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Innledning
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 26.
mars 2008 til 1. april 2009.

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
Per 20. januar 2009 hadde LO i Oslo 70.471 yrkesaktive medlemmer fordelt på 169
fagforeninger fordelt på 19 forbund. Dette er en medlemsvekst på 920 medlemmer i forhold
til medlemstallet pr. 10. januar 2008. Det er Fagforbundet og Fellesforbundet som har hatt
den største medlemsveksten.

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
landsgjennomsnittet i lønnsstatistikken fra Det tekniske beregningsutvalg. Reguleringen skjer
pr. 1. kvartal. Kontingenten for 2009 er kr. 11,10 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal som
tilsvarer kr. 44,40 pr. år.
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Styresammensetning, revisorer, komiteer
og utvalg:

Styret:

Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Nestleder: Trine Helén Ottesen (HK) til 4. juli 2008
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (HK)
Styremedlemmer: Rigmor Hogstad (FO) medlem arbeidsutvalget fra 18. august 2008

Arne Halaas (Fagforbundet)
Ulrich Vollmerhaus (SL)
Sissel Hallem (EL&IT)
Odd Mikkelborg (Postkom)
Erik Hagen (NNN)
Astrid Tjellaug (Fagforbundet)
Mandip Kaur (FF)

Varamedlemmer: Roy Pedersen (FF)
Bjørn Halvorsen (NTL)
Jan A. Klemetsen (NAF)
Urszula K. Smaga (NTL)
Anne Rønningsbakk (NTF)

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

Ingri Bjørnevik LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i
Oslo (Fagforbundet)

Merete Bellingmo AOF Oslo
Leif Helland Ungdomsutvalget (NTL) til 18. august deretter
Kjersti Barsok Ungdomsutvalget fra 20. oktober
Karl Ernest Koch Ungdomssekretær (FF)
Stein Mortensen Leder Internasjonalt Utvalg, fra august 2008
Jorid Tveita Leder studieutvalget, til 16. februar 2009
Berit Moen Leder studieutvalget, fra 16. februar 2009

Arbeidsutvalget:
Leder: Kleiv Fiskvik (Fagforbundet)
Økonomiansvarlig: Kjell Finvåg (HK)
Medlem: Rigmor Hogstad (FO)

Kontrollkomiteen:

Leder:                      Vivian Langdalen (HK)
                                 Arild Olsen (Fagforbundet)
                                 Vara: Terje Fjellum (Fellesforbundet)

Revisor:
Harald Karlsen (LOs revisjonskontor)
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Internasjonalt utvalg (oppnevnt 4. juni 2008):

Leder: Trine Helén Ottesen (HK) til 4. juli 2008
Medlemmer: Svein Mortensen (FF), leder fra 15.august 2008

Anita Guldahl (Fagforbundet) nestleder fra 10.oktober 2008
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Randi Færevik (Fagforbundet)
Michael John Tung (NLF)
Lill Sæther (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Trond A. Larsen (FF)
Arne Larsen (NNN)
Behrooz Naseri (Fagforbundet)
Jorunn G. Hope.(FLT)

Kulturutvalget (oppnevnt 4. juni 2008)

Leder: Odd Mikkelborg (Postkom)
Medlemmer: Sissel Berberg (NTL)

Fredrik Wibe (FF og SL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Trond Ydersbond (NTL)
Unni Øgård (NTL)
Grethe Moe (SL)
Jon Inge Sogn (NNN)
Marianne Næss (Fagforbundet)
Beate Krogh Løseth (Fagforbundet)

Næringspolitisk utvalg (oppnevnt 4. juni 2008)

Leder: Erik Hagen (NNN)
Medlemmer: Kjell Finvåg (HK)

Wiggo Vinje (NTF)
Nils Bull (NJF)
Jon S. Løken (Postkom)
Mariann Andersen (HK)
Bjørn Olav Nordhaug (FF)
Tor Hernes (NTL)
Steinar Hopstad (Fagfor)
Sara Swerdhjalt (FF)
Per Ivar Nilsen (FF)
Bjørn Erik Kristoffersen (Norsk Sjømannsforbund)
Steinar Hopstad (Fagforbundet)
Jan-Erik Nøttestad (Fagforbundet)
Ove Engevik (FF)
Michella Jensen (FF)
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Studieutvalget (oppnevnt 4. juni 2008):

Leder: Jorid Tveita (FF) til 16. februar 2009
Medlemmer: Sidsel Brantsæter (FF)

Erlend Holst-Jensen (SL)
Brit Jeremiassen (NNN)
Arne Hedemann (HK)
Fredrik Lothe (Fagforbundet)
Mandip Kaur (FF)
Berit Moen (NTL) leder fra 16. februar 2009
Michella Jensen (FF) fra 16. februar 2009
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)

Ungdomsutvalget (valgt på representantskapsmøte 26. mai 2008):

Leder:   Leif Helland (NTL) til 20. juni
  Kjersti Barsok (NTL) fra 20. juni

Medlemmer: Vidar Rønsen (Fellesforbundet)
Jonas Bergstrøm (Fellesforbundet)
Ngyen Thanh Mai (Fellesforbundet)
Lars Erik Engstrøm (Fellesforbundet)
Ola Harald Svenning (Fagforbundet)
Fauzia Hussain (Fagforbundet)
Martin Schjølberg-Henriksen (NTL)
Jørgen Hamre (HK)
Linda Nyhlén (NAF)
Idar Burheim (Postkom)
Tonje Ribe (NNN)

LOs utvalg for familie- og likestillingspolitikk:
Leder. Ingri Bjørnevik (Fagforbundet)
Medlemmer: Gunnar Andersen (NTL)

Inger Helene Vaaten (HK)
Jagdish Kaur (SL)
Jorid Tveita (FF)  (til 16.februar 09)
Unni Bierregård Moe (Fagforbundet)

Valgkomité for LO i Oslos årsmøte (valgt av representantskapet 26. januar 2009):
Leder: Terje Fjellum (FF)
Medlemmer: Bjørn Olav Bjørnsen (NNN)

Lasse Kristiansen (Fagforbundet)
Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet)
Lill Sæther (NTL)
Terje Skog (EL & IT)
Sissel Traavik (HK)

Sekretariatet har bestått av:
Leder: Kleiv Fiskvik
Saksbehandlere: Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad
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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 150 representanter fra forbundsområdene og
11 fra styret, totalt 161 stemmeberettigede.

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

Mandag 15. april 2008  Årsmøtet:
Tilstede: 118, derav 113 representanter med stemmerett, 1 tiltredende, 2 gjester og 2
funksjonærer. Frammøteprosent: 70,1

Følgende saker ble behandlet:
1. Konstituering
2. Styrets beretning for perioden 27. mars 2007 - 25. mars 2008
3. Regnskap for 2007
4. Budsjett for 2008
5. Forslag: fra styret om vedtektsendringer i § 4 og § 6. Bakgrunnen for forslagene var et

arbeid som har pågått over tid for å styrke ikke-vestlige innvandreres representasjon i LO i
Oslos organer.

6. Valg

Mandag 26. mai 2008:
Tilstede: 71 hvorav 68 representanter, 1 tiltredende, 2 funksjonærer.
Frammøteprosent: 42,2

Møtet ble konstituert som LOs fylkeskonferanse og følgende saker ble behandlet:
1. LOs 32. ordinære kongress. Arbeidsgrupper for å utarbeide forslag.
2. Valg av ungdomsutvalg

Mandag 29. september 2008:
Tilstede: Totalt 80 hvorav 74 representanter med stemmerett, en tiltredende, tre eksterne
innledere og to funksjonærer.
Frammøteprosent: 46,0

1. Uføretrygdmeldingen ved professor i trygderett Bjørgulf Claussen og leder for LOs
samfunnspolitiske avd. Stein Regaard
2. Klokkeslett for representantskapsmøtene ble vedtatt
3. Innledning Ernesto Freire Casanas fra CTC Cuba om den aktuelle situasjonen på Cuba.

Mandag 20. oktober 2008:

101, hvorav 78 representanter med stemmerett, en innleder fra LO, to funksjonærer. I tillegg
møtte 20 tilhørere uten stemmerett i representantskapet. Frammøteprosent 48,4.

Følgende saker ble behandlet:
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1. Oppstart av medlemsdebatten før LO-kongressen 2009. Innledning ved LOs nestleder Geir
Mosti
2. Behandling av LO i Oslos 146 forslag til LOs 32. kongress.

Mandag 24. november 2008:
Tilstede: Totalt 68 hvorav 67 representanter med stemmerett, en funksjonær.
Frammøteprosent: 41,6

Følgende saker ble behandlet:
1. Arbeidet mot klasebomber, innledning ved Finn-Erik Thoresen, styreleder i Norsk
Folkehjelp om arbeidet for å få en konvensjon mot klasebomber som markeres 3. desember.
Representantskapet vedtok at LO i Oslo lager parolen ”Lockheed must stop producing
clusters” og har med til Rådhusplassen.
2. Framskrevet regnskap for 2008 og foreløpig budsjett for 2009 for LO i Oslo.
3. Statsbudsjettet 2009 og finanskrisen.
2. Oslo kommunes budsjett 2009.

