje. Vi hadde en
informasjonsstand på Egertorget, begge ukene. Det ble foretatt 195 besøk i Oslo, og det ble
avdekket 64 brudd på arbeidsmiljøloven. Det tilsvarer brudd ved 32,8 % av de besøkte
stedene. De fleste av disse ble rettet opp etter kontakt med LOs sommerpatrulje, men 11
bedrifter ble meldt til arbeidstilsynet. Enten var dette på grunn av sakens art, eller at
bedriftene ikke rettet opp det aktuelle bruddet etter oppfordring fra sommerpatruljen og
ungdomssekretæren.
Samarbeidet med arbeidstilsynet fungerte svært bra, med møter og god dialog i forarbeidet,
samt oppfølgingen av bedrifter i ettertid.

Profilering av student / elev / lærlinge-brosjyrene:
- Skolebesøkene
- Besøk på Universitetet i Oslo (det har i 2006 blitt opprettet et studentsenter på

Blindern) og Høgskolen i Oslo

Lærlingpatrulje 2006
Det ble for første gang i Oslo avholdt lærlingpatrulje. Patruljen gikk av stabelen over to uker i
november og desember, det var totalt 14 deltagere, fra 3 forbund. Forbundene som deltok var
Fellesforbundet, El & It og Hotell og Restaurant. Det ble foretatt besøk på arbeidsplasser og
opplæringskontorer. I alt snakket man med ca 135 lærlinger. Resultatene er pr nå ikke endelig
bearbeidet, men generelt kan man si at lærlingenes arbeids- og lønnsforhold var veldig
varierende. Ingen forhold har blitt meldt til Arbeidstilsynet.

Skoleinformasjon/ besøk:
Det er gjennomført 11 skolebesøk. Det har vært besøk i både ungdomsskole og videregående
skole, og besøkene har blitt gjennomført i forholdsvis store grupper på 30, 60 og 90 elever på
en gang. I alt har man snakket med nærmere 600 elever.
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LOs familie- og likestillingspolitisk utvalg
for Oslo og Akershus

Utvalget har i løpet av året hatt 10 møter.

En viktig sak for utvalget har vært å videreutvikle nettverk for kvinner med
minoritetsbakgrunn. Det har blitt gjennomført 11 nettverksmøter dette året, inklusive besøk i
Oslo Rådhus, sommeravslutning på Eidsvollbygningen og juleavslutning i desember.
Nettverket fungerer godt, og frammøtet øker sakte, men sikkert.

I tillegg til dette har utvalget prioritert arbeid med kvinner og vold.

Det er også gjennomført en styrerkonferanse for utvalget, der temaene var videreutvikling
av nettverket og arbeid med trafficing, prostitusjon og vold.


