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Innledning 
 
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1. 
januar til 31.desember 2011. Vi er år 91 år og ble stiftet av fagforeningene i Kristiania i 
generalforsamling 9.februar 1920 av 46 fagforeninger med 19 000 medlemmer. 
 
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, arbeidsutvalget 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. Utvalgenes virksomhet inngår i 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 å 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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Lederens tilbakeblikk på året 2011 
 
LO i Oslo skal i følge vedtektene koordinere fagforeningene i Oslo samt ta initiativ der styret 
og representantskapet fatter vedtak om det. Vi er partipolitisk uavhengig og skal være en 
selvstendig kraft på venstresida. 
 
Året 2011 vil bli spesielt husket for det nyfascistiske attentatet på regjeringskvartalet og de 
barbariske myrderiene på Utøya, AUFs sommerleir. Attentatet i regjeringskvartalet var et 
angrep på demokratiet og Utøyamassakren var et spesielt angrep på venstresida. LO i Oslo 
var med på å bevilge penger til gjenoppbyggingen av Utøya. Sammen med LO-avdelingene i 
de tre største byene sendte vi en oppfordring til LO med forslag om en tverrpolitisk 
markering mot rasisme. LO avholdt møte på Youngstorget 30. november under parolen ”Ja til 
mangfold – nei til rasisme” der vi var teknisk arrangør. 
 
LO i Oslo har lenge påpekt at norsk politikk og arbeidsliv er i endring. Arbeidslivet er 
firedelt: Den første gruppa har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Dernest kommer de som 
lønnes rundt tariffavtalenes minstelønninger. Del tre lønnes under tariffene og del fire jobber 
svart. I tillegg må nevnes at gruppen enkeltmannsfirma (kontraktører) er økende. 
Denne delingen oppnås ved at færre er fast ansatt til fordel for innleide, midlertidig ansatte og 
utstrakt bruk av deltid. Dette åpner opp økt sosial dumping, brutalisering for noen og mer 
aggressive arbeidsgivere. Dette skjer både i privat og offentlig sektor.  
 
Arbeidsgiverorganisasjonene blir også mer offensive. Spesielt inntar både Virke og NHO 
standpunkter i forhold til allmenngjøring av tariffavtaler og EU-direktiv som undergraver den 
norske modellen. Virke og NHO har så langt fått støtte fra de borgerlige partiene på 
Stortinget. I motsetning til tidligere er det ikke lengre tverrpolitisk enighet om å opprettholde 
universelle offentlige velferdsordninger. Høyresida og NHO arbeider for et politisk flertall 
som kan redusere offentlig velferd. Strategien er skattelette, salg av statlig og kommunalt 
arvesølv samt konkurranseutsetting og privatisering. 
 
Vi har i flere uttalelser advart mot å inngå breie politisk forlik i sosial spørsmål. Rett og slett 
fordi det rammer arbeidsfolk, slik vi har sett det ved pensjonsreformen.  
De viktige, men likevel for få positive elementene i den nye uføretrygdmodellen er et resultat 
av at høyresida ikke er en del av forliket samt vedtaket på forrige LO-kongress, aktivisering 
av medlemmene. 
 
LO i Oslo har flere ganger understreket at vi ønsker en rød/grønn regjering og advart mot 
konsekvensene av en borgerlig regjering. Men vi vinner ikke flertall med en soft nyliberal 
linje slik det kom til uttrykk i Arbeiderpartiets stortingsgruppevedtak om tilsutning til EUs 
vikarbyrådirektiv. 
 
LO i Oslos viktigste fagligpolitisk arbeid i år var kampen for å vinne et rødgrønt flertall ved 
kommunevalget. Oslo Arbeiderparti gjorde et godt valgresultat. Men det rakk ikke til flertall 
da Oslo Sosialistisk Venstreparti, Rødt Oslo samt Oslo Senterparti gjorde dårlige valg. Vi har 
i vår valgoppsummering vedtatt å jobbe systematisk for å vinne i 2015. Derfor trengs en 
konstruktiv opposisjonspolitikk som klargjør alternativet til H/V/KrF-byrådet som støttes av 
FrP. Selv om FrP ikke lengre deltar i byrådet, fortsetter høyrepolitikken, der verken Venstre 
eller KrF ser ut til å ha noen modererende effekt. 
LO i Oslo har vedtatt å ha fokus på fem hovedoppgaver for en alternativ politikk og ønsker 
økt kontakt og samarbeid med de rødgrønne i Oslo, både samlet og enkeltvis.  
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LO i Oslo har også satt søkelyset på den dramatiske utviklingen i EU. Finanskrisa har utviklet 
seg til en økonomisk og politisk krise for uregulert kapitalisme. EU-land bidro til å redde 
bankene. Det ga drastisk økning i budsjettunderskudd og gjeld. EUs unionstraktat og 
innstrammingspolitikk er en del av problemet og bidrar i mange land til drastiske kutt i 
offentlig velferd, økende arbeidsløshet, angrep på faglige rettigheter og fagbevegelsen. 
Hardest rammet er den greske befolkningen.  
 
EU framstår som et ekstra høyreparti i norsk politikk. LO i Oslo har forsøkt å bidra med 
innledninger om krisa og hvilke krav vi må reise, samt organisatoriske tiltak for å motvirke 
negative virkninger for arbeidsplasser og faglige rettigheter.  
 
Vi er opptatt av alliansebygging både med organisasjoner og ulike foreldreinitiativ som for 
eksempel sier nei til barnehage- og skolekutt. 
Det er regelmessige møter mellom Fagforbundet Oslo, Norsk Sykepleierforbund Oslo, 
Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo. Et resultat ble en enkel fanemarkering mot 
oslobudsjettet som fikk oppslag i Østlandssendingen. 
 
LO i Oslo har vedtatt at fagbevegelsen må møte ei ny tid ved at fagbevegelsen i alle ledd må 
gå fra administrering, styring og kontroll til organisering, aktivisering og ledelse. 
Nevnes må også kontakt og samarbeid med Attac, Aksjonen Forsvar dagens uføretrygd, For 
Velferdsstaten, Fredsinitiativet, Manifest Analyse og Nei til EUs faglige utvalg. 
I enkeltsaker der det er enighet har vi også samarbeidet med NHO Oslo og Akershus. 
 
LO i Oslo fortsetter sitt systematiske internasjonale arbeid. Vi har også i år sendt og mottatt 
delegasjon fra Hanoi Federation of Labour (HFOL), samt besøkt Confederación de 
Trabajadores de Cuba (CTC) i Havanna.  
I tillegg har vi nok en gang understreket at norske styrker må trekkes ut av Afghanistan og 
vedtatt uttalelse mot NATO-bombingen av Libya. 
 
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og representantskap hadde det ikke blitt noe av noenting. 
Takk for innsatsen. En spesiell takk til Alexander, Ingunn og Ingvild som får LO i Oslo til ”å 
gå rundt”. 
 
Roy 
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LO i Oslos oppbygging 
- organisasjonsstruktur 
 
 
Per januar 2012 hadde LO i Oslo 67.881 yrkesaktive medlemmer fordelt på 157 fagforeninger 
fordelt på 19 forbund. Dette er en medlemsnedgang på 1.570 medlemmer i forhold til 
medlemstallet året før som var 69.451 fordelt på 167 fagforeninger. 
 
 
Årsmøtet 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. 
 
Kontordrift 
LO i Oslo har siden 1998 hatt adresse i Folketeaterbygningen, Youngstorget 2b, i tredje 
etasje. Tidlig på året i 2011 har vi modernisert kjøkkenavdeling for å få plass til 
oppvaskmaskin og annet utstyr for dermed lettere kunne ha bevertning ved egne 
arrangementer. Vi har gjennom året hatt flere arrangementer og møter i egne lokaler enn 
tidligere. Senhøstes i 2011 har vi etter initiativ fra nåværende utleier startet arbeidet med å se 
etter nye kontorlokaler da nåværende naboer har behov for å ekspandere. Evt flytting avgjøres 
våren 2012. 
 
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 2011 er kr. 11,95 pr. yrkesaktiv medlem pr. kvartal som 
tilsvarer kr. 47,80 pr. år. 
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Styresammensetning, revisorer, komiteer 
og utvalg: 
 
Styret:  
 
Leder: Roy Pedersen (Fellesforbundet) 
Nestleder: Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet) 
Økonomiansvarlig: Torbjørn Brox Rognmo(HK) 
Styremedlemmer:  Roger Dehlin (Fagforbundet) 
  Ulrich Vollmerhaus (SL) 
  Sissel Hallem (EL&IT) 
  Bjørn Halvorsen (NTL) 
  Erik Hagen (NNN) leder næringspolitisk utvalg 
  Julia Rasmussen             (Postkom) 
  Monica Nkechi Okpe (NTF) 
  Mandip Kaur (Fellesforbundet) 
Varamedlemmer: Jan A. Klemetsen (NAF) 
  Merethe Ruud (HK) 
                                 Per Ivar Nilsen (Fellesforbundet) 
                                 Gudrun Høverstad (NTL)  
                                 Vidar Evje (Fagforbundet) 
Tiltredende: Kari Hauge LOs distriktskontor Oslo / Akershus 
  (Fagforbundet) 
 Torbjørn Ness Ungdomssekretær (Fellesforbundet) 
 Mandana Yousefi LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i 
  Oslo (Fagforbundet)    
 Inger Helen Vaaten  LOs familie og likestillingspolitiske utvalg i 
  Oslo (HK) fra slutten av året  
 Merete Bellingmo AOF Oslo  
 Svein Mortensen Leder Internasjonalt Utvalg (Fellesforbundet) 
 Berit Moen Leder Studieutvalget første halvår (NTL) 
 Eva Fandal Leder Studieutvalget andre halvår (NNN) 
  Odd Mikkelborg Leder Kulturutvalget første halvår (Postkom)

 Beate Krogh Løseth Leder Kulturutvalget andre halvår(Fagforbundet) 
 Kjersti Barsok Leder Ungdomsutvalget (NTL) 
  
Arbeidsutvalget: 
Leder: Roy Pedersen (Fellesforbundet) 
Nestleder: Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet) 
Økonomiansvarlig: Torbjørn Brox Rognmo(HK) 
  
Kontrollkomiteen: 
Leder: Vivian Langdalen (HK)    
 Arild Olsen (Fagforbundet) 
                                 Vara: Terje Fjellum (Fellesforbundet)   
  