Mandag 26. januar 2009:
Tilstede: Totalt 118 hvorav 105 representanter med stemmerett, en innleder og to
funksjonærer. Frammøteprosent: 65,2

Følgende saker ble behandlet:
1. Regjeringens tiltak for å møte finanskrisen. Statssekretær i finansdepartementet Geir
Axelsen redegjorde for regjeringens tiltak for arbeid som var framlagt samme dag.
2. Senter for politisk analyse – tenketank på venstresida- Magnus Marsdal redegjorde for
bakgrunnen for å utvikle en tenketank og om forlaget Manifests utgivelser og idègrunnlag.
3. Valg av valgkomité til årsmøtet 2009.
4. Premiere på filmen ”En fargerik fagbevegelse” som Kulturutvalget har laget med støtte fra
LO og lokale fagforeninger. Medvirkende og regissør deltok og ble takket for godt arbeid.

Mandag 9. mars 2009:
Tilstede: 80 totalt hvorav 77 representanter med stemmerett, en tiltredende og to
funksjonærer.
Frammøteprosent: 47,8

1. Orientering fra utvalgene
- Internasjonalt utvalg om samarbeidet med LO i Hanoi (Hanoi Federation of Labour)
- Studieutvalget om sine kurs- og seminartilbud
2. 1. mai 2009, politisk grunnlag, paroler, taler og fullmakter
3. Valg av representanter til LO-kongressen

Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for hele perioden har vært 51,6 prosent, en økning
fra 46,6 prosent året før.
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Møter og arrangementer

1.april 2008: Demonstrasjon mot rakettskjold over Europa

LO i Oslo arrangerte sammen med Nei til atomvåpen markering på Eidsvolls plass (foran
Stortinget) mot det planlagte rakettskjoldet over Europa. Leder Kleiv Fiskvik holdt appell.

4. april 2008: Teaterkveld med musikalen Tolvskillingsoperaen                                           

Kulturutvalget arrangerte teaterkveld på Det Norske teateret med en av verdens mest
populære musikaler på plakaten. 50 personer deltok og mange valgte også å delta i samlet
bespisning på restauranten Onkel Donald før teaterforestillingen.

1. mai 2008
Om morgenen ble det som vanlig arrangert en minnehøytidelighet ved minneplata over
Osvaldgruppens falne på Jernbanetorget. Øystein Aslaksen, leder i Norsk
Lokomotivmannsforbund holdt appell. Ved monumentet i Birkelunden ble det også arrangert
en minnehøytidelighet over de norske frivillige i den internasjonale brigaden i den spanske
borgerkrigen 1936-39. Roy Pedersen, leder for Oslo Bygningsarbeiderforening holdt tale og
la ned blomster her.

Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 11.05 med appeller ved
Helen Ingrid Andreassen, AUF i Oslo, og Olaf Støylen, Nei til Atomvåpen. LO i Oslos leder
Kleiv Fiskvik la først fram det politiske grunnlaget for dagen før Ingeborg Gjærum, leder i
Natur og ungdom holdt appell med vekt på miljø og klimaspørsmål. Dagens hovedtale var
ved LOs leder Roar Flåthen. Finn Erik Thoresen, styreleder i Norsk Folkehjelp holdt
internasjonal appell.  Ruseløkka Janitsjarorkester, Sinsen Ungdomskorps og Sosialistisk kor
sørget for kulturelle innslag i løpet av arrangementet. Etter at toget kom inn var det opptreden
ved Theatrum Mundi, et polsk arbeiderkor fra Krakow.
I følge telling foretatt med tellemaskin utført av Arne Rolijordet, var det ca. 6 100 personer
som gikk i demonstrasjonstoget til tross for noe hustrig vær og regn. Det var parolene om
miljø og pensjoner som samlet flest deltakere og den internasjonale seksjonen var også stor.
En god del flere var på Youngstorget for å høre talene. Antallet anslås til ca. 8 000. Antallet i
demonstrasjonstoget var under gjennomsnittet for 1. mai-arrangementene på Youngstorget
siden år 2000. Gjennomsnittet hittil på 2000-tallet er 6.873.

LO i Oslos hovedparole var: Stopp pensjonsranet, kampen for en rettferdig pensjon og AFP
fortsetter. De andre sentrale parolene som alle ble båret i toget var: Garanti for skole / arbeid
til ungdom! • Heltid en rettighet – deltid en mulighet! • Nei til kvinnelønn – Ja til Likelønn! •
6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon! • NHO undergraver tariffavtalene- Nei til
sosial dumping! Innfør solidaransvar! • Nei til tjenestedirektivet – bruk reservasjonsretten! •
Norge må ta ansvar – redusér klimautslipp nå! • Vann og strøm i offentlig eie! • Gi plass til
funksjonshemmede i arbeidslivet! • Kast ”New public management” i søpla! • Vern om
universelle velferdsordninger! • Avskaff fattigdommen! • Ikke rør Aker Sykehus! Sykehusene
ut av foretakene! Stopp hovedstadsprosessen! • Kapitalen under demokratisk kontroll! •
Norge ut av Afghanistan! • Avvis USAs verdensherredømme! • Alle utenlandske tropper ut
av Irak – Ingen krig mot Iran! • Avskaff alle atomvåpen! Nei til rakettutplassering i Øst-
Europa! •Riv muren – anerkjenn Palestina!
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I forberedelser og rigging samt i ulike oppgaver utover dagen deltok om lag 40 frivillige fra
medlemsorganisasjonene og LO i Oslo og disse takkes for en flott innsats med arrangementet.

Ungdomskonsert
Om kvelden arrangerte LO i Oslos ungdomsutvalg 1. maikonsert – «Riv muren, fritt
Palestina» på SubScene i Kirkegata 34 med Gatas Parlament, Hank & Mari, Cacadou, Firetop
Mountain og 22. Arrangementet var et samarbeid med Norsk Folkehjelp og Sosialistisk
Ungdom og et rusfritt tilbud som samlet omkring 400 personer.

13.-16. mai 2008: Felles seminar med Fellesutvalget for Palestina 60 år
siden katastrofen Al-Nakba i 1948

Arrangementene markerte at det var 60 år siden fordrivelsen av palestinerne i 1948 da 750
000 palestinere ble fordrevet fra sitt hjemland. Opprettelsen av staten Israel ble av de fleste i
Europa sett som et mirakel – realiteten var en katastrofe for palestinerne. Al-Nakba -
"katastrofen" - som hendelsen kalles av palestinerne, var begynnelsen på Israels etniske
rensing av Palestina. I dag lever fem millioner palestinere som flyktninger. Fellesutvalget for
Palestina og LO i Oslo arrangerte fotoutstilling, seminar og konsert for å minne om uretten.

9. juni 2008: Konferanse om EF-dommene i Håndverkeren
Sammen med faglig utvalg i Nei til EU arrangerte vi en åpen konferanse om status etter EF-
dommene våren 2008. EF-domstolen hadde med Viking Line-, Vaxholm- og Rüffert-dommen
angrepet fagbevegelsen i hele Europa og spesielt Norden. Utenlandske innledere som Johan
Lindholm fra Byggnads og Byggettan i Sverige, Hans Werner Schuster, Verdi og SPD,
President Afa Dusseldorf, Tyskland var blant bidragsyterne på den godt besøkte
halvdagskonferansen i Håndverkeren. Rune Rafdal, Roy Pedersen og Dag Seierstad innledet
også på konferansen.

13. august 2008: Internasjonalt Forum om Vietnam
Internasjonalt utvalg i LO i Oslo inviterte til internasjonalt forum ”Hva skjer i Vietnam”
onsdag 13. august på Rica Oslo Hote da vi hadde besøk av en delegasjon fra fagbevegelsen i
Hanoi. I samlingen deltok om lag 20 personer. De vietnamesiske gjestene informerte norske
fagorganiserte om situasjonen for fagbevegelsen i Vietnam. Vi fikk også belyst hvordan de
arbeider og hvordan både de og vi ser på solidaritetsarbeidet og samarbeidet framover.

16. september 2008: Studieledersamling
Studieutvalget inviterte alle som driver med studievirksomhet eller som vil starte studiearbeid
til samling med presentasjon av studievirksomheten i noen forbund, praktisk informasjon om
hvordan drive studiearbeid og litt ideologisk påfyll. Utvalget inviterte også til å fremme
synspunkter på hva LO i Oslo bør bidra med. Samlingen gikk over en halv dag fra kl. 12.30
med lunsj til kl. 16.00. Deltakelsen var gratis og ca. 25 personer deltok i samlingen som ble
holdt i Auditoriet i Hammersborggata 9.

22. september 2008: Seminar om Alnabru
LO i Oslo ved næringspolitiske utvalg, Oslo Natur og Ungdom, NHO i Oslo og Akershus
traff både tema og tidspunkt godt da vi mandag 22. september samlet 14 innledere og
debattanter til seminar om Alnabruterminalen og Alnavassdraget på Quality 33 hotell på
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Økern. Det har lenge stått strid om arealene i dalbunnen. På den ene siden er det vedtatt
nasjonale mål om å få mer gods over på sjø og bane ved å bygge ut større kapasitet på Norges
største godsterminal. På den annen side er det nedfelt i ulike planer at Alnaelven skal opp i
dagen. Om lag 120 personer var innom heldagsseminaret og de ulike synene ble godt
presentert. Arrangørene fikk synliggjort at det er stor utålmodighet både blant politikere,
næringsliv, fagforeningsmedlemmer og innbyggere for å få avklart spørsmålene. Blant de
sentrale spørsmålene var hvor mye elv og hvilken trase en skal velge for Alnaelva i forhold til
terminalens arealbehov.

Avlyst dagskurs om sosial dumping og EUs tjenestedirektiv
LO i Oslo inviterte tillitsvalgte og andre interesserte til dagskurs om fagbevegelsens kamp
mot sosial dumping og EUs tjenestedirektiv. Det var invitert innledere fra De Facto til å
innlede om EUs tjenestedirektiv, dommene i EF-domstolen og tiltak mot sosial dumping i
Norge. Kurset som skulle vært avholdt 25. september 2008 ble avlyst grunnet få påmeldte.

10. oktober 2008 – 12.januar 2009: Fagskolen
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig. Det begynte med
et helgekurs, det såkalte Rjukanseminaret 10. - 12. oktober 2008, hvor det var med 20
deltakere. På Rjukan var det blant annet omvisning i byen, besøk på Norsk
Industriarbeidermuseum og foredrag ved historiker Harald Berntsen og lokale tillitsvalgte.
Rjukanseminaret ble etterfulgt av seks temakvelder hos LO i Oslo:
Følgende temakvelder ble avholdt hos LO i Oslo:
14. oktober: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
21.oktober: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor

Oslo/Akershus
11.november: Næringspolitikk innenfor rammene av klimautfordringene, ved Jeanette Iren

Moen, Fellesforbundet
4.november: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening.
4. desember: Arbeidsmiljøloven med vekt på fysisk og psykisk arbeidsmiljø, midlertidige

ansettelser og ufrivillig deltid, ved Trine Lise Sundnes, LO i Norge
12. januar:         Videre arbeid med arbeidsmiljøloven og sosial dumping, ved Jan- Erik
                           Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

17. oktober 2008: Konferanse om EU-dommene og tjenestedirektivet
I forbindelse med at det 20. oktober var høringsfrist for siste runde i tjenestedirektivdebatten
inviterte LO i Oslo til stor åpen konferanse om de fire EU-dommene og tjenestedirektive med
påfølgende markering ved regjeringskvartalet.  Konferansen var på Håndverkeren,
Rosenkrantzgate 7 og om lag 80 personer deltok. Fra programmet kan nevnes innledning om
rettstilstand etter de fire EU-dommene (”Vaxholm”, ”Viking”, ”Ruffert” og ”Luxemburg”-
dommene) v/ professor i EU-rett Hans Petter Graver. Leder i Byggettan (Stockholms
bygningsarbeiderforening) Johan Lindholm innledet om Vaxholm-dommen og svensk
fagbevegelse. Det var også innledninger om EUs Tjenestedirektiv, vurdering av norsk veto,
videre tiltak mot sosial dumping: Hilde Nylén, Nei til EU, Roar Eilertsen, De Facto, Jan Olav
Andersen, El & IT Forbundet, Stein Guldbrandsen, Fagforbundet og Jorid Tveita,
Fellesforbundet.
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17. oktober 2008: Stormønstring og fanemarkering av ledere og tillitsvalgte
i fagbevegelsen som krever veto mot tjenestedirektivet
Ledere av LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber som representerer 600.000 LO-
organiserte gikk høsten 2008 sammen om en felles høringsuttalelse som krevde at regjeringen
skulle nedlegge veto mot EUs tjenestedirektiv. I forbindelse med konferansen i Oslo samme
dag ble høringsuttalelsen med underskrifter overrakt til statssekretær Rikke Lind i Nærings-
og handelsdepartementet. LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik uttalte at tjenestedirektivet vil
overstyre norsk arbeidsrett og faglige rettigheter, og føre til en kraftig liberalisering av
arbeidsmarkedet hvor blant annet sosial dumping vil florere. De tillitsvalgte krevde derfor at
regjeringen nedlegger veto i denne stortingsperioden. Fiskvik advarte om at de tre
regjeringspartiene vil få store problemer ved stortingsvalget høsten 2009 dersom de skulle gå
inn for å innføre tjenestedirektivet.

17. oktober 2008: Teaterkveld med ”En folkefiende”

Kulturutvalget arrangerte kulturkveld på Nationalteateret med Ibsen-forestillingen ”En
Folkefiende”. Vi hadde middag og et svært interessant kåseri om Ibsen generelt og ”En
folkefiende” spesielt ved professor i nordisk litteratur og en av landets største kapasiteter på
Ibsen, Vigdis Ystad. Deretter så om lag 40 personer forestillingen.

20. oktober 2008: LOs medlemsdebatt i åpent representantskapsmøte

LO i Oslo inviterte til åpent representantskapsmøte hvor LOs medlemsdebatt "Et godt
arbeidsliv" ble presentert av LOs nestleder Geir Mosti. I møtet deltok ca. 20 personer som
ikke var med i representantskapet. Møtet var i Folkets Hus, sal C, på Youngstorget.

3. desember 2008: Konvensjon mot klasebomber og fanemarkering
Norsk Folkehjelp har jobbet både praktisk gjennom å fjerne klasebomber og politisk for å få
til et forbud. Folkehjelpas arbeid ble 3.12 kronet med globale resultater da 107 land signerte
konvensjonen mot klasebomber i Oslo Rådhus. Det ble arrangert en flott folkemøte med
konsert og fanemarkering i Oslo Rådhus borggård kl. 17.30. LO i Oslo deltok med parolen
“Lockheed must stop producing clusters” etter vedtak i representantskapet.

I forbindelse med markering av saken ble det også arrangert to bedriftsbesøk for Norsk
Folkehjelp på henholdsvis Freia og Radisson Plaza hotell i samarbeid med klubbene i NNN
og FF på disse store arbeidsplassene.

3. januar 2009: Demonstrasjon for Gaza ved Stortinget

Demonstrasjon på Eidsvolls plass, Stortinget i Oslo, med følgende paroler: - Stopp
massakrene i Gaza, - Stopp Israels terror, - La Gaza Leve og - Opphev blokaden av Gaza. LO
i Oslo var medarrangør sammen med blant andre El & It Forbundet, Palestinakomiteen,
Fellesutvalget for Palestina, Norsk Folkehjelp, Palestinsk Forening, Rødt, Rød Ungdom,
Sosialistisk Ungdom, Blitz, Muslim Unity. Leder for internasjonalt utvalg, Svein Mortensen
holdt appell.

8. januar 2009: Massemønstring for fred og våpenhvile på Youngstorget

Vi deltok og oppfordret fagforeninger til å delta i massemønstringen og fakkeltoget for en
fredelig løsning på konflikten i Midtøsten som samlet mange tusen. Arrangementet startet kl.
19.00 på Youngstorget med appeller før fakkeltoget gikk til Rådhusplassen. Det var
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tilsvarende arrangementer i flere andre byer i Norge på samme tidspunkt og det er mange
organisasjoner og forbund som står bak.

10. januar 2009: La Gaza leve! Demonstrasjon ved Stortinget

LO i Oslo var medarrangør også på denne demonstrasjonen foran Stortinget med flere
appeller. Paroler: La Gaza leve! Stopp massakrene – Israel ut av Gaza nå! – Kollektiv
avstraffelse er et brudd på folkeretten – Okkupasjon skaper hat, ikke fred – Opphev blokaden!
Vi oppfordret fagforeninger til å delta med fane og sendte ut pressemelding med oppfordring
mot voldsbruk.

20. januar 2009: Møte med Fatah-representanter

LO i Oslo avholdt en intern arbeidslunsj med 6 parlamentarikere fra det palestinske partiet
Fatah som gjestet Oslo og om lag 8 personer fra LO i Oslo deltok.

8. mars 2009: Den internasjonale kvinnedagen

LO i Oslo sluttet seg til 8. marsarrangementet på Youngstorget i Oslo, og deltok i
demonstrasjonstoget med parolene Heltid og likelønn nå, og Forsvar Offentlig Pensjon. 

10.-12. mars 2009: Storbykonferanse og jernbaneinspirasjonsseminar

LO i Oslo var vertskap og arrangør for en tre-dagers samling for LO-avdelingene i Bergen,
Stavanger, Trondheim, Tromsø og Oslo. Konferansen fant sted på Rica Oslo hotel.
Samlingen startet med et jernbaneinspirasjonsseminar med mange gode innledere. Blant disse
var Thomas Nygren fra Jernbanealliansen, Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet, Jon
Hamre fra Høyhastighetsringen, Jan Halvard Brekko fra Forum Nye Bergensbanen og
Hallgeir Langeland fra Stortingets transport-og kommunikasjonskomite (SV).
Per Rikard Johansen, sjeføkonomi KS deltok på dag to og innledet om finanskrisen og veier
ut. Konferansen hadde også flere interne innledere fra de ulike avdelingene og behandlet den
faglige og politiske situasjonen og samarbeidet framover med vekt på LO-kongressen. Fra de
øvrige byene deltok til sammen 12 personer, mens i alt 15 personer var innom fra Oslo på
deler av konferansen, de fleste på jernbaneinspirasjonsseminaret.

12. mars 2009: Fanemarkering mot EUs tjenestedirektiv

LO i Oslo arrangerte sammen med en rekke LO-avdelinger fanemarkering i innspurten av
stortingets næringskomites behandling av direktivet. I tett sludd var 350 000 LO-medlemmer
representert, under et tredvetalls faner fra hele landet. LO i Oslos leder Kleiv Fiskvik
overleverte krav om bruk av reservasjonsretten mot direktivet og at man får på plass tiltak
mot sosial dumping som virker i nedgangstider. Senterpartiets Ola Borten Moe, leder av
Næringskomiteen, tok imot protestene utenfor stortinget og uttrykte sin støtte til innholdet.
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25. mars 2009: Fanemarkering mot Dagsavisens brudd på lov- og
avtaleverk

Oslo Grafiske Fagforening arrangerte fanemarkering utenfor Dagsavisens lokaler i Møllergata
39 onsdag 25. mars klokken 11.30 – 12.00. Dette var en protest mot at styret i Dagsavisen sa
ja til ledelsens planer om å si opp ti medarbeidere. Markeringen ble støttet av LO i Oslo som
oppfordret fagforeninger til å møte opp samt si opp sine abonnement på avisen. Mange møtte
fram og aksjonene bidrog til en hurtig løsning av konflikten. Fire av seks medlemmer fikk en
avtale som sikrer dem en fremtidig mulighet til å benytte seg av AFP, en har takket ja til en
frivillig sluttpakke.