Revisor: Harald Karlsen 
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Internasjonalt utvalg første halvår (oppnevnt 9. juni 2010):  
 
Leder:  Svein Mortensen (Fellesforbundet) 
Medlemmer:  Anita Guldahl (Fagforbundet), nestleder  

Randi Færevik (Fagforbundet) 
Michael John Tung (NLF) 
Lill Sæther (NTL) 
Olaf Svorstøl (NTL) 
Arne Larsen (NNN) 
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) 
Sissel Weholdt (HK) 
Magne Glimdal (Fellesforbundet) 
Brit Gagnat (NTL) 

 
Internasjonalt utvalg andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011) 
 
Leder:  Svein Mortensen (Fellesforbundet) 
Medlemmer:  Janne Hegna (HK), nestleder 
 Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) 
 Randi Færevik (Fagforbundet) 

 Magne Glimdal (Fellesforbundet) 
 Anita Guldahl (Fagforbundet) 

Bjørn Halvorsen (NTL) 
Arne Larsen (NNN) 
Kjetil Larsen (NTL) 
Olaf Svorstøl (NTL) 
Lill Sæther (NTL) 
Michael John Tung (NLF) 
Sissel Weholdt (HK) 

 
Sekretær Ingunn Gjerstad (LO i Oslo) 

 
Kulturutvalget første halvår (oppnevnt 9. juni 2010) 
 
Leder:   Odd Mikkelborg (Postkom) 
Medlemmer:   Beate Krogh Løseth (Fagforbundet), nestleder 

Fredrik Wibe (Fellesforbundet og SL) 
Arild Eriksen (MFO) 
Kjersti Johansen (Fagforbundet) 
Trond Ydersbond (NTL) 
Unni Øgård (NTL) 
Grethe Moe (SL) 
Marianne Næss (Fagforbundet)  
Eva S. Johnskareng (NTL) 
Merethe Ruud (HK) 
Klaus Kristensen (NTL) 
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Kulturutvalget andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011) 
 
Leder:   Beate Krogh Løseth (Fagforbundet) 
Medlemmer:   Arild Eriksen (MFO), nestleder 

Arne Bernhardsen (HK)  
                   Fred Borg (SL) 

Bjørn Caspersen (NNN) 
Kjersti Johansen (Fagforbundet)     
Eva S. Johnskareng (NTL) 
Odd Mikkelborg (Postkom)  
Marianne Næss (Fagforbundet) 
Trond Ydersbond (NTL) 
Unni Øgård (NTL) 

  
Sekretær Ingunn Gjerstad (LO i Oslo) 
 
Næringspolitisk utvalg første halvår (oppnevnt 9. juni 2010): 
 
Leder:  Erik Hagen (NNN) 
Medlemmer:  Ove Engevik (Fellesforbundet), nestleder 

Kjell Finvåg (HK) 
Wiggo Vinje (NTF) 
Nils Bull (NJF) 
Jon S. Løken (Postkom) 
Mariann Andersen (HK) 
Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet) 
Steinar Hopstad (Fagforbundet)  
Sara Swerdhjalt (Fellesforbundet) 
Per Ivar Nilsen (Fellesforbundet)  
Bjørn Erik Kristoffersen (Norsk Sjømannsforbund)  
Petter Vellesen (Fellesforbundet) 
Steinar Hopstad (Fagforbundet) 
Lars Iver Wiig (NNN) 
Per Morten Bergland (NTL) 
Frank Lie (Postkom) 
Rune Aasen (Fagforbundet) 

 
Næringspolitisk utvalg andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011):  
 
Leder:  Erik Hagen (NNN) 
Medlemmer:  Ove Engevik (Fellesforbundet), nestleder 
 Synneva Aga (NTL) 
 Mariann Andersen (HK) 
 Nils Bull (NJF) 
 Kjell Finvåg (HK)  
 Nils Harnæs (Fagforbundet) 
 Steinar Hopstad (Fagforbundet) 
 Frank Lie (Postkom) 
 Jon S Løken (Postkom) 
 Per Ivar Nilsen (Fellesforbundet) 
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 Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet)    
 Kari Solaas Paulsen (NTL) 
 Stig Roger Sjøenden (Fellesforbundet) 
 Petter Vellesen (Fellesforbundet) 
 Wiggo Vinje (NTF) 
 Lars Iver Wiig(NNN) 
 Rune Aasen (Fagforb) 
  
Sekretær Ingunn Gjerstad (LO i Oslo) 

 
Studieutvalget første halvår (oppnevnt 9. juni 2010):  
Leder:  Berit Moen (NTL) 
Medlemmer: Erlend Holst-Jensen (SL) 

Arne Hedemann (HK) 
Fredrik Lothe (Fagforbundet) 
Mandip Kaur (Fellesforbundet) 
Michella Jensen (Fellesforbundet)  
Iren Diana Fjellum (NTL) 
Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet) 
Torbjørn Brox Rognmo (HK) 
Eirik Kjernli (NNN) 
Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo) 

 
Studieutvalget andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011) 
 

Leder:  Eva Fandal (NNN) 
Nestleder:  Ingrid Hindahl Natvig (NTL). 
Medlemmer:  Arne Hedemann (HK) 
  Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet) 
  Torbjørn Brox Webber (HK) 
  Eirik Kjernli (NNN) 
  Maja Gregersen (SL) 
  Åse Holvik (Fagforbundet) 
  Jon Albert Risahagen (NTL) 
  Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo) 
 
Sekretær  Alexander Kvedalen (LO i Oslo) 
 
LO i Oslo og Akershus ungdomsutvalg per 31.12.2011 

 
Leder:  Kjersti Barsok (NTL), leder av utvalget for Oslo 
   Silje Renate Bekkelund (Fellesforbundet), leder av utvalget Akershus 
Medlemmer:  Heidi Mjelde Apeland (FLT) 

Nina Amundlien (Fagforbundet)  
Kathrin Nesgård (Fagforbundet)  
Julie Fløstrand (HK) 
Ken Andre Johansen (NAF)  
Vidar Rønsen (Fellesforbundet)  
Therese Jacobsen (NNN) 

 10



Gustav Af Geijerstam (NSF)  
Amy Brox Webber (SL) 
Marius B. Svendsen (LO nedre Romerike)  
Marit Frette Opsahl (LO Asker og Bærum)  
Kamilla Lunden (LO Follo) 
Elin L'Estrange (AUF Akershus)  
Adam Reirmo (SU) 
Jakob Pedersen Nygård (Rød ungdom) 

 
LO i Oslos og Akershus utvalg for familie- og likestillingspolitikk 31.12.2011:
  

Leder:  Inger Helene Vaaten, HK  
Medlemmer:  Hulda Møller Larsen LO Asker og Bærum, HK 
  Svein Frode Pettersbakken, Fellesforbundet 
  Ove Buvarp, Fagforbundet 
  Eva Nordås, FLT 
  Hilde Myhrer, NFF 
  Nina Bergene, vara NFF 
  Anna Elisabeth Uran, Fagforbundet  
  Jan-Erik Wang, NTL 
  Taxhidin Asani, HK  
  Jagdish Kaur, SL 
  Anita Guldahl, vara Fagforbundet 
 
 
Valgkomité for LO i Oslos årsmøte (valgt av representantskapet 24. januar 2011): 
 
Leder:   Astrid Tjellaug (Fagforbundet)  
Medlemmer:   Terje Fjellum (Fellesforbundet) 

Eva Fandal (NNN) 
Lasse Kristiansen (Fagforbundet)  
Lill Sæther (NTL) 
Terje Skog (EL & IT)  
Sissel Traavik (HK) 

 
Sekretariatet har bestått av: 
Leder:  Roy Pedersen 
Saksbehandlere:  Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad  
Regnskapsfører:  Ingvild Wasskog 
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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 2011 bestått av 147 representanter fra forbundsområdene og 11 fra 
styret, totalt 158 stemmeberettigede. 
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i 
forhold til totalt antall stemmeberettigede. 
 
Mandag 24. januar 
Tilstede: 92 totalt, hvorav 84 representanter med stemmerett, to tiltredende, en gjest, tre 
innledere og to funksjonærer.  
Frammøteprosent: 58,2 
Følgende saker ble behandlet: 

1. EUs tredje postdirektiv. Innledning ved forbundsleder i Postkom, Odd Christian 
Øverland og vedtak av uttalelse, se side 46. 

2. EU fra krise til katastrofe. Innledning ved Hans-Jürgen Urban fra ledelsen i IG Metall 
i Tyskland og Dag Seierstad, rådgiver i EU-spørsmål i SVs stortingsgruppe. Vedtak 
av uttalelsen ”Solidaritet med europeisk fagbevegelse - Nei til å betale ei krise vi ikke 
er skyld i, se side 46. 

3. Valg av valgkomite til årsmøtet 2011. 

 

Mandag 28. februar 
Tilstede: 81, hvorav 74 representanter med stemmerett, to tiltredende, funksjonærer og tre 
gjester.   
Frammøteprosent: 51,3 
Følgende saker ble behandlet:  

1. Internasjonalt samarbeid, kort orientering ved leder for internasjonalt utvalg, Svein 
Mortensen, om samarbeidsprosjektene med Hanoi FOL og CTC Havanna. 

2. Prøvenemndene i Oslo, orientering ved LOs distriktssekretær, Kari Hauge om 
oppnevning fra fagforeningene til nye prøvenemder 

3. 1. mai 2011, vedtak av paroler, politisk grunnlag, taler og fullmakter, innledning ved 
Roy Pedersen. Se det politiske grunnlaget for 1. mai som vedlegg på sidene 46-47. 

4. Status Tariffkrav ved Parkteateret ved Roger Dehlin. 
 

Mandag 28. mars Årsmøtet 
Til stede: 106 totalt hvorav 100 representanter med stemmerett, fire gjester, hvorav en fra 
hver av partiene Rødt, SV og Arbeiderpartiet og to funksjonærer. 
Frammøteprosent: 67,1 
Årsmøtet åpnet med kulturinnslag i form av Sosialistisk kor. 
Følgende saker ble behandlet: 

1. Konstituering 
2. Styrets beretning for perioden 1. januar til 31. desember 2011 
3. Regnskap for 2010 
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4. Budsjett for 2011 
5. Forslag og uttalelser: Se uttalelsene i vedlegg på sidene 50-53. 