30. mars 2009: Internasjonalt forum: Hva skjer i Iran

Internasjonalt utvalg inviterte og Behrooz Naseri, Espen Løken og Hernan Rojas innledet på
forumet som samlet 10 deltakere på Deichmanske bibliotek på Grünerløkka.

31. mars 2009: Seminar om finanskrisa og oppsigelser

Studieutvalget i LO i Oslo inviterte til halvdagsseminar om finanskrisa og hvordan takle
oppsigelser og permitteringer tirsdag 31. mars. Seminaret hadde tre innledere. Hvor
finanskrisa kom fra og hva den er ved Knut Thonstad, LO. Deretter Karin Solum, HK, om
egne erfaringer som tillitsvalgt, om arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler, og om aktuelle
forhold det er viktig for tillitsvalgte å være klar over. Til slutt innledet Roy Pedersen, FF, om
permitteringer og oppsigelser og hvordan dette kan håndteres. Nesten 40 personer deltok.

31. mars 2009: Kulturkveld hos Arbeiderbevegelsens Arkiv
Kulturutvalget inviterte i samarbeid med Arbeiderbevegelsens Arkiv til kulturkveld onsdag
31. mars. 20 interesserte fremmøtte fikk et interessant foredrag av historiker Terje Halvorsen
om "Den norske fagbevegelsen under den 2. Verdenskrig”. I tilknytning til møtet var det
omvisning i arkivets lokaler.

Underskriftsaksjoner

Dobbeltspor Oslo Ski:

Høsten 2008 ble det dannet en aksjon for nytt dobbeltspor mellom Oslo Sentralstasjon og Ski.
Dobbeltsporet Oslo-Ski vil være et av regionens beste klimatiltak og svært viktig for å få folk
og gods fra vei til bane i et av landets mest befolkede områder. LO i Oslo oppfordret til å
støtte en tverrpolitisk folkeaksjon i Follo for å få dobbeltsporet på plass i Nasjonal
Transportplan i tråd med våre høringsinnspill til samme plan.

EUs tjenestedirektiv:

Høsten 2008 gikk ledere i flere av LOs lokalorganisasjoner rundt om i landet sammen om en
høringsuttalelse om EUs tjenestedirektiv og sosial dumping og oppfordrer nå andre
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fagforeninger, klubber, LO-avdelinger og tillitsvalgte til å slutte seg til. Underskriftene ble
overrakt Næringsdepartementet 17.oktober i den omtalte stormønstring med fanemarkering.

Riv Muren:

Våren 2009, fram mot LO-kongressen har vi sluttet oss til en kampanje mot Muren Israel
bygger. Muren er i hovedsak bygd på okkupert palestinsk jord og er beregnet til å bli mer enn
700 km lang når den blir ferdig i 2010. Den er en katastrofe for det palestinske samfunnet.
Fagorganiserte både her i Norge og i Palestina har gått sammen og tatt initiativ til et opprop
mot muren. Kravet er at Israel øyeblikkelig stopper byggingen av muren og river det som
allerede er bygd. Konfiskert land må leveres tilbake, og erstatning betales til dem som har
vært skadelidende og har blitt fratatt land og eiendom på grunn av muren. Underskriftene vil
bli overlevert til norske myndigheter under LO-kongressen 11. – 15. mai.

www.lo-oslo.no – LO i Oslos hjemmeside
LO i Oslos hjemmeside på internett har i perioden hatt ca. 7.200 besøk.

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 123 medlemmer
fått rådgivning ved frammøte på advokatkontoret og 132 har fått rådgivning via telefon. Den
juridiske rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time.

Styrets arbeid
Det har i perioden vært avholdt 11 styremøter:
2008:  4.- 6. juni, 18. august, 1. september, 29.  september, 13. oktober, 3. november, 1.
desember.
2009: 12. januar, 16. februar. I tillegg har arbeidsutvalget møttes når dette har vært naturlig.

Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, høringssaker,
kursvirksomhet, 1. mai, og organisatoriske saker som budsjett og aktivitetsplan. Klemet Aaby
fra Fagforbundet innledet om Avtalefestet Pensjon/AFP og det pågående arbeidet med å
innpasse prinsippene i pensjonsreformen i offentlig sektor.

LO-kongressen 2009

I forbindelse med LOs 32. ordinære kongress 11.-15. mai 2009 har LO i Oslo gjennom styret
og arbeidsgrupper arbeidet grundig. Sommer og høst 2008 ble det utført et omfattende arbeid
i arbeidsgrupper med undergrupper og i utvalgene. 146 forslag ble vedtatt i
representantskapet 20. oktober, de fleste til handlingsprogrammet.
Våren 2009 har representantskapet valgt representanter med vara til å representere LO i Oslo.
Disse er fra mars sammen med sekretariatet i gang med forberedende møter for kongressen.
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Representantene er:
1. Kleiv Fiskvik, Fagforbundet, styret

Vararepresentant: Kjell Finvåg, HK, styret.
2. Astrid Tjellaug, Fagforbundet, styret

Vararepresentant: Michella Jensen, FF.
3. Julia Banda Rasmussen, Postkom

Vararepresentant: Sissel Traavik, HK.
4. Mandana Yousefi, NTL

Vararepresentant: Bjørn Halvorsen, NTL, styret.
5. Erik Hagen, NNN, styret

Vararepresentant: Jan Klemetsen, NAF, styret.

Representasjon
LOs representantskap:
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) representant
Trine Helén Ottesen (HK) 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

Lærlingesenteret for byggfag:
Morten André Rønningen (FF) representant
Hans Boquist (FF) vararepresentant

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

Arbeidslivskyndige meddommere ved Oslo Tingrett, oppnevnt av
LO for perioden 2008 - 2012:
Følgende personer er oppnevnt av LO til meddommerutvalg:
Bodil Helene Andersen Regionsekretær
Ole Martin Bergmann Førstekonsulent
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Steinar Burås Organisasjonssekretær
Eriksen Henry Organisasjonssekretær
Knut Frode Farholm Tømrer
Kjell Finvåg Regionsekretær
Emrullah Gürsel Lærer
Terje Høyer Hansen
Chris Hartman Prosjektarkitekt
Tor Hernes Seniorrådgiver
Holm Gunnar
Per Klausen Regionkontorleder
Tore Kristiansen Nestleder
Kristian Kristiansen Industriarbeider
Ole Halvard Lie
Anne Lise Lunde Miljøterapeut
Lynes Hogne
Unni B Moe Personalkonsulent
Rashid Nawaz Renholdsoperatør
Kjetil Neskvern Regionsekretær
Per Arne Nicolaysen Sporvognsfører
Rebecca Norman Sykepleier
Grete Møistad Olsen Rådgiver
Omer Mobarak
Åse Pedersen Renholder
Else Marie Reisen Museumsbibliotekar
Hege Rosenlund Hjelpepleier
Per-Arne Salo Heismontør
Tone Stenmarck Fiolinist
Beate Strandholen Avdelingssosionom
Knut Bernt Svardal
Liv Thorstensen Lærer
Jorid Tveita Leder av FF avd 246
Sissel Weholdt Regionsekretær
Svein Woldsund Fylkessekretær
Gerd Øiahals Forbundssekretær
Jan-Edvard Monsrud Maskinfører
Bente Løvaas Fabrikkarbeider
Øystein Christophersen Elektromontør
Anne Karin Nyborg Industriarbeider
Bente Jodanson Saksbehandler
Lill Sæther Leder
Knut Øygard Trykker
Silje Bækkelund Grafisk designer
Vigdis Vollset
Helena Bozicevic Servitør

Deltakelse på diverse reiser/seminarer og arrangementer:

Den 8. europeiske faglige hovedstadskonferansen avholdt i Madrid 18.-20. juni

Kleiv Fiskvik og Rigmor Hogstad deltok for LO i Oslo.
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Kleiv Fiskvik deltok 11. desember på en samling på Gol med representanter fra LO-
avdelingene langs Bergensbanen for å diskutere strategier for utvikling av Bergensbanen.

Kleiv Fiskvik har holdt flere appeller på eksterne arrangementer som for eksempel for
ATTAC lørdag 28. mars 2009 om finanskrisen foran Stortinget.

Internasjonalt utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte /juni 2008):

Leder: Trine Helén Ottesen (HK) -Fra høsten 2008 Svein Mortensen (FF)*
Nestleder: Svein Mortensen (FF)
Medlemmer: Randi Færevik (Fagforbundet)
Jorunn Gudbrandsen Hope (FLT)
Anita Guldahl (Fagforbundet) -Fra høsten 2008 nestleder
Trond A. Larsen (FF)
Arne Larsen (NNN)
Behrooz Naseri (Fagforbundet)
Francisco Rasmijn (EL&IT)
Lill Sæther (NTL)
Olaf Svorstøl (NTL)
Michael John Tung (NLF)
Anne Berit Tuft (HK) gikk ut av utvalget fra juni 08

Sekretær: Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)
*I juli 2008 trakk Trine Helén Ottesen seg fra sine verv i LO i Oslo og etter innstilling fra
internasjonalt utvalgs møte i august oppnevnte styret nestleder Svein Mortensen som ny
leder. I utvalgsmøte 12. september ble Anita Guldahl konstituert som nestleder.

Hovedprioriteringer og retningslinjer

Utvalgets arbeid baserer seg på LO i Oslos vedtak og uttalelser. Retningslinjene under ble
laget for å systematisere og synliggjøre utvalgets arbeid som instrument for LO i Oslos
internasjonale solidaritetsarbeid. Prosjekter på dette området krever langsiktighet og
tålmodighet – vi må vinne erfaring, og opparbeide tillit hos samarbeidspartneren. Derfor har
hoved-prosjektene vært stabile over noe tid. Disse prosjektene har vært retta mot
fagbevegelsen i land i overgang til mer markedsstyrt økonomi.

LO i Oslo - Internasjonalt utvalg (IU)
* er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale solidaritetsprosjekter.
* rådgivende for ledelsen i slike saker
* kan ta sjølstendige initiativer, som legges fram for ledelsen, i spørsmål om internasjonal
solidaritet.
* forbereder forslag til årsmøtet, 1.mai-paroler
* bør ta initiativ til aktivitet fra foreninger og klubber.
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IUs prosjekter kan være ad hoc eller basert på mer langvarige avtaler med
søsterorganisasjoner; normalt på hovedstadsnivå. Prosjektene tar i hovedsak sikte på
samarbeid og erfaringsutveksling om bygging, utvikling og praktisk arbeid i fagforeninger.
IUs samarbeid skal baseres på likeverdighet og ta sikte på å gi utbytte for begge parter. For
tida er hovedsiktemålet å bidra med LO i Oslos erfaring til fordel for fagbevegelser i land i
overgang til markedsstyrt økonomi.
Derfor har LO i Oslo samarbeidsavtale med CTC Ciudad Habana, Cuba(løper ut i 2009), og
et regelmessig samarbeid med ACFTU Shanghai, Kina og Hanoi FoL, Vietnam.
Vi tar sikte på å nå tillitsvalgte på forenings- og klubb/bedriftsnivå; for å legge fram og
utveksle erfaringer.
Prosjektene skal regelmessig oppsummeres i samarbeid med samarbeidspartneren, og
evalueringen baseres på deltakernes oppfatning, våre prosjektansvarliges vurdering av
aktivitet og respons fra deltakere og samarbeidspartner. Vekten på kontakt nedover i
samarbeidende organisasjon er viktig for å kunne vurdere nytten av prosjektet.
Samarbeidstiltakene skal oppsummeres gjennom rapporter fra de som gjennomfører dem. Ut
fra en vurdering av utviklinga når det gjelder erfaringsutveksling og oppmerksomhet nedover
i systemene vurderes fortsettelse av samarbeidet.
IU bør søke å trekke foreninger og klubber inn i arbeidet gjennom: internasjonalt forum og
møter med gjester, temamøter. Invitere tillitsvalgte og medlemmer til besøk hos
samarbeidsorganisasjoner, aktivitets-/landgrupper og informasjonskvarter på
representantskapsmøter i LO i Oslo
IU bør regelmessig invitere til å støtte Solidaritetsfondet. Fondet brukes i akutte situasjoner --
nødhjelp, hjelp til politiske fanger og lignende. Det brukes normalt ikke i forbindelse med
prosjektreiser.

Arbeidsform

Utvalget har i perioden avholdt 10 ordinære utvalgsmøter:
2008: 11. april, 23. Mai, 27. juni, 15. august, 12. september, 10. oktober og 5. desember.
2009: 23. januar 6. februar og 6. mars. I tillegg kommer arbeidsmøter der utvalgsmedlemmer
har forberedt konkrete arrangementsoppgaver og seminarer, samt en del møter med
internasjonal avdeling i LO ved de ansvarlige på våre samarbeidsområder.

Utvalget har invitert innledere til noen møter:
-Chen Wei fra LO- politisk og faglig oppdatering på Kina, før delegasjon til Kina i mai.
-Nestleder i næringspolitisk avdeling i LO, Fanny Voldnes, innledet om internasjonale
styrings- regnskapssystemer og drivkreftene i dette.
-Camilla F. Wedul og Fredrik Steen fra Vietnamprogrammet i Norsk Senter for
menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo om deres samarbeid med Vietnam.

Samarbeid med HNFOL i Hanoi-seminar

I perioden 26. til 28. august ble det avholdt seminar i samarbeid med Hanoi
Federation of Labour i Hanoi.  Lill Sæther, Olaf Svorstøl og Trond Larsen deltok fra LO i
Oslo. Det var 40 deltagere og av disse var 12 også med i fjor. De var stort sett tillitsvalgte på
regionalt nivå. Noen var også hovedtillitsvalgte for industrisoner eller fra store
industribedrifter.
Emner for seminaret var utfordringer for fagbevegelsen i dagens samfunn, skolering og
opplæring av tillitsvalgte i Norge og Vietnam, likestilling og hersketeknikker, grunnlaget for
de kollektive lønnsforhandlingene, HMS-arbeid i Hanoi FOL, forhandlingsteknikk og
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trepartssamarbeidet i Norge. Det var også rollespill i ulike forhandlingssituasjoner.
Deltagernes evaluering viste ellers at de ville ha mer tid til forelesning om lokale
forhandlinger, spesielt i det de kaller Foreign Invested Companies, dvs. privat sektor. De
ønsket konkrete eksempler på forhandlingssaker, noe som da må foregå i dialog med
deltagerne. De ønsket, som før, mer tid til rollespill, med tid til å bytte roller. De var fornøyd
med forelesningen om forhandlingsteknikk og rollespillet.
Samarbeidet oppleves verdifullt for både LO i Oslo og våre partnere i Hanoi FOL. Seminaret
og det øvrige oppholdet var godt tilrettelagt både i forhold til lokaliteter og teknisk utstyr- og
ikke minst gjestfrihet. Det er likevel fremdeles behov for bedre avklaringer av hvilke tema
som kommer på dagsorden inkludert tidsskjema og kjøreplaner.
De fleste tillitsvalgte på grasrota har liten eller ingen mulighet til å ta seg fri i arbeidstiden for
å delta på seminar. Man drøfter derfor alternative løsninger for kortere tid eller å bruke en
helg. Et alternativ er todagers basiskurs og en- eller to dags påbyggingskurs for de samme
deltagerne.

Samarbeid med CTC i Havanna seminar og arbeidsplassbesøk

Det ble arrangert et seminar 4. til og med 6. november 2008 i CTCs lokaler i Havanna. Erik
Hagen (NNN), Olaf Svorstøl (NTL) og Ingunn Gjerstad (Sekretær LO i Oslo (HK) deltok fra
LO i Oslo. Deltakerne ble invitert til møte med CTC sentralt og det ble arrangert
bedriftsbesøk til romfabrikken Fca. de ron Bocoy, Legendario, samt et besøk på CTCs
bilverksted etter seminaret.
Det var ca 20 deltakere på seminaret, herav bare 4 menn. Det er 659 000 medlemmer i
Havana Provinsen. På lokalnivå er 73 % av CTCs tillitsvalgte kvinner, men dette gjenspeiles
ikke i det øvre tillitsvalgsjiktet. Deltakerne kom fra ulike områder fra turisme og transport via
jordbruk, tobakks- og sukkerindustri, utdannings og helsevesen. Temaene hadde hovedvekt
på kollektive forhandlinger, teknisk og faglig opplæring og likestilling mellom kjønn. Videre
var det innledninger og utveksling av synspunkter på den internasjonale situasjonen, den
faglige og politiske situasjonen i Norge og Cuba, relevante utfordringer i begge land.
Det var ventet at den spesielle situasjonen på Cuba ville gjøre det vanskeligere å avholde
seminaret med like stort antall som året før. LO i Oslos oppsummerer at det virket verdifullt
for de som deltok da de er i en fase med en del omstilling på arbeidsplassene i forhold til at de
prøver å skape et lønnsystem som belønner effektivitet i alle typer virksomhet, også i
offentlig sektor.

LO i Oslos relasjoner til CTC går tilbake til 1997. I 1998 ble det formelle samarbeidet
etablert og dette har 10 års-jubileum i år. Mange års oppbygging av tillit gjør det mulig å
snakke friere om utviklingstrekk, styrker og svakheter, i våre respektive land, lære av
hverandre og styrke båndene som igjen kan styrke arbeidstakerettighetene på Cuba.

Samarbeid med fagbevegelsen i Shanghai (SMTUC)

En delegasjon fra fagbevegelsen i Oslo besøkte våre samarbeidspartnere i Shanghai
Municipal Trade Union Council 2.-11. mai 2008,etter at de hadde en delegasjon hos oss året
før. Trine Helén Ottesen deltok fra LO i Oslo. Øvrige deltakere var Svein Mortensen, Trond
Arvid Larsen, Michael John Tung, Eva Schjoenneberg Coop/HK og Bjørn Wolstad-Knutsen,
fagforeningsleder Ullevaal Sykehus/Fagforbundet. Det ble i april arrangert et lunsjmøte der
Chen Wei fra LO orienterte om utviklingen i Kina. Gjennom vinteren er det tatt skritt for å
formalisere samarbeidet mellom SMTUC og LO i Oslo og vi holder LO orientert om dette.
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Arbeid med delegasjoner på besøk i Norge

Når LO i Oslo har mottatt delegasjoner fra utlandet har flere av utvalgets medlemmer og
andre fagforeningskamerater bidratt med forberedelser, forelesninger, arbeidsplassbesøk og
annet samvær med delegasjonene.
I perioden 8.-15. august mottok vi 6 representanter fra fagbevegelsen i Hanoi.
Samarbeidet så langt ble evaluert, seminar i Hanoi senere samme måned ble planlagt og LO i
Oslo arrangerte en innholdsrik uke for våre gjester. Programmet inkluderte foredrag ved
Arbeidstilsynet om innsatsen mot sosial dumping, ved Likestillingsombudet om kvinners
stilling, gjennomgang fra Utdanningsdirektoratet om fagopplæring, besøk på Oscarsborg med
foredrag om norsk historie samt noen regnfulle besøk til Oslos mest kjente turistattraksjoner.
LO sentralt stilte med foredrag om sin nylig vedtatte klimastrategisk plan. Representanter for
Fellesforbundet, NTL og LO-skolen redegjorde for faglig skolering og Oslo
Bygningsarbeiderforening var sammen med lokale tillitsvalgte vertskap for et spennende
bedriftsbesøk på Helsfyr Atrium. Ombud fra OBF orienterte om strategier for organisering av
arbeidsinnvandrere på byggeplassen der hundre ansatte, hvorav halvparten utenlandske,
hadde fått reist råbygget. Vi retter en spesiell takk til alle som bidro til å gi våre
vietnamesiske kamerater kunnskap om arbeidsliv og faglige strategier i Norge.