 
1. Hele folket under mistanke - stopp datalagringsdirektivet 
2. Hovedavtalen i staten brytes av regjeringen 
3. Fred, demokrati og selektiv glemsel - legg press på Israel 
4. Statoil må forholde seg til den norske utenrikspolitikken 
5. Uttalelsen ”Gjør en innsats i valgkampen” samt spørsmålsheftet 
6. Forslag angående fane for LO i Oslo 

6. Valg 

  

Mandag 26. september 
 
Tilstede: 91 totalt hvorav 84 representanter med stemmerett, en gjest fra Senterpartiet, fire 
innledere og to funksjonærer.  
Frammøteprosent: 57,6 
Følgende saker ble behandlet: 

1. TV-aksjonen. Orientering ved Kari Bucher om Norsk Folkehjelps 
mineryddingsprosjekt. 

2. Orientering fra leder om initiativ LO i Oslo har tatt etter attentatet 22. juli 2011 om å 
få til en bred markering mot ny-fascismen og for folkeopplysning. 

3. Etter valget, hva nå? Innledninger ved sekretær Rune Tokle fra Oslo Arbeiderparti, 
leder Per Østvold fra Oslo Sosialistisk Venstreparti og bystyrerepresentant Reza 
Rezaee fra Rødt Oslo innledet. Roy Pedersen la deretter fram styrets forslag til 
uttalelse ”Etter kommunevalget i Oslo-hva nå til debatt og vedtak? ”, se side 54. 

  
Mandag 31. oktober 
 
Tilstede: 77 totalt hvorav 66 representanter med stemmerett, tre tiltredende, tre gjester fra 
partiene Rødt og Senterpartiet, to innledere og to funksjonærer.  
Frammøteprosent: 48,7 
Følgende saker ble behandlet: 

1. Ja til mangfold-nei til intoleranse. Lars Gule fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakra 
Salimi fra Mira-senteret og Kristian Tangen, fra LO, innledet.  Roy Pedersen la fram 
styrets forslag til uttalelse ”Ja til mangfold-nei til intoleranse og rasisme”, se side 56. 
  

2. Kampen for tariffavtale ved Bekken og Strøm, Gjøvik, ved Roy Pedersen. 
 
Mandag 28. november  
 
Tilstede: 82 totalt hvorav 72 representanter med stemmerett, en innleder, to tiltredende, tre 
gjester fra partiene Rødt, SV og AP, to innledere og to funksjonærer.  
Frammøteprosent: 51,9 
Følgende saker ble behandlet: 

1. Arbeidslivsmeldinga «Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv». Karin 
Andersen, nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på stortinget for SV, og Steinar 
Gullvåg, medlem av samme komite for AP var invitert som innledere. Andersen ble 
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forhindret grunnet stortingsmøte og Gullvåg innledet om meldingen. Vedtak av 
uttalelse «Arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven blir oppfylt (AML 
§ 2-1), se side 57. 

2. Presentasjon av ny bok «Arbeidsmiljøloven-Kommentar og praksis» ved Arne 
Bernhardsen, redaktør i Gyldendals arbeidslivsredaksjon 

3. Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2012 ble lagt fram av Torbjørn Brox Webber og 
godkjent. 

 
Den gjennomsnittlige frammøteprosenten for 2011 har vært 55,8, mens frammøteprosenten 
året før var 51,8 prosent og i 2009 55,5. Tallene for 2008 var 51,6 og for 2007 46,6 
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Møter og arrangementer i 2011 
 
19. januar: Sangkveld 
Kulturutvalget inviterte til sangkveld hos LO i Oslo. Sanger fra inn- og utland ble avsunget 
akkompagnert av Trond Ydersbond på gitar og med Arild Eriksen som forsanger.  
16. februar: Konferanse for tillitsvalgte og verneombud ved NAV-kontor 
Dagskonferansen ble avholdt på Anker hotell, samlet 56 deltakere og ble oppsummert som 
vellykket av arrangørene som i tillegg til LO i Oslo var Fagforbundet Oslo, 
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere /FO, Norsk 
Tjenestemannslag ved NTL NAV Oslo og NTLs Fylkesutvalg. Se nærmere side 38. 
  
16. februar: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) 
 
Solveig Halvorsen og Inger Eriksen holdt foredraget ”Teater og tramgjenger som 
kulturformer i valgkamper” for ca 20 personer. 
 
2. mars: Internasjonalt forum om Venezuela, hos IKM, Tøyenbekken 5 
LO i Oslos internasjonale utvalg samt Circulo Bolivariano Francisco de Miranda, inviterte til 
framvisning av filmen South of the Border av Oliver Stone. Venezuelas ambassadør José 
Sojo fortalte om landets økonomiske og politiske situasjon etter parlamentsvalget. 
Utenriksjournalist Peter M. Johansen i Klassekampen snakket om Venezuelas utfordringer og 
freelancejournalist og Venezuela-kjenner Eirik Vold om venezuelanske media. Vel 30 deltok. 
 
9. mars: Kurs i tale- og debatteknikk hos LO i Oslo 
Studieutvalget i LO i Oslo inviterte til kurs i tale- og debatteknikk med grunnleggende 
opplæring og 16 deltok. Instruktører var Berit Moen og Torbjørn Brox Rognmo.  
 
13. april: Kurs om hvordan forholde seg til nye medier 13. april 
Studieutvalget inviterte til kurs med temaene: - Grunnleggende presseteknikk - Hvordan 
mediene jobber og tenker - Det nye mediebildet - Forholdet til journalister - Hvordan man 
opptrer under intervjusituasjonen - Leserinnlegg. Kursinstruktør var Kristian Brustad som 
ansvarlig redaktør i LO Media og om lag 15 personer deltok i LO i Oslos lokaler. 
 
29. april: Internasjonalt forum om Vietnam  
LO i Oslo hadde besøk av en delegasjon fra fagbevegelsen i Hanoi i slutten av april. Fredag 
kl. 17.00 inviterte internasjonalt utvalg til treff på puben Mono i Pløens gate 4 ved 
Youngstorget hvor ca 20 frammøtte fikk høre om situasjonen i Vietnam og delta i allsang. 
 
1. mai: Arbeidernes internasjonale kamp- og solidaritetsdag  
Om morgenen ble det som vanlig arrangert en minnehøytidelighet ved minneplata over 
Osvaldgruppens falne på Jernbanetorget. Terje Fjellum, leder av Oslo Grafiske Fagforening, 
holdt appell. Ved monumentet i Birkelunden ble det arrangert en minnehøytidelighet over de 
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norske frivillige i den internasjonale brigaden i den spanske borgerkrigen 1936-39. Sissel 
Hallem, klubbleder i Relacomklubben i EL&ITForbundet, holdt årets tale og la ned blomster. 
  
Det tradisjonsrike 1. mai-arrangementet på Youngstorget startet kl. 11.05 med appeller ved 
Håvard Vederhus, leder for AUF i Oslo, og Bitte Vatvedt, leder Oslo Nei til Atomvåpen, ved 
henholdsvis Pioneren og Fredsmonumentet. Dagens talere var Bjørnar Moxnes, Rødts 
førstekandidat i Oslo, Marianne Borgen, Sosialistisk Venstrepartis førstekandidat i Oslo og 
Libe Rieber Mohn, Arbeiderpartiets førstekandidat i Oslo.  Det var internasjonal appell ved 
Tran van Thuc, leder for Hanoi Federation of Labour og solveig Igesund, leder Norsk 
Folkehjelp Ungdom. Oslo Janitsjar, Sinsen Ungdomskorps og Sosialistisk kor sørget for 
kulturelle innslag i løpet av arrangementet.  
I følge telling foretatt med tellemaskin, utført av Arne Rolijordet, var det ca. 5.600 som 
deltok i årets demonstrasjonstog mot 5000 personer året før.  Antallet deltakere i 
demonstrasjonstoget var under gjennomsnittet for 1. mai-arrangementene på Youngstorget de 
siste årene. Gjennomsnittet hittil på 2000-tallet er 6.370 per 2011.   
 
LO i Oslos hovedparole var: Styrk velferden- nei til privatisering - stem rødgrønt. 
De andre sentrale parolene som ble båret i toget var:  
Gratis barnehage og gratis SFO • Nei til velferdskutt – ikke straffsyke og uføre • Faste 
ansettelser til tariff • Lovfestet rett til heltid• Milliarder til klimavennlig energi og ny industri 
• Innfør skatt på aksje – og valutahandel • Forsvar tariffavtalene mot EØS - veto mot EUs 
tredjepostdirektiv • Norske soldater ut av Afghanistan • Anerkjenn Palestina 
– økonomisk boikott av Israel • Et NATO uten atomvåpen 
Se bakerst på side 47 for en komplet oversikt over det politiske grunnlaget. 
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. 
 
31. mai: Guidet vandring på Gressholmen  
Studieutvalget inviterte til vandring på Gressholmen via båt fra Vippetangen. Leif Gjerland 
som har skrevet boka "Oslos øyrike - før og nå" guide. Etterpå ble det mat på kroa. 42 deltok. 

9. juni: ”Sangen om Aliette” på Cafescenen på Oslo Nye Teater.  
 
Kulturutvalget inviterte til å se teaterstykket ”Sangen om Aliette”, en satire om bosetning av 
mindreårige flyktninger ved Blendwerk Teater.  
 
24. august: Guidet vandring om klasseskillene i Oslo 
I forbindelse med valget arrangerte LO i Oslo guidet vandring om den historiske bakgrunnen 
for klasseskillene i Oslo. Lokalhistoriker og forfatter Leif Gjerland tok oss med på tur på 
Tøyen og Grønland og fortalte om hvordan Østkanten ble til, og om hvordan det kunne ha 
gått dersom slottet hadde blitt bygd på Tøyen slik Karl Johan vurderte å gjøre. Etterpå ble det 
matservering og orientering om LO i Oslos valgkampopplegg for de om lag 30 frammøtte.  
 