Solidaritet med laksearbeidere i Chile

I forbindelse med generalforsamlingene til to store selskaper med delvis norsk statlig
eierskap, Marine Harvest og Cermaq i mai og juni 2008 var det en del fokus på problemene
knyttet til lakseoppdrett i Chile og Canada. En delegasjon chilenske fagforeningsaktivister
besøkte Oslo og i den forbindelse hadde representanter fra internasjonalt utvalg møte med
dem for å oppdateres om situasjonen i Chiles laksenæring.

Solidaritetsfondet

Det faglige internasjonale solidaritetsfondet som ble opprettet på LO i Oslos årsmøte i
2002 hadde 1. januar 2009 en saldo på kr. 59 238,-. Det ble i 2008 bevilget kr. 3.000- til
streikende laksearbeidere i Chile.  Det ble i februar 2009 sendt brev til fagforeningene med
innbetalingsgiro til Solidaritetsfondet og vi takker de som har gitt bidrag.

Internasjonalt forum

Utvalget har jobbet med opprettelsen av et Internasjonalt forum som kan fungere som et
nettverk og referanseramme for utvalget samtidig som internasjonalt interesserte får en
møteplass. Til sammen i 2008 og 2009 har det vært 3 slike møter, et om Venezuela 14.02, et
”Hva skjer i Vietnam” 13.08. med innledninger fra gjestende fagforeningsledere i Hanoi
FOL. I 2009 har vi 19.02 arrangert et godt besøkt forum ”Hvor går Cuba, med internasjonal
sekretær Raymundo Navarro og Fabian Cèspedes fra CTC(Cubansk LO). 31.03 har utvalget
arrangert et forum om ”Hva skjer i Iran” med vekt på arbeiderrettigheter.

Informasjon på LO i Oslos Representantskapsmøter

I møtet 29. september deltok Ernesto Freire Casanas fra CTC Cuba på repskapsmøte i LO i
Oslo og orienterte om den faglige og politiske situasjonen på Cuba og
9. mars orienterte utvalget representantskapet om samarbeidet med Hanoi FOL.
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Solidaritetsgrupper

Per i dag er det opprettet en gruppe for Iran og en for Venezuela, men aktiviteten er ikke så
stor utover de internasjonale fora som er arrangert.

Deltakelse på møter og konferanser:

Fellesutvalget for Palestina - FuP
Behrooz Naseri, Trond Larsen og Olaf Svorstøl deltok på landsmøtet i Fellesutvalget for
Palestina 28.02.09. Olaf Svorstøl ble, som representant for LO i Oslo, valgt til
representantskapet, Svein Mortensen ble valgt til 3. vara til Arbeidsutvalget.

Utvalgets medlemmer Svein Mortensen og Olaf Svorstøl har deltatt aktivt i tilknytning til
arrangementer og demonstrasjoner, særlig mens krigen i Gaza pågikk i vinter.

Globaliseringskonferansen i Oslo i november 2008
LO i Oslo mottok invitasjon til konferansen, meldte oss inn og internasjonalt utvalg spilte inn
Forslag til seminarer med vekt på praktisk faglig solidaritetsarbeid. Arrangørene avslo
dessverre seminartemaene og bad oss samarbeid med andre om andre tilmeldte tema. LO i
Oslo deltok ikke med seminar i konferansen.

Deltakelse Nordisk Cubaseminar februar 2009
LO arrangerte 17.og 18.februar et seminar med gjester fra CTGC og noen av forbundene på
Cuba. Kleiv Fiskvik holdt innledning om utfordringer for cubansk fagbevegelse sett på
bakgrunn av LO i Oslos mangeårige samarbeid med CTC Havanna. Svein Mortensen, Anita
Guldahl, Olaf Svorstøl, Michael John Tung, Trond Larsen og Ingunn Gjerstad deltok.
Seminaret var det første i sitt slag og en historisk begivenhet. Det var deltakere fra LO i
Norge og Danmark, Norsk Folkehjelp, samt fra flere ulike forbund fra Danmark, Norge og
Finland. CTC-delegasjonen var på 5 personer ledet av internasjonal sekretær i CTC
Raymundo Navarro.

Europeisk Sosiale forum i Malmø 17.-21. September 2008
Francisco Rasjmin deltok på forumet på vegne av LO i Oslo.

Uttalelser
Utvalget har laget en uttalelse til den argentinske presidenten om fengslede bondeledere i
Paraguay.

LO-kongressen
Utvalget vært svært aktive i å foreslå endringer til det internasjonale kapittelet i LOs
handlingsprogram samt uttaler sendt inn til LO i Oslos arbeidsgruppe.
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Kulturutvalgets arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte 4. juni 2008):

Leder: Odd Mikkelborg (Postkom)
Sissel Berberg (NTL)
Arild Eriksen (MFO)
Kjersti Johansen (Fagforbundet)
Beate Krogh Løseth (Fagforbundet)
Grethe Moe (SL)
Jon Inge Sogn (NNN)
Fredrik Wibe (FF og SL)
Trond Ydersbond (NTL)
Unni Øgård (NTL)
Sekretær: Ingunn Gjerstad (LO i Oslo).

Arbeidsform

Utvalget har i perioden hatt 11 møter og har fortløpende rapportert til styret gjennom
protokoller og muntlige orienteringer i møter. I tilknytning til konkrete prosjekter har utvalget
dannet arbeidsgrupper som har fulgt opp tiltak mellom møtene og rapportert til utvalget. Et
slikt tiltak er ”Mr Brainsharp-gruppen” som ser på et musikalprosjekt sammen med lokale
krefter i Sagene. Arbeidsgruppen består av Arild Eriksen, Beate Krogh Løseth, Fredrik Wibe
og Trond Ydersbond. I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer:

Kulturkvelder med arbeiderhistorie og teater

31. mars 2008 Foredrag og omvisning i arbeiderbevegelsens arkiv
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek (Arbark) er også videreført i denne perioden. Om lag 20 interesserte fremmøtte fikk
et interessant foredrag av historiker Terje Halvorsen om "Den norske fagbevegelsen under
den 2. verdenskrig. I tilknytning til møtet var det omvisning i arkivets lokaler.

4. april 2008 Teaterkveld med musikalen Tolvskillingsoperaen
Kulturutvalget arrangerte teaterkveld på Det Norske teateret med en av verdens mest
populære musikaler på plakaten for kr 300,-per person. 50 personer deltok og mange valgte
også å delta i samlet bespisning på restauranten Onkel Donald før teaterforestillingen.

17. oktober 2008 Teaterkveld med ”En folkefiende”.
Fredag 17. oktober 2008 var det kulturkveld, for kr 380,-per person, på Nationalteateret med
Ibsen-forestillingen ”En Folkefiende”. Vi hadde middag og et svært interessant kåseri om
Ibsen generelt og ”En folkefiende” spesielt ved professor i nordisk litteratur og en av landets
største kapasiteter på Ibsen, Vigdis Ystad. Deretter så om lag 40 personer forestillingen.

Kulturutvalget sponser deltakelsen noe i tillegg til grupperabatten. Slik gjøres aktuelle
kulturtilbud mer tilgjengelige og arrangementene styrker samholdet mellom medlemmer.

Sangkvelder
Utvalget ble kontaktet av Terje Havrøy og Jan Kyvik som står for sangkvelder i Lilleaker
Folkets Hus i Ullern bydel og inviterte disse til et møte 14. Mai 2008. Utvalget stilte seg
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positive til et samarbeid om arbeidersangkvelder til erstatning for de tidligere avholdte
sangkvelder i Brugata som mange har savnet, men som vi ikke finner lokaler til.  Dessverre
har det ikke lykkes å få informasjon i tide om Lilleaker-kveldene for å kunne spre ordet.