27. september Omvisning med Steinar Saghaug i Folketeaterbygningen   
 
Folketeaterbygningen nederst på Youngstorget ble reist i nittentredveårene som Oslos høyeste 
og gikk under navnet ”Skyskraperen”. Den har rommet viktige funksjoner i byens kulturliv 
og forbindes ikke minst med politikk og arbeiderbevegelsen. 20 personer deltok. 
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21. oktober: Teaterkveld ”Abrahams barn” på Det Norske Teateret 
 
28 personer spiste middag sammen i spegelbaren før ”Abrahams barn” som tar utgangspunkt 
i at jødedommen, kristendommen og islam gjør krav på Abraham som sin stamfar.  
 
1. november: Sangkveld i LO i Oslos lokaler 
 

Kulturutvalget inviterte til sangkveld hos LO i Oslo. Sanger fra inn- og utland ble avsunget 
akkompagnert av Trond Ydersbond på gitar og med Arild Eriksen som forsanger. Knut 
Kjeldstadli, professor i historie, fortalte om bakgrunnen for de enkelte sanger. 35 deltok.  
17. november Internasjonalt forum ”Hvor går Cuba?”  
Forumet var i samarbeid med Cubaforeningen og samlet 35 deltakere i LO i Oslos møterom. 
Det var flere innledninger og LO i Oslos internasjonale utvalg delte inntrykk fra seminar 
avholdt med CTC Havanna for lokale tillitsvalgte i oktober. (se mer i utvalgets beretning) 

30. november: LO-arrangement: Ja til mangfold - nei til rasisme - si i fra 
LO i Oslo var teknisk arrangør for arrangementet sammen med LO på Youngstorget onsdag 
30. november kl. 17.00 med appeller og underholdning. På programmet stod blant annet 
Queendom og Guro Von Germeten. Etter at LO i Oslos leder Roy Pedersen åpnet 
arrangementet var det appeller ved LO-leder Roar Flåthen, Julia Banda Rasmussen som er 
hovedverneombud i Posten, AUFs generalsekretær Tonje Brenna og Mandana Yousefi, faglig 
ungdomssekretær i LO.  
 
7. desember: Markering mot Oslo-budsjettet i Rådhusets borggård 
Grunnlaget var at Høyre, Venstre og KrF i byråd betyr velferdskutt og konkurranseutsetting. I 
bydelene rammes barn og eldre av stadige kutt i velferdstilbud. Lokalpolitikerne tvinges til å 
skjære ned på fritidstilbud for barn og unge, hjemmetjenester og viktige, forebyggende tilbud 
som for eksempel seniorsentre. I mens kaster byrådet bort penger på omorganisering av 
kollektivtrafikken som de fleste rister på hodet av og som årlig betyr 55 millioner ut av 
vinduet. Byrådets prestisjeprosjekt, Lamda i Bjørvika, har hittil kostet kommunen 110 
millioner kroner å forprosjektere, for et bygg som det ikke er politisk flertall for å bygge. 
. Paroler for markeringen var - Mer til bydeler og skole – nei til kutt. - Gode tjenester for alle 
– ingen privatisering. - Sats på kollektivtrafikk – glem konkurranseutsetting. - Faste 
ansettelser – nei til sosial dumping. Arrangører: Fagforbundet Oslo, Utdanningsforbundet 
Oslo og LO i Oslo. NRK Østlandssendinga dekket saken på en god måte. 

 
EØS-relaterte aktiviteter i 2011 
 
17. januar: Seminar om ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter 
Fagforbundet, Nei til EU og EL&IT-forbundet står bak prosjektet ”Alternativer til dagens 
EØS-avtale” og inviterte til seminar om ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter i Håndverkeren.  Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo og spørsmål som ble tatt opp 
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var blant annet hvorfor ESA mener at den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår må 
endres og NHOs syn på forskriften og den foreslåtte forskriftsendringen.  
 
4. april: Alternativer til EU og EØS og EUs initiativ for evaluering av EØS 
LO i Oslo er med i prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale og prosjektet arrangerte 
seminar i Norsk Design- og Arkitektursenter. Seminaret tok for seg hvilke erfaringer andre 
land har med sin tilknytning til EU, hva som er i Sveits sine avtaler, om det finnes noen vei ut 
av EU for et land som Danmark og hva er status for debatten om deres forbehold og euro, om 
Island er på vei inn i EU og hva som ligger i EUs initiativ for evaluering av EØS og 
Sveitsavtalene. Innledere fra inn- og utland deltok. 
 
20. juni: Seminar om reservasjonsretten, postdirektivet og veien videre 
I flere år har det vært diskutert om reservasjonsretten er reell. Mange hevder at å reservere seg 
mot EU-direktiv vil få store konsekvenser. Gjennom behandlingen av EUs tredje postdirektiv 
kan vi få muligheten til å teste reservasjonsretten. Prosjektet Alternativer til dagens EØS-
avtale, som ble etablert i februar i år av noen forbund, organisasjoner og LO i Oslo, inviterte 
til seminar mandag 20. juni kl. 11.00 i Håndverkeren møtesenter i Rosenkrantz' gate. 
 
30. september - 1. oktober: Konferanse om EU og EØS  
Den faglige konferansen om ulike sider ved EU, EØS og fagbevegelsen ble holdt i 
Håndverkeren i Oslo fredag 30. september og lørdag 1. oktober. Temaer var blant annet den 
økonomiske krisa, velferdsstaten, vikarbyrådirektivet, sosial dumping og alternativer til EØS. 
LO i Oslos innleder var blant innlederene. 
 
5. desember: Fanemarkering foran Stortinget: Veto mot EUs 
vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser 
5. desember 2011 var fristen for EU/EØS-land å ta inn vikarbyrådirektivet. Direktivet truer 
arbeidsmiljøloven og tariffbestemmelser om begrensninger av innleie fra vikarbyråer. 
Avgjørelser om dette vil kunne bli overlatt til EU/EFTA-domstolen og fagbevegelsen krevde 
av regjeringa at likebehandlingsprinsippet innføres, men at vi avstår fra resten av direktivet. 
Man krevde at LO-sekretariatet måtte fatte vedtak om veto, ellers må LOs representantskap 
realitetsbehandle vikarbyrådirektivet. Det var appeller ved LOs nestleder Tor-Arne 
Solbakken, leder i Fagforbundet, Jan Davidsen, nestleder i Fellesforbundet, Anders Skattkjær, 
leder i FO, Rigmor Hogstad, leder i EL & IT Forbundet, Hans Felix, og leder i Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen. Også andre forbund har sluttet seg til; Norsk 
Transportarbeiderforbund, Skolenes Landsforbund og flere LO-avdelinger. På denne andre 
markeringen mot vikarbyrådirektivet (den første var 1.desember 2010) deltok fagorganiserte 
fra hele landet under 73 faner. 

 
Valgrelaterte aktiviteter i 2011: 
 
Valgkampen for ny politikk i Oslo 
LO i Oslo har arbeidet med to hovedoppgaver før og under valgkampen: Å vise forskjellene 
mellom et fortsatt Høyre og Frp-byråd og et nytt flertall bestående av Oslos rødgrønne. Det 
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andre er å få Oslo-folk til å stemme. Vi har oppfordret tillitsvalgte og medlemmer til å gjøre 
en innsats som å dele ut materiell på arbeidsplassen, i postkassene der de bor, oppfordre folk 
til å stemme og bli med på utdelingsaksjoner. 
 
 
Materiell 
Årsmøtet vedtok 67 spørsmål til partiene etter en lang prosess med å forankre disse i 
organisasjonen. En kortversjon av spørsmål og svar ble trykket som en del av valgmateriellet. 

LO i Oslo har sammen med LO i Bergen utgitt pamflett om konkurranseutsetting, 
”Konkurranseutsatt - Høyresidens politikk truer velferden vår”. Gjennom historiene til 
Kingsley, Astrid og ”Julia” får vi et innblikk i hverdagen i de konkurranseutsatte jobbene og 
resultatet av flere år med konkurranseutsetting og privatisering i Oslo kommune. De forteller 
om stadig lengre arbeidsdager, dårligere lønns- og arbeidsvilkår og en stoppeklokkeomsorg 
som ikke tillater vanlig medmenneskelighet. I pamfletten på 32 sider er det også en 
gjennomgang av høyresidens argumenter og fagbevegelsens svar, samt en kort presentasjon 
av hva partiene mener om privatisering av helse- og omsorgstjenester. 
 
Det ble også laget valgavis ”Vi vil farge byen rød” med intervjuer om sentrale valgkamptema 
for utdeling samt hjemsending til 162.500 hustander.  

På temaet eiendomsskatt ble det laget et faktaark til bruk blant annet på partienes årsmøter før 
programmene ble vedtatt.  

 
Utdelingsaksjoner 
I alt 67 personer har deltatt på 86 ”vakter” på 2-3 timer hver på til sammen 20 ulike steder i 
hovedsak kollektivknutepunkter, morgener, ettermiddager og lørdager. 12.000 
spørsmålshefter og ca. 4.000 aviser er utdelt i disse aksjonene.  
 
6. april: Åpent møte om "New Public Management"  
Hva kan overlates til kommersielle aktører? var tema for møtet på P-hotels i Grensen. 
Innledere var Rolf Rønning fra Høyskolen Lillehammer og Mari Sanden fra Fagforbundet 
Oslo. I tillegg ble det politikerpanel med Rina Mariann Hansen, Oslo Ap, Andreas Behring, 
Oslo SV og Bjørnar Moxnes, Rødt Oslo. Bra frammøte fra fagbevegelse og rødgrønne. 
 
31. august: Debattmøte med partiene i Oslo om kommunale tjenester er 
bedre enn private 
Fellesforbundets avdelinger i Oslo sammen med LO i Oslo arrangerte debattmøtet i Oslo 
Kongressenter Folkets Hus. 
 
6. september: Åpen debatt om skolepolitikk i Folkets Hus 
Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund inviterte til åpent debattmøte om hvordan vi får til 
en skole for alle med relevant innhold og lite frafall. Det var i Spiseriet Henrik i Folkets Hus 
på Youngstorget. Innledninger ved Roy Pedersen, leder av LO i Oslo, Stein Grøtting, leder av 
Skolenes Landsforbund, og Axel Fjeldavli, nestleder i Elevorganisasjonen. Det var 
kommentarer ved Andreas Halse, bystyrekandidat for Arbeiderpartiet, Andreas Behring, 
bystyrekandidat for SV, og Reza Rezaee, ordførerkandidat for Rødt.  
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Budsjettalliansen 
Det har hele året vært regelmessige møter mellom Fagforbundet Oslo, Norsk 
Sykepleierforbund Oslo, Utdanningsforbundet Oslo og LO i Oslo, etter fanemarkeringen vi 
arrangerte sammen 23. november i 2010. Et resultat ble en enkel fanemarkering mot 
oslobudsjettet 7. desember som fikk oppslag i Østlandssendingen. 
 