Dokumentarfilmen En fargerik fagbevegelse

LO i Oslos har produsert film som har fått god mottakelse. Kulturutvalget i LO utlyser årlig
midler til kulturtiltak. For søknadsåret 2008 var det utpekt tiltak ”som i sin form og ide
synliggjør LO som en engasjert samarbeidspartner” og kulturutvalget mente dette harmonerte
godt med LO i Oslos vedtak om å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn som medlemmer
og tillitsvalgte. Vi søkte og fikk midler til å lage kortfilm ved at LO innvilget kr 50 000 og
lokale fagforeninger og fagforbund har innvilget kr. 50 000. Kortfilmen viser mangfoldet i
arbeidslivet og fagbevegelsen og at LO er en viktig arena for samfunnsdeltakelse og en
engasjert samarbeidspartner for alle arbeidstakere.  LO fungerer som møteplass mellom
mennesker som har ulike erfaringer, men sammenfallende interesser. I filmen møter vi fire
tillitsvalgte som forteller om sin arbeidshverdag, hva fagforeningsmedlemskapet betyr for
dem og hvorfor de har påtatt seg tillitsverv. Jimbiti Sanneh arbeider som kokk ved Ullevål
sykehus og er tillitsvalgt i Fagforbundet.  Surangkana Hærum arbeider som renholder ved
Scandic hotell Høvik og er tillitsvalgt i Fellesforbundet. Humberto Matthews arbeider som
omsorgsarbeider i Hovinveien 2. Han er også tillitsvalgt i Fagforbundet. Julie Banda
Rasmussen er divisjonsverneombud i Posten Norge og medlem av Norges Post og
kommunikasjonsforbund. Vi valgte å knytte til oss profesjonelle og regissør Kari Anne Moe
og fotograf Nils Petter Lotherington har bidratt sterkt til det gode resultatet.

Filmen ville ikke vært mulig å realisere uten økonomisk støtte fra andre ledd i fagbevegelsen
og LO i Oslo takker disse for bidrag: Landsorganisasjonen/LO ved Kulturutvalget, Oslo
Bygningsarbeiderforening, Heismontørenes Fagforening, Fagforbundet Oslo, Ullevål
sykehuspersonales Fagforening, Oslo Fylkeslag av Skolenes Landsforbund, Postkom Oslo og
Akershus krets, Postens Arbeiderpartilag, NTL Sentralforvaltningen, FO Oslo, Grünerløkka
Fagforening, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Oslo Transportarbeiderforening, Oslo
og Akershus hotell og restaurantarbeiderforening.

Innspill til LO-kongressen til LOs handlingsprogram                    

Kulturutvalget har i flere møter drøftet kulturpolitikkens plass i LOs handlingsprogram og har
sammen med arbeidsgruppen fremmet mange endringsforslag til LO i Oslos behandling av
kongressforslag som ble vedtatt i representantskapet og sendt inn til LO. En god del av disse
handler om å sikre mer rettferdig tilgang til kultur.
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Næringspolitisk utvalgs arbeid
Utvalgets sammensetning (oppnevnt på LO i Oslos styremøte 4. juni 2008):

Leder: Erik Hagen, (NNN)
Mariann Andersen, (HK)
Nils Bull, (NJF)
Ove Engevik, (FF)
Kjell Finvåg, (HK)
Tor Hernes (NTL)
Steinar Hopstad, (Fagforbundet)
Michella Jensen, (FF)
Jon Sigmund Løken, (Postkom)
Bjørn Olav Nordhaug, (Fellesforbundet)
Per-Ivar Nilsen, (FF)
Jan-Erik Nøttestad, (Fagforbundet)
Sara Swerdhjalt, (Fellesforbundet)
Wiggo Vinje, (NTF)
Sekretær: Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)

Arbeidsform

Utvalget arbeider utadrettet mot politisk ledelse på ulike nivå fra regjering/departement og
storting, bystyrekomiteer og bydelsutvalg for å fremme LO i Oslos syn i viktige
beslutningsprosesser. I samråd med LO i Oslos ledelse, har utvalget iverksatt vedtektenes
bestemmelse ”Ivareta kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter” når det
gjelder nærings-, byutviklings- og til dels klimaspørsmål. Utvalget rapporter til styret ved å
framlegge protokoller og muntlig ved at leder er styremedlem.
Det er i perioden avholdt 8 ordinære utvalgsmøter, samt en god del møter i diverse under- og
arbeidsgrupper i tilknytning til konkrete oppgaver.  Fremmøtet har vært noe varierende.
Utvalget har til sammen besvart 9 høringer om næringsspørsmål, byutvikling, transport og
miljø. Våre synspunkter er gjort kjent for aktuelle politiske instanser i form av møter med
muntlige og skriftlige innspill, høringer om diverse planer til kommunale og statlige instanser
samt presseutspill i lokalaviser, LO- media og Aften Aften.

Allianser

Utvalget har jevnlig invitert innledere for å opplyse oss om aktuelle saker og gi våre innspill.
Vi har styrket relasjonene til politiske ledelse i flere departementer, relevante
stortingspolitikere, bystyremedlemmer, næringslivsaktører. Ikke minst har samarbeidet med
NHO Oslo og Akershus og Oslo Natur og ungdom vært aktivt i perioden. Dette gjelder særlig
transporttema der vi deler synspunkter og vi arrangerte et stort felles seminar høsten 2008.
I tillegg samarbeider vi godt med de lokale klubber og foreninger på arbeidstaker- og
arbeidsgiversiden i nettverket ”Korridoren” som er etablert for å styrke utviklingen av
transportnavet Alnabru.

Av eksterne innledere kan nevnes:
- representanter for Huken Pukkverk og EL&IT Oslo og Akershus for oppdatering om
interessekonflikt mellom nærings- og miljøinteresser ved utvidelsen av pukkverket.
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-statssekretær Erik Lahnstein i Miljøverndepartementet og statssekretær Vidar Ulriksen i
Fiskeri-og Kystdepartementet, Stortingsrepresentant Oslo AP Truls Wickholm om hvordan
bidra til å oppnå målsetningene om mer gods på sjø og bane.
-Geir Gamborg Nielsen fra NAF avd 2. om situasjonen innen renhold og useriøse
arbeidsgivere og oppdragsgivere.
-Torbjørn Brox Rognmo fra Handel og Kontor region Øst om situasjonen i varehandelen og
HKs prioriteringer.
I tillegg har vi hatt innledninger ved utvalgets egne medlemmer og drøftet situasjonen i
hotell- og restaurantbransjen, blant annet i forhold til permitteringsbestemmelsene og
alkoholservering og innen FFs og NTFs områder som særlig ble rammet av finanskrisen.

Hovedfokus

LO i Oslo arbeider for et variert tilbud av arbeid og for at Oslo-området skal opprettholde sin
rolle som lokomotiv i norsk næringsutvikling. Utvalget arbeider både med næringspolitiske
saker og byutvikling der transport- og miljøpolitikk inngår. Det har også denne perioden vært
mange saker som har handlet om transportaksen Kontinentet Oslo Havn – Alnabru-
terminalene. Vi fikk i bystyrevedtak 27 02 08 fastslått at Sydhavna er Oslo havn etter en
langvarig drakamp mot de som ønsket å flytte havna ut av byen. Dette har hjulpet på vei, men
temaene knyttet til mer bærekraftig transport er stadig oppe i planarbeid vi deltar i. Dette har
sammenheng med økende erkjennelse av klimakrisen og at utslipp fra veitrafikk utgjør om
lag 55 % av klimagassutslippene i Oslo og Akershus. Innenfor byutvikling pågår en kamp om
arealer der vi ser det som en viktig oppgave å sikre behovet for arealer til ulike formål.
Arealer for transportformål, for næringsvirksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode
bomiljøer må balansere. Utvalget er opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo der
politikernes vilje til omregulering av områder stimulerer den pågående utflytting av
industribedrifter. I Oslo utføres mye tjenesteyting. Det er viktig å tilrettelegge for dette på en
måte som både ivaretar arbeidstakernes rettigheter og samfunnets behov og vi har i perioden
tatt opp problemstillinger innen hotell- varehandel og renhold.

Terminal- og industriområdet i Groruddalen

Helhetlig plan for Groruddalen slo i 2006 fast at størstedelen av dalbunnen forbeholdes
terminal og næringsvirksomhet og at resten i hovedsak skal opparbeides til friområder.  Etter
mange planprosesser knyttet til Alna Miljøpark og ulike transportsaker er omsider
reguleringsplanen for et viktig område av Alnabruterminalen kommet på høring i mars og
utvalget følger denne nøye. LO i Oslo er svært fornøyde med at det i Stortingsmelding 16
(2008-2009)Nasjonal Transportplan er satt av 1 mrd til utvidelser av Alnabruterminalen.
Norges største godsterminal og knutepunkt. Utvalgets lokale medlemmer og lokale klubber
utfører oppgaven som pådrivere for å sikre arbeidsplasser, utvikle bærekraftige
transportløsninger i dalen, og gjør et godt arbeid både innad i bedriftene og utad.

Oslo Havn-Sydhavna

Etter årelang drakamp mellom ulike interesser og syn på hvorvidt Oslo skal ha havn landet en
i 2008. Sydhavna ble etablert og arbeidet med reguleringsplan for havna og adkomsten er i
gang. Vi konstaterer at Plan- og Bygningsetaten tar seg god tid i prosesser som allerede er
flere år forsinket. Næringspolitisk utvalg har påvirket så godt vi har kunnet med det for øye at
havna sikres arealer til opprettholdelse av en rasjonell drift og nødvendig omstilling. Utvalget
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har gjennomført møter med aktuelle politikere fra ulike partier i bystyret og gitt vårt syn til
kjenne.