Innledninger og intervjuer i forbindelse med kommunevalget 
Roy Pedersen har deltatt på flere møter og konferanser gjennom året som innleder om valget. 
Han har blant annet innledet for EL & IT Forbundet Oslo og Akershus, Oslo og Akershus 
NNN, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet Private virksomheter, Fagforbundet 
Oslo, LO i Larvik og AUF Oslo. Han har også vært intervjuet flere ganger i aviser og radio. 
Lokalavisene, samt Fri Fagbevegelse har dekket den faglige valgkampen i Oslo best med 
flere større artikler og intervjuer. Noen leserinnlegg er kommet på trykk i andre aviser. 

 

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. 10-15 henvendelser i snitt per uke 
har gjennom året fått rådgivning ved frammøte på advokatkontoret eller per telefon. Den 
juridiske rådgivningen består av en gratis konsultasjon på inntil en halv time, der saken enten 
løses, eller går videre som advokatbistand betalt av den enkelte. 
 

Styrets arbeid  
 
Det har i perioden vært avholdt ni styremøter hvorav et var en tre dagers styrekonferanse i 
mai i Stockholm. I denne fikk vi verdifulle innspill fra representanter fra LO i Stockholm 
samt Daniel Suhonen, redaktør i Tverrdrag, om den faglige og politiske situasjonen. I tillegg 
drøftet styret egne planer og strategier framover. Styremøtene var 3. januar, 7. februar, 7. 
mars, 25.- 27. mai, 22. august, 19. september, 10. oktober, 14. november og  5. desember. 
 
Arbeidsutvalget har møttes jevnlig mellom styremøtene. 
 
Styret har bl.a. behandlet saker som forslag til uttalelser i representantskapet, kursvirksomhet, 
bevilgninger og deltakelse i ulike aktiviteter, Libyakrigen, tilslutning til Alternativer til EØS, 
kampen  mot vikarbyrådirektivet, 1. mai, forberedelser til og oppsummering av valget 2011, 
de nyfascistiske attentatene i juli, antirasistisk mobilisering i etterkant av dette i tillegg til 
organisatoriske saker. Styret har hatt eksterne innledere i en saker styret har arbeidet med som 
for eksempel valgkampen. I løpet av forberedelsene til denne har leder for Oslo AP, Jan 
Bøhler, leder og nestleder for Oslo SV, Per Østvold og Andreas Behring, samt Oslo Rødts 
leder, Bjørnar Moxnes, møtt styret for innspill begge veier om valgkampen. Vi har hatt 
innledere på saker som for eksempel Manifest Analyse ved Ali Esbati og Julie Lødrup om 
attentatet på regjeringskvartalet og Utøyamassakren. Et annet tema som har vært oppe i 
styremøter er arbeidet mot avskjeden av tillitsvalgt ved DHL Ulven, Monica Nkechi Okpe og 
Dag Tønder i Oslo Transportarbeiderforening, har innledet for styret om arbeidet for Monicas 
sak som mange har engasjert seg i. 
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Representasjon    
 
LOs representantskap: 
Roy Pedersen  (Fellesforbundet) representant 
Julia Banda Rasmussen (Postkom)  vararepresentant  
 
AOF Oslo 
Alexander Kvedalen representerer LO i Oslo i styret  
 
Yrkesopplæringsnemnda i Oslo: 
Egil Mongstad (Fellesforbundet) representant 
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet) vararepresentant 
 
Fra 1.1.12 er det oppnevnt nye 
 
Lærlingesenteret for byggfag: 
Morten André Rønningen (Fellesforbundet) representant 
 
Representantskapet Anker studentboliger: 
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) leder 
Tone Gjesdal (Fagforbundet) medlem 
Ullrich Vollmerhaus (SL) medlem 
 
 
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 
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 Tidligere 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 

 21



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 
Sissel Weholdt regionssekretær 
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 Tidligere fagforeningsleder 
Knut Øygard Trykker 
Silje Bækkelund Grafisk designer 
Vigdis Vollset       
Helena Bozicevic Servitør 
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Solidaritetsmarkeringer /demonstrasjoner / 
appeller 
 
13. januar: Markering på Bekken & Strøm under streik for tariffavtale 
Mange fagforeninger deltok på støttemarkeringen torsdag 13. januar i forbindelse med 
streiken for tariffavtale ved Bekken & Strøm på Gjøvik. Det gikk buss fra Youngs gate 11 
(utenfor Folkets Hus på Youngstorget) med retur til Oslo. Forbundslederne Sture Arntzen i 
Handel og Kontor og Arve Bakke Fellesforbundet holdt appell. 
 
8. mars: Den internasjonale kvinnedagen  
 

LO i Oslo deltok i 8. marsdemonstrasjonen med våre paroler om Heltid og likelønn nå og 
Ikke rør sykelønna - bevar uførepensjonen. Hovedparolen var Kvinnedagen 100 år, vekk 
med kvinnelønna, inn med kvinnemakta. 

8. mai: Fredsinitiativets fredsmarsj 
 
Roy Pedersen holdt appell foran Stortinget i anledning Fredsinitiativets fredsmarsj fra 
Eidsvoll til Oslo mot norsk deltakelse i Afghanistan-krigen. 
 
23. mai: Åpent kveldsmøte i forbindelse med Velferdskonferansen 
LO i Oslo var medarrangør sammen med For velferdsstaten, Fagforbundet Oslo, 
Utdanningsforbundet Oslo og Norsk Sykepleierforbund Oslo av åpent møte på Litteraturhuset 
i forbindelse med Velferdskonferansen. 
 
7. juni: Støttemarkering for avskjediget klubbleder 
 
Monica Nkechi Opke, klubbleder ved DHL, ble avskjediget uten saklig grunn  og forbundet 
arrangerte støttemarkering  ved DHLs lokaler på Ulven i Oslo der mange fra LO i Oslo 
deltok. 
 
14. juni: Markering for Libya foran Stortinget: Norske kampfly hjem 
Fredsinitiativet, Norges Fredslag og Norges Fredsråd arrangererte markering på Eidsvolds 
plass tirsdag 14. juni i anledning av utgåelsen av kontingenten for Norges militære deltakelse 
i Libya, og for å hindre en avgjørelse om fortsettelse av et slikt type engasjement. 
Parolegrunnlaget var: - Stopp bombinga! - Norske kampfly hjem! - Våpenhvile og 
forhandlinger for Libya! Svein Mortensen, leder for LO i Oslos internasjonale utvalg var 
blant appellantene. (Se LO i Oslos uttalelse vedtatt av styret 4. april) 
 
16. juni: Forsvar dagens uføretrygd: Konferanse og markering  
I forbindelse med regjeringens forslag til ny uføretrygd arrangerte aksjonen Forsvar dagens 
uføretrygd, som LO i Oslos er den del av, konferanse torsdag 16. juni i Lærernes Hus, 
Osterhaus gate 4 A i Oslo. Det ble gjennomgang av regjeringens forslag til uføretrygd og 
alderspensjon for uføre ved Arne Byrkjeflot, leder av LO i Trondheim, og konsekvenser for 
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ansatte i offentlig sektor ved Gudrun Høverstad, Forsvar Offentlig Pensjon og styremedlem i 
LO i Oslo. Det var også markering foran Arbeidsdepartementet, Einar Gerhardsens plass, 
hvor hovedparolen var ”Nei til kutt i alderspensjon for uføre, fortsatt opptjening til 67 år og 
ingen levealderjustering”. Øvrige paroler: Uføre har dårlig råd – ikke ta fra dem enda mer, 
Forsvar dagens uføretrygd, Behovsprøvd barnetillegg som en varig ordning, Forsvar 
uførepensjonen i privat og offentlig tjenestepensjon, Fortsatt pensjonistskatt på uføretrygd og 
Behold fribeløpet på 79.000 (1 G).  
 
30. juni: Markering til støtte for Ship to Gaza foran Stortinget 
Ship to Gaza Oslo/Akershus arrangerte markering til støtte for Freedom Flotilla II som skulle 
mot Gaza uken etter.  Demonstrasjonen gikk til den israelske ambassaden.  
Randi Færevik fra Internasjonalt utvalg i LO i Oslo holdt appell. Markeringen hadde følgende 
paroler: -Opphev blokaden nå! -Slipp frihetsflåten frem! -La Gaza leve! -Nå må regjeringen 
legge press på Israel! 
 
7. oktober: Fredsinitiativets markering mot krigen i Afghanistan 
Roy Pedersen holdt appell på Fredsinitiativets markering. 
 
10. oktober: Støttemarkering for Monica Okpe 
Roy Pedersen var blant appellantene på støttemarkeringen for Monica Okpe utenfor DHLs 
lokaler på Ulven. 
 
10. november: Seminar ”Fagopposisjonen av 1911” 
LO i Oslo var medarrangør sammen med LO i Trondheim på seminaret ”Fagopposisjonen av 
1911” som ble holdt i Trondheim. Roy Pedersen innledet om framtidig organisering, 
tariffkrav og LO-kongressen 2013. 
 

19. november: Vertskap for UDs aspirantkurs 
Utenriksdepartementets aspirantkurs var på besøk hos LO i Oslo hvor Roy Pedersen foredro 
om fagbevegelsens historie, tariffoppgjør og LOs rolle og oppgaver. 
 

Deltakelse på diverse reiser/seminarer og 
arrangementer:  
 
31. januar: Trondheimskonferansen  
Roy Pedersen innledet på Trondheimskonferansen om den økonomiske krisa i Europa. 
 
18. februar: LO i Trondheims 100-årsjubileum 
Roy Pedersen hilste jubilanten og overrakte gave. 
 
28. februar: Innledning i Oslo Arbeiderpartis Veteranforum 
Roy Pedersen innledet i Oslo Arbeiderpartis Veteranforum under tittelen ”Er fagbevegelsen 
død?”. 
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10. - 20. mars: Besøk hos CTC Havanna 
LO i Oslo har i mange år hatt samarbeidsprosjekt med CTC Havanna på Cuba som 
Internasjonalt utvalg har gjennomført. CTC Havanna inviterte Roy Pedersen til seg for å 
videreføre det gode samarbeidet med LO i Oslo og fortelle om sitt arbeid og situasjonen på 
Cuba. 
 
29. mars: Innledning hos Relacom-klubben i EL & IT Forbundet 
Roy Pedersen innledet for klubben om den økonomiske krisa i Europa. 
 
31. mars - 1. april: LO-konferanse om valgkampen 
LO arrangerte konferanse på Sørmarka for LO-avdelingene om valget. Roy Pedersen deltok. 
 
1. april: Hvilke feministiske saker bør prege høstens valgkamp?  
Sissel Hallem fra LO i Oslos styre og EL&IT deltok på arrangement ved kvinnegruppa Ottar 
”Feministisk fredag” sammen med representanter fra Rødt, SV og AP i paneldebatt. 
 
17.mai: Tale og kransenedleggelse Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøm 
Roy Pedersen hedret minnet om de to LO-advokatene på Vår Frelsers Gravlund. De to ble 
dømt til døden og henrettet av nazistene for 70 år siden for motstand  mot okkupasjonen. 
 
4. og 5. mai: Storbykonferanse i Bergen 
LO i Oslo var representert med Roy Pedersen, Julia Rasmussen, Erik Hagen og Alexander 
Kvedalen på storbykonferansen hvor de største LO-avdelingene deltok. 
 
23. mai: Velferdskonferansen ”Ta tjenestene tilbake” 
På Velferdskonferansen 2011 var LO i Oslo representert med Roy Pedersen, Sissel Hallem, 
Ingunn Gjerstad og Alexander Kvedalen. 
 
30. august: Politisk duell om individuelle lønnsavtaler og midlertidige 
ansettelser 
EL & IT Forbundet i Oslo og Akershus inviterte til politisk duell mellom Kristin Clemet fra 
Civita og Ali Esbati fra Manifest, med LO i Oslos leder Roy Pedersen som møteleder. 
Liberalistene vil ha en mer fleksibel arbeidsmiljølov, mer innleid arbeidskraft og midlertidige 
ansettelser. De vil ha individuelle lønnsavtaler framfor landsomfattende tariffavtaler.  
”Individets rett til å velge” eller frihet til underkastelse og større sosiale forskjeller? spurte EL 
& IT Forbundet i Oslo og Akershus. 
 
30. august: Åpent debattmøte om anerkjennelse av palestinsk stat 
Sammen med Palestinakomiteens faglige utvalg og Palestinakomiteen i Norge inviterte LO i 
Oslo til debattmøte om palestinsk stat på Litteraturhuset i forbindelse med at FN skal ta 
stilling til å anerkjenne en palestinsk stat. Innledere var Peter M. Johansen, journalist i 
Klassekampen, Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant og nestleder i Utenriks- og 
forsvarskomiteen, Terje Kalheim, LOs internasjonale avdeling, og Yasser Najjar, Palestinas 
ambassadør i Norge deltok og Svein Mortensen fra internasjonalt utvalg var møteleder. 
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15. - 16. september: Europeisk hovedstadskonferanse i København 
LO i Oslo var representert på den europeiske hovedstadskonferansen med Roy Pedersen. 
 
17. september: Markering for palestinsk stat 17. september 
FN skulle 20. september ta stilling til å anerkjenne en palestinsk stat. Tre dager før, lørdag 17. 
september, var det markering foran Stortinget kl. 14.00 til støtte for en palestinsk stat. 
Parolene var: Anerkjenn en selvstendig palestinsk stat, Opphev okkupasjonen, og Avskaff 
Israels ulovlige bosettinger. Palestinakomiteen står bak markeringen som LO i Oslo, Norsk 
Folkehjelp og Fellesutvalget for Palestina så langt har sluttet seg til. Det var flere appeller. 
 
22. september: Paneldebatt om rasisme på Journalisthøgskolen 
Roy Pedersen deltok som debattant på seminar om kamp mot rasisme for studentene ved 
Journalisthøgskolen. 
 
28. september: Frokostmøte hos NITO om kamp mot rasisme 
Roy Pedersen innledet på frokostmøte i regi av NITO som ble holdt på Litteraturhuset. 
Temaet var kamp mot rasisme. 
 
4. - 5. oktober: LOs fylkeskonferanse i Akershus 
Roy Pedersen gjestet LOs fylkeskonferanse i Akershus. 
 
21. november: Seminar i NTL Nav 
Roy Pedersen innledet om tariffoppgjøret og politiske utfordringer på seminar i NTL Nav. 
 
2. desember: Innledning på medlemsmøte i HKs samfunn av Det norske 
Arbeiderparti 
Roy Pedersen innledet om det rødgrønne prosjektet på medlemsmøte i HKs samfunn av Det 
norske Arbeiderparti. 
 
15. - 16. desember: LOs organisasjonskonferanse 
På LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka var LO i Oslo representert med Roy Pedersen 
og Sissel Hallem. 
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Internasjonalt utvalgs arbeid 
 
Utvalgets sammensetning oppnevnt på styrekonferansen 26. mai 2011 
 
Medlemmer: 
Kleiv Fiskvik, Fagforbundet                                                     
Randi Færevik, Fagforbundet                                                  
Magne Glimdal, Fellesforbundet 
Anita Guldahl, Fagforbundet                                                
Bjørn Halvorsen, NTL  
Janne Hegna, HK, nestleder                 
Arne Larsen, NNN  
Kjetil Larsen, NTL              
Svein Mortensen, Fellesforbundet, leder 
Olaf Svorstøl, NTL                                                         
Lill Sæther, NTL                 
Michael John Tung, NLF     
Sissel Weholdt, HK 
 
Sekretær Ingunn Gjerstad (LO i Oslo) 
 
Hovedprioriteringer og retningslinjer  
 
Utvalgets arbeid baserer seg på LO i Oslos vedtak og uttalelser. Retningslinjene er 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 
opparbeide erfaring, og få tillit hos samarbeidspartneren. Hovedprosjektene har vært stabile 
over tid. Disse prosjektene har vært retta mot fagbevegelsen i land i overgang fra tradisjonell 
planøkonomi og baseres på likeverdighet og tar sikte på å gi utbytte for begge parter. 
 
LO i Oslo - Internasjonalt utvalg (IU) 
* er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale solidaritetsprosjekter. 
* er rådgivende for ledelsen i slike saker 
* kan ta sjølstendige initiativer, som legges fram for ledelsen, i spørsmål vedrørende 
internasjonal solidaritet. 
* forbereder forslag til årsmøtet, 1.mai-paroler 
* bør ta initiativ til aktivitet fra foreninger og klubber. 
 
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. 
Derfor har LO i Oslo samarbeidsavtale med CTC Ciudad Habana, Cuba (som er fornyet for 
tre år i desember 2009), og med Hanoi FOL, Vietnam fra 2005. Vi har også hatt et 
regelmessig samarbeid med den lokale avdelingen av ACFTU, Shanghai Municipal Trade 
Union Council, SMTUC, som i 2009 for første gang er nedfelt i en samarbeidsavtale. 
 
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. 
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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 2011 avholdt ti ordinære utvalgsmøter 21. januar, 4. februar, 4. mars, 29. april, 
17. juni, 19. august, 16. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember. I tillegg er det 
jevnlig møter mellom leder og sekretær om oppgaver, samt i arbeidsutvalget som består av 
leder, nestleder og sekretær. Det har også vært en god del arbeidsmøter for ulike konkrete 
oppgaver, som for eksempel å forberede besøket fra Hanoi FOL som var her 28. april til 4. 
mai og for å planlegge seminar om ALBA (se eget punkt). I forkant av hver av de to 
prosjektreisene til Havanna og Hanoi har deltakerne hatt møter for å forberede arbeidet med å 
avholde seminarer med våre samarbeidspartnere.  
 
Det har også funnet sted møter med internasjonal avdeling i LO ved ledelsen og de ansvarlige 
hos LO på våre samarbeidsområder. Videre har det vært enkeltmøter med eksterne kontakter, 
som for eksempel aktivister i Palestinakomiteen og FuP og besøkende fra andre land. 
Utvalgets medlemmer og sekretær har enkeltvis og sammen deltatt i eksterne møter for å søke 
kunnskap og utveksle erfaringer. 
Utvalget har kontinuerlig drøftet våre hovedsamarbeidsprosjekter samt andre tema som 
tradisjonelt har vært viktige for LO i Oslo, som solidaritetsarbeidet med Palestina og forsøkt å 
fange opp andre tema av interesse. Vi har invitert innledere til møtene og noen av disse har 
vært organisert som en åpen seksjon, med invitasjon til styret og via LO i Oslos nyhetsbrev. 
 
Innledninger i internasjonalt utvalgs møter i 2011 har vært: 
21. januar: Under tittelen: Palestinasolidaritet - Hva skjer, deltok Terje Kalheim fra LO, 
Glenn Noss og Gullbrand Giacobbe-Helleberg fra Palestinakomiteen og Helga Hvidsten fra 
Fellesutvalget for Palestina. Enighet om å styrke samarbeidet og solidaritetsarbeidet. 
 
21.januar: Hva skjer i Tunis? Terje Kalheim fra LO innledet 
 
4.mars: Utviklingen i Kina ved Mette Halskov Jensen, Professor i Kinastudier ved UiO som 
innledet om ”Kinas neo-socialistiske prosjekt og trykket nedefra” 
 
17. juni: Ingrid Fiskaa, statssekretær i Utenriksdepartementet, orienterte om Norges 
samarbeid med Cuba og inntrykk fra reise til Cuba i mai.  
 
14.oktober: Lill Sæther hadde basert på mange års kjennskap til Vietnam, laget en innledning 
om den faglige situasjonen i Vietnam samt litt fra seminarene avholdt tidligere i år. 
 
Sven Ytrelid fra AOF har innledet om AOFs tilbud til fagbevegelsen. 
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Samarbeid med Hanoi FOL, Vietnam. 
Besøkt hos oss 28. april til 4.mai og to seminarer 31. mai til 3. juni i Hanoi 
 
LO i Oslos nåværende samarbeidsavtale med Hanoi Federation of Labour (Hanoi FOL) går 
tilbake til 2005. Vi har via LO søkt om NORAD-midler siden 2006 og finansieringen er i sin 
helhet dekket av disse midlene i 2011. LO i Oslo er ved siden av LOs eget arbeid den eneste 
faglige virksomhet vi kjenner til som over tid har bygget slike relasjoner og årlig arrangerer 
denne typen seminarer og trening for tillitsvalgte i Vietnam. 
 