Seminar om Alnabruterminalen og Alnavassdraget

Mandag 22. september arrangerte vi seminar i Groruddalen sammen med Natur og Ungdom i
Oslo og NHO i Oslo og Akershus. Seminaret samlet over 120 interesserte og viste nok en
gang hvor viktig Alnabru er som transportknutepunktet i Norge, beliggende i landets tettest
befolkede område.  Seminaret fant sted samtidig som jernbaneterminalen ble oppgradert og
det øvrige terminalområdet ble tegnet og debatten om gjenåpning av Alnaelva gikk høyt.
Ulike fagetater og politikere var uenige og vår agenda var å bidra til at den politiske
enigheten om å begrense utslippene fra transport for å møte klimatrusselen omgjøres i
praksis.
Blant innlederne var:
Statssekretær Erik Lahnstein, Samferdselsdepartementet, Thomas Nygren, Natur og
Ungdom/Naturvernforbundet, Byråd for byutvikling Merethe Agerbak-Jensen, Forsker
Torkild Askildsen, TØI, Logistikk og Transportindustriens Landsforening. I tillegg deltok
sentrale politikere fra bydel Alna, bystyret og fagetater som Statsbygg, Jernbaneverket,
Statens Vegvesen, Oslo Havn og Plan- og Bygningsetaten. Seminaret ble oppsummert som
svært vellykket idet det både styrket våre viktigste allianseforhold og bidro til å fremme
sakene vi arbeider med ovenfor politiske og administrative beslutningstakere.

Youngstorget Parkeringshus
Det har fra LO i Oslos side vært arbeidet faglig politisk for å stoppe planene om et
underjordisk parkeringshus som skulle huse 580 biler under Youngstorget og dette arbeidet
var i en kritisk fase våren 2008. Det forelå en reguleringsplan fra 1987 som Youngstorget
Parkeringshus AS ved gjentatt forsøk har mente å kunne benytte ved igangsetting av
byggearbeider uten videre politisk behandling. LO i Oslo mener tiltaket vil være svært
uheldig i en tid der man ønsker å begrense heller enn å øke biltrafikken inn til sentrum.

Høringsvar avgitt i perioden
I perioden er det avgitt høringsvar vedrørende Handlingsplan mot støy i Oslo, Alkoholpolitisk
Handlingsplan i Oslo, Nasjonal Transportplan, IKEA-utvidelsen, Byøkologisk program, Østre
Akervei 60, Østre Akervei 24c, reguleringsplan Sydhavna og adkomst Sydhavna.

Deltakelse /Representasjon

Erik Hagen er (fra januar 2008 og per d d) oppnevnt som medlem av Bjerke næringsråd. Jon
Sigmund Løken har møtt i Alna Næringsråds kontaktmøter for næringslivet. Wiggo Vinje har
deltatt i referansegruppe for tungtransport i Grorrudalen. Kjell Finvåg og Erik Hagen har møtt
i LOs distriktskontors arbeids/ temagruppe mot svart arbeid. Leder og sekretær deltok på
FAFO Østforum om ”Solidaransvar for lønn”, 10. Mars 2009. Erik Hagen deltok på
konferansen ”Svart Arbeid – hva driver oss” på BI 17. Mars 2009, arrangert av Samarbeid
mot svart økonomi. Utvalgsmedlemmene Erik Hagen, Jon Sigmund Løken samt sekretær
Ingunn Gjerstad deltok på LOs transportkonferanse 22.april 2008.
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Studieutvalgets arbeid
Studieutvalget ble oppnevnt av LO i Oslos styre 4. juni 2008 og har bestått av:
Leder: Jorid Tveita (FF) til 16. februar 2009
Medlemmer: Sidsel Brantsæter (FF)

Erlend Holst-Jensen (SL)
Brit Jeremiassen (NNN)
Arne Hedemann (HK)
Fredrik Lothe (Fagforbundet)
Mandip Kaur (FF)
Berit Moen (NTL) leder fra 16. februar 2009
Michella Jensen (FF) fra 16. februar 2009
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo)
Alexander Kvedalen, sekretær fra LO i Oslo

Studieutvalget har i perioden hatt sju møter – 1. april 2008, 13. juni 2008, 2. september 2008,
7. oktober 2008, 9. februar 2009, 25. februar 2009 og 17. mars 2009.

16. september 2008: Studieledersamling
Studieutvalget inviterte alle som driver med studievirksomhet eller som vil starte studiearbeid
til samling med presentasjon av studievirksomheten i noen forbund, praktisk informasjon om
hvordan drive studiearbeid og litt ideologisk påfyll. Utvalget inviterte også til å fremme
synspunkter på hva LO i Oslo bør bidra med. Samlingen gikk over en halv dag fra kl. 12.30
med lunsj til kl. 16.00. Deltakelsen var gratis og ca. 25 personer deltok i samlingen som ble
holdt i Auditoriet i Hammersborggata 9.

10. oktober 2008 – 12. januar 2009: Fagskolen
Fagskolen er et fagligpolitisk kurstilbud for tillitsvalgte som avholdes årlig. Det begynte med
det populære helgekurset, det såkalte Rjukanseminaret, 10. - 12. oktober 2008, hvor det var
med 20 deltakere. På Rjukan var det blant annet omvisning i byen, besøk på Norsk
Industriarbeidermuseum og foredrag ved historiker Harald Berntsen og lokale tillitsvalgte.
Rjukanseminaret ble etterfulgt av seks temakvelder hos LO i Oslo:
Følgende temakvelder ble avholdt hos LO i Oslo:
14. oktober: Det flerkulturelle arbeidsliv, ved Reza Rezaee, Oslo SV
21.oktober: Rekruttering til LOs forbund, ved Kari Hauge, LOs distriktskontor

Oslo/Akershus
11.november: Næringspolitikk innenfor rammene av klimautfordringene, ved Jeanette Iren

Moen, Fellesforbundet
4.november: Sosial dumping, ved Roy Pedersen, Oslo Bygningsarbeiderforening.
4. desember:  Arbeidsmiljøloven med vekt på fysisk og psykisk arbeidsmiljø, midlertidige

ansettelser og ufrivillig deltid, ved Trine Lise Sundnes, LO i Norge
12. januar:         Videre arbeid med arbeidsmiljøloven og sosial dumping, ved Jan- Erik
                          Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet..

31. mars 2009: Seminar om finanskrisa og oppsigelser
Studieutvalget i LO i Oslo inviterte til halvdagsseminar om finanskrisa og hvordan takle
oppsigelser og permitteringer tirsdag 31. mars. Seminaret hadde tre innledere. Hvor
finanskrisa kom fra og hva den er ved Knut Thonstad, LO. Deretter Karin Solum, HK, om
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egne erfaringer som tillitsvalgt, om arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler, og om aktuelle
forhold det er viktig for tillitsvalgte å være klar over. Til slutt innledet Roy Pedersen, FF, om
permitteringer og oppsigelser og hvordan dette kan håndteres. Nesten 40 personer deltok.

Ungdomsarbeidet
Fellesaktiviteter LOs ungdomsutvalg i Oslo og Akershus 2008

Det ble i 2008 gjennomført i alt 7 møter. Det ble i alt behandlet 30 saker. På bakgrunn av at
de fleste forbund har slått sammen Oslo og Akershus i sin organisasjon har LOs
ungdomsutvalg i Oslo og Akershus møtene sammen. Til utvalgene i Oslo og Akershus ble det
valgt 19 faste medlemmer og 7 varamedlemmer. Forbundsrepresentantene er god fordelt
mellom 7 forbund.

Jobb og utdanningsmessa 7.-9. februar 2009

Denne ble arrangert i Oslo Spektrum og var et spleiselag med LO Favør, NAF, Fagforbundet
Akershus og FF Oslo og Akershus. Det var 30 tillitsvalgte som jobbet på messa i løpet av de
3 dagene og om lag 12000 innom. Alle fikk egen skolering for å stå på messa. Det var veldig
mange innom standen, det ble delt ut ca 8000 jobb håndbøker. Det ble også noen
innmeldinger. Det ble arrangert kurs på 1 time i rettigheter og plikter på arbeidsplassen.
Tilbakemeldingene fra forbundene og deltakere var positive. Publikum kom også med mange
gode tilbakemeldinger, i tilegg mottok vi en del tips om steder vi burde besøke med
sommerpatruljen.

1.mai arrangementet på SUB Scene

Dette arrangementet ble holdt for åttende gang, og kan karakteriseres som nok en suksess.
Arrangementet var et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp, LO i Oslo, LO i Norge,
forbundene i Oslo, LOs Distriktskontor og Sosialistisk Ungdom. Konserten ble gjennomført
på SUB Scene med fulle lokaler. Konserten er en unik mulighet til å vise frem en litt annen,
og mer spennende side ved LO. Årets arrangement ble arrangert i nettopp dette konsertlokalet
da det ga en mulighet for at alle alderstrinn kunne besøke konserten, i motsetning til tidligere
år på John Dee, da det ble avkrevet legitimasjon grunnet salg av alkohol. 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.

LOs sommerpatrulje

Sommerpatruljen ble gjennomført i uke 26 og 27, med 60 deltakere fra 7 forskjellige forbund.
I uke 26, var det en informasjonsuke, hvor det ble delt ut nesten 8000 jobbhåndbøker til
ungdom i parker, på badestrender og kjøpesentra i Oslo og Akershus. I uke 27 var det ordinær
sommerpatrulje. Vi hadde en informasjonsstand på Egertorget. Det ble foretatt 151 besøk i
Oslo, og det ble avdekket 44 brudd på arbeidsmiljøloven. De fleste av disse ble rettet opp
etter kontakt med LOs sommerpatrulje, men 35 bedrifter ble meldt til Arbeidstilsynet. Enten
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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.

Skoleinformasjon/ besøk

Det er gjennomført 40 skolebesøk i Oslo. 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 1500 elever.

Samarbeid med NAV intro

Ungdomsekretærene i Oslo og Akershus har videreført samarbeidet med NAV om
heldagsskolering av alle klasser på NAV intro- kursene om rettigheter og plikter. Det ble
gjennomført i alt 22 heldagskurs i Oslo.