Hanoi FOL besøkte LO i Oslo i tiden 28. april til 4. mai. 
 
En gruppe bestående av Svein Mortensen, Kleiv Fiskvik, Olaf Svorstøl og Ingunn Gjerstad 
forberedte besøket og deltok aktivt i å følge dem rundt i møter samt vise dem byen. LO i 
Oslos leder Roy Pedersen samt nestleder Anna Elisabeth Uran deltok også i vertskapsroller. 
Andre utvalgsmedlemmer som engasjerte seg under besøket var Randi Færevik, Magne 
Glimdal, Lill Sæther, Michael John Tung og Sissel Weholdt.  Vi laget miniseminar om 
lønnsspørsmål, verving og situasjonen i Vietnam og Norge, kulturarrangement på Mono med 
bidrag av landenes kultur, besøk på zoologisk museum og båttur. Delegasjonen deltok i 1. 
mai-feiringen, delegasjonsleder holdt appell og de gikk først i toget med etterfølgende lunsj i 
NTL. Det var også et møte med LOs ungdomsansvarlig, Oslos ordfører i rådhuset og 
bedriftsbesøk i Schibsted trykkeri. De som besøkte oss i år var Tran Van Thuc (leder for 
Hanoi FOL), Pham Chi Hieu, Mai Thi Tuyet, og tolken Dam Quang Cu fra VGCL. 
 
Seminarer i Hanoi 31. mai til 3. juni 
 
Som en del av avtalen med Hanoi FOL ble det i 2011 avholdt to todagers seminarer i Hanoi 
Lill Sæther (NTL) var delegasjonsleder, Randi Færevik (Fagforbundet) og Kjell Finvåg (HK), 
styremedlem til årsmøtet 2011, deltok fra LO i Oslo.  
 
I fjor ble det avtalt å forsøke å arrangere seminarene på våren i stedet for om høsten og dette 
fungerte bra. Programmet ble endelig fastsatt under deres besøk hos oss. Det var åtte forelesere fra 
deres side og tre fra vår. Emnene var stort sett som i 2010, med tillegg av medlemsverving og 
profilering av fagforeningen i tillegg, etter deres ønske.  
De vietnamesiske foreleserne tok opp forholdet og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og 
utfordringer for fagbevegelsen i Vietnam, antallet kollektive avtaler og arbeidet med å inngå disse, 
kollektive forhandlinger (som foregår på arbeidsplassene) og forhandlingsteknikk, medlemsverving 
og – tilbud og utvikling av fagforeningene. Vi foreleste om fagbevegelsens historie i Norge, 
gjennomføring og det legale grunnlaget for sentrale og lokale lønnsforhandlinger, medlemsverving 
og profilering av fagbevegelsen, kommunikasjon, konfliktløsning, forhandlingsteknikk, 
hersketeknikker og den nordiske modellen og trepartssamarbeidet i Norge. Det var også fem 
rollespill i forhandlingstema som krav om lønnsopprykk, arbeidstid og overtid, helse- miljø- og 
sikkerhet, ekstra fridager i forbindelse med vietnamesisk nyttår og lunsjpauser. Vi hadde håpet at 
det ville være mulig også for tillitsvalgte på grasrota og vanlige medlemmer å delta. Men de har 
ingen mulighet til å få fri fra jobb for å delta på seminar og er lite interessert i å bruke verdifulle 
fridager på seminar, spesielt hvis de må være borte fra familien. De har mye kortere ferie enn oss 
og mange arbeidere har ikke fri lørdag. Mange jobber skift som omfatter alle ukens syv dager. 
Seminarene ble gjennomført på Hanoi FOLs konferansehotell ved Vestsjøen i Hanoi. 
Forelesningene ble vist via to prosjektorer på både engelsk og vietnamesisk og samtidig tolket ved 
fremførelsen. Rollespillene fungerte veldig bra. Det var hhv 33 og 32 deltagere på seminarene, 
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hvorav hhv 8 og 11 kvinner. Vi håper de klarer å øke kvinneandelen neste år. Veldig få deltagere 
hadde vært med tidligere. Det var god tidsbruk å arrangere to todagersseminar i løpet av uken. På 
denne måten nådde vi flere og de fikk bedre utbytte av seminarene. 
 
Samarbeid med CTC i Havanna, seminar 25.-30.september. 
 
LO i Oslo har gjennom 12 år hatt et samarbeid med CTC Havanna. LOs internasjonale 
avdeling har finansiert det meste av dette samarbeidet, som har bestått av erfaringsutveksling 
i form av deltakelse på seminarer, kurs og konferanser i Norge og på Cuba.  
 
I år ble det arrangert et fem dagers seminar myntet på lokale tillitsvalgte i hovedstaden 
Havanna i uke 40. Bjørn Halvorsen, Janne Hegna og Olaf Svorstøl deltok fra LO i Oslo i 
årets seminar.22 deltakere, 17 kvinner og 5 menn i alderen 22 til 62 år (flertallet var unge folk 
mellom 22 og 35), fikk høre om den norske arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, 
hovedtariffavtalen i staten, hovedavtalen i staten, likestillingsproblematikk, hersketeknikker, 
verving, kontingentinnkreving, EU direktiver og utfordringer for fagbevegelsen i privat sektor 
i Norge. De cubanske innlederne konsentrerte seg i hovedsak om den økonomiske situasjonen 
på Cuba og de tillitsvalgtes rolle, men det ble også holdt innledninger om ILOs rolle, 
kjernekonvensjoner, kvinnekamp og likestilling. 
 
Den økonomiske situasjonen på Cuba er preget av lav effektivitet i arbeidslivet, lav 
produksjon, at man opererer med to forskjellige valutaer og at lønningene er så lave at de ikke 
stimulerer til et mer effektivt arbeidsliv med høyere produksjon. USAs over 50 årige blokade 
gjør det spesielt vanskelig å få økonomisk vekst. Blokaden påvirker hele den cubanske 
økonomien og det er ingen tegn på at Obama har tenkt å lette på dette.  
 
På seminaret var de spesielt interesserte i å høre hvordan vi organiserer folk i privat sektor i 
Norge siden denne sektoren og uformell sektor kommer til å vokse i årene framover.  
Cubanske myndigheter har ikke planer om å endre grunnprinsippene i sin økonomi. Det skal 
fortsatt være planøkonomi og man åpner ikke for vesentlig akkumulering av eiendom til 
private aktører og i hvert fall ikke for utenlandsk kapital. De cubanske innlederne menet det 
var viktig at de lokale tillitsvalgte også fikk innsikt i makroøkonomi slik at de kunne få en 
større grad av helhetsforståelse. Hittil har de lokale tillitsvalgte naturlig nok konsentrert seg 
mest om økonomien i den enkelte statsbedrift. Rollen til lokale tillitsvalgte skal selvfølgelig 
være å representere og være talspersoner for medlemmenes interesser men flere av innlederne 
påpekte at det også var i medlemmenes interesse å få opp produksjonen og få et mer effektivt 
arbeidsliv. Deltakerne på seminaret var hadde høyt utdanningsnivå ettersom Cuba har det 
høyeste utdanningsnivået i hele Amerika. Spørsmål som ble og diskusjonene i plenum vitnet 
om full ytringsfrihet. Olaf Svorstøl, som har fult utviklingen på seminarene gjennom en 
årrekke, observerte at spørsmålene og innledningene var langt mindre dogmatiske og 
slagordpreget enn tidligere. De var for eksempel enige om de var langt fra å nå målet om en 
sosialistisk stat. Innledningen om kvinnenes rolle i det cubanske arbeidslivet og i samfunnet 
generelt tyder på at de tidligere foredragene fra diverse norske innledere har påvirket cubansk 
fagbevegelse. 
I den skriftlige og muntlige evalueringen fra deltakerne kom det fram at de var 
gjennomgående fornøyd med seminaret og at de norske innledningene hadde vært svært 
relevante for den situasjonen Cuba og cubansk fagbevegelse er i nå. Første dag av seminaret 
ble Roy Pedersen takk for kondolanser fra CTC i forbindelse med terroranslaget i Norge 22. 
juli lest opp i spansk oversettelse. Det ble også vist bilder fra bombens virkning i 
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regjeringskvartalet. Dette gjorde tydelig inntrykk på forsamlingen. Det cubanske folk har selv 
vært utsatt for flere terroranslag og vi opplevde at medfølelsen var ekte.  
Etter delegasjonens syn er det viktig at samarbeidet mellom CTC Havanna og LO i Oslo 
fortsetter. Det er gjensidig læring men det er kanskje spesielt viktig for cubansk fagbevegelse 
å lære av norsk fagbevegelse, inkludert feil LO har gjort opp gjennom historien, i den 
omstillingen som cubansk økonomi og arbeidsliv skal gå gjennom i årene framover. 
 
Fullstendige rapporter for utvalgets to hovedprosjekter er sendt LO 15.3 og kan fås hos 
sekretær sammen med annen informasjon vi har utviklet i våre samarbeidsprosjekter. 
 
Samarbeid med fagbevegelsen i Shanghai (SMTUC) 
 
LO i Oslo har etablert selvstendig og direkte vennskapsforbindelse med Shanghai Municipal 
Trade Union Council (SMTUC) som er LO i Oslos søsterorganisasjon i Shanghai etter å ha 
utviklet vennskap og samarbeid over en tiårsperiode. Dette er en regional organisasjon 
tilsluttet All China Federation of Trade Unions (ACFTU). Ifølge samarbeidsavtalen skulle 
SMTUC ha kommet på besøk til oss i 2011, men de har bedt om utsettelse. 
 
Forsøk på å arrangere seminar om ALBA og fagbevegelsens rolle. 
 
ALBA er forkortelsen for ”Det bolivarianske alternativet for folket i Amerika” eller 
”Folkenes samarbeidsavtale”. Det er et samarbeid av forskjellige land i Latin-Amerika som 
bygger på et konsept om solidaritet framfor økonomisk gevinst for deltakerne. I tillegg til det 
direkte samarbeidet mellom medlemslandene er det også avtaler om samarbeid med land 
utenfor ALBA i Latin-Amerika, men basert på samme grunnlag. Internasjonalt utvalg har hatt 
ALBA som tema i flere møter som et spennende alternativ som ikke er blitt mindre aktuelt i 
den økonomiske krisen som i dag rir store deler av verden og har ønsket å invitere innledere 
fra Latin-Amerika om dette.  2011 har utvalget derfor fremmet søknader om støtte til å 
arrangere et seminar der vi kan lære mer om ALBA-samarbeidet. Den første søknaden gikk 
til Utenriksdepartementets Refleksmidler innen fristen 15.april, men vi fikk før sommeren 
avslag på søknaden. Vi har etter det sendt inn to versjoner av søknad til LO med tanke på å få 
midler fra Solidaritetsfondet/IFS, men det har ikke fått avgjørelse ennå. 
 
Solidaritetsfondet og innsamlingskonto CTC 
 
Det faglige internasjonale solidaritetsfondet av 2002 hadde 1. januar 2012 saldo på kr. 68. 
767,77. Det har ikke vært sendt ut brev i 2010 eller i 2011 til fagforeningene med oppfordring 
om å gi gave. På innsamlingskonto CTC er det kr. 9.549,00 
 
Internasjonalt forum 
 
Utvalget har de siste årene invitert til Internasjonalt forum som kan fungere som et 
nettverk og referanseramme for utvalget samtidig som internasjonalt interesserte får en 
møteplass.  I 2011 har det vært avholdt tre ganger om Venezuela, Vietnam og om Cuba. 
Utvalgsmedlemmer har stått for innhold og praktisk sammen med utvalgets sekretær. 
 
Internasjonalt Forum om Venezuela tirsdag 2. mars var arrangert hos IKM i Tøyenbekken 
5,med visning av Oliver Stones film om Venezuela, ”South of the Border”. Venezuelas 
ambassadør José Sojo fortalte om landets økonomiske og politiske situasjon etter 

 31



parlamentsvalget. Utenriksjournalist Peter M. Johansen i Klassekampen snakket om 
Venezuelas utfordringer og freelancejournalist og Venezuela-kjenner Eirik Vold om 
venezuelanske media. Mer enn 30 personer deltok, og møtet oppsummert som informativt og 
vellykket. 
 
Internasjonalt forum om Vietnam 
Mens delegasjonen fra Hanoi Federation of Labour var her i vår ble det arrangert 
internasjonalt forum fredag 29. april om fagbevegelsen i Vietnam. Arrangementet var på 
puben Mono i Pløensgate 4 og samlet om lag 25. personer Av programmet kan nevnes et 
innlegg fra delegasjonsleder om Vietnam om fagbevegelsens og Vietnams utfordringer. Det 
var allsang, sang av delegasjonsleder og sang og gitarspill av Dave Harrison. 
 
Internasjonalt forum ”Hvor går Cuba?” ble arranger 17. november i samarbeid med 
Cubaforeningen og samlet 35 deltakere i LO i Oslos møterom. Innledningene var Terje 
Enger, leder for Cubaforeningen innleder om Cubas utvikling, samt om å drive 
solidaritetsarbeid gjennom Cuba og forholdet til Norge 
Svein Mortensen, leder for internasjonalt utvalg i LO i Oslo innleder om Hva skjer i Cubansk 
fagbevegelse? Hva skjer med demokratiet? Olaf Svorstøl fra LO i Oslos internasjonale utvalg 
innleder om Hva skjer i forhold til økonomien? Går en vekk fra sosialisme? 
Bjørn Halvorsen og Janne Hegna fra LO i Oslos internasjonale utvalg deler inntrykk fra 
seminar avholdt med CTC Havanna for lokale tillitsvalgte for en måned siden.  
 
Deltakelse på møter og konferanser i 2011: 
 
Fellesutvalget for Palestina – FuP og Palestinakomiteen 
 
Cuba 
LO i Oslos leder Roy Pedersen besøkte våre samarbeidspartnere på Cuba for første gang i 
tiden 10.- 20. mars 2011 etter invitasjon fra CTC Havanna. Sammen med Svein Mortensen 
ble han orientert om den aktuelle faglige og politiske situasjonen på Cuba med endringer i 
arbeidslivet og traff mange fagforeningsfolk.  
 
Våren 2011 forsøkte utvalget å tilrettelegge for studietur tidlig på høsten til søsterforeninger i 
Havanna, Cuba da mange hadde uttrykt ønske om å bedre innsyn i forholdene i landet som nå 
er i en fase med endringer i økonomi og arbeidsliv. Invitasjoner gikk til fagforeningene i 
nyhetsbrev og brev i mai og juni, men forsøk på studietur strandet da bare 5 personer meldte 
seg interessert.  
 
Palestina 
Svein Mortensen innledet på åpent debattmøte 30. august 2011 om Palestina - fra to 
regjeringer til en stat? på Litteraturhuset i møte LO i Oslo arrangerte sammen med 
Palestinakomiteens faglige utvalg og Palestinakomiteen i Norge. 
 
Uttalelser 
Utvalget foreslo og utarbeidet to uttalelser til årsmøtet, ”Fred, demokrati og selektiv glemsel- 
legg press på Israel” samt en som omhandlet Staoils virksomhet i Venezuela og statlig 
eierskap. Se uttalelser fra årsmøtet. I tillegg ble det vedtatt en uttalelse til støtte for 
Mapuchene i Chile. 
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Deltakelse/representasjon 
 
25. januar deltok Svein Mortensen på en konferanse Norsk Folkehjelp arrangerte om 
solidaritetsarbeid 
 
27.februar var det landsmøtet i Fellesutvalget for Palestina. Olaf Svorstøl og Berit Moen 
representerte LO i Oslo. 
 
28. januar: Olaf Svorstøl holdt en innledning om historien for LO i Oslos mangeårige 
samarbeid med CTC Havanna på et seminar med 90 deltakere om Cuba i Trondheim.  
 
28. Juni: Bjørn Halvorsen og Olaf Svorstøl holdt et møte med Chiles ambassadør Juan Aníbal 
Barría som ønsket et møte etter vår uttalelse om Mapucheindianerne i Chile. 
 
27. juni: Kleiv Fiskvik og Ingunn Gjerstad avlastet LOs internasjonale avdeling og møtte 
Kim, Tae-Hyun fra fagbevegelsen i Sør Korea og orienterte ham om norsk fagbevegelse. 
 
30. juni deltok Svein Mortensen, Olaf Svorstøl, Sissel Weholdt og Ingunn Gjerstad på NUPIs 
seminar om Cuba og flere fra utvalget deltok på seminar 12.januar om det nye Sør Amerika. 
 
30. juni holdt Randi Færevik appell på vegne av internasjonalt utvalg i LO i Oslo på 
markering foran stortinget til støtte for Ship to Gaza Oslo/Akershus 
 
29. august deltok Svein Mortensen på NUPIseminar om Labour Rights in Latin America. 
 
August: Svein Mortensen innledet for NTL medlemmer på femtiårsjubileet for NTL på 
Universitetet i Oslo og snakket om erfaringer med internasjonalt faglig arbeid/solidaritet. 
 
4. november innledet Randi Færevik som representant for utvalget i et faglig møte i 
Warszawa om ”Etter terrorangrepet i Norge-hvordan kjempe mot fascisme og fascisme i 
Europa. Fagbevegelsens arbeid og rolle. Innlegget tok utgangspunkt i LO i Oslos 
representantskapsmøte om samme tema. Møtet var i regi av den polske 
hovedsammenslutningen OPZZ i forkant av en antifascistisk blokade 11. november.  
 
Internasjonalt utvalgs uttalelse av 24 5 om Mapuchene: 
 
Til den det måtte angå. 
 
Mapuche-indianerne har kjempet mot at landområder er blitt tatt fra dem. De har ikke blitt konsultert og har 
protestert mot overgrepet. For dette har 4 av dem blitt dømt til 25 og 20 års fengsel; i realiteten etter en anti-
terrorist lov som ble vedtatt under Pinochets diktatur. 
 
De fire har i lengre tid protestert mot dommen ved en sultestreik, og deres liv er nå i fare. 
 
LO i Oslo protesterer mot de strenge dommene mot personer som kjemper for urbefolkningens rettigheter. Vi 
solidariserer oss med mapuchenes rett til å kjempe for sine rettigheter. 
 
Vi ber Chiles myndigheter om å ivareta urbefolkningens rettigheter og omgjøre de strenge dommene. 
 
Oslo, 24. mai 2011 
LO i Oslo Internasjonalt Utvalg 
Svein Mortensen(sign.)Leder  
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Kulturutvalgets arbeid i 2011 

 
Utvalgets sammensetning oppnevnt på LO i Oslos styremøte 25. mai 2011: 
  
Leder:    Beate Krogh Løseth  (Fagforbundet)  
Nestleder:   Arild Eriksen   (MFO) 
Medlemmer:    Arne Bernhardsen   (HK)      
    Fred Borg    (SL) 

Bjørn Caspersen   (NNN)                                 
    Kjersti Johansen   (Fagforb)       
                                       Eva S. Johnskareng                (NTL) 

Odd Mikkelborg   (Postkom)  
Marianne Næss   (Fagforb) 
Trond Ydersbond  (NTL) 
Unni Øgård    (NTL) 
 

    Ingunn Gjerstad    (Sekretær fra LO i Oslo) 
Arbeidet i utvalget 

 
Utvalget har konstituert seg selv med leder og nestleder og i perioden hatt ni møter. Møtene 
var 19. januar, 16. februar, 21. april, 9. mai, 14. juni, 17.august, 27.september, 1.november og 
12. desember. Det blir fortløpende rapportert til styret gjennom protokoller og muntlig.  
 
Utvalget har også i år dannet arbeidsgrupper som har fulgt opp tiltak mellom møtene. En slik 
gruppe er sanggruppen. Trond Ydersbond og Arild Eriksen er drivkreftene som sørger for at 
arbeiderbevegelsens rike sangarv blir kjent av stadig flere. Trond Ydersbond står for 
gitarakkompagnement og Arild Eriksen, som er pensjonert operasanger, er forsanger. 
Utvalget inviterte til sangkveld 19. januar i LO i Oslos lokaler. 30 personer deltok og bad om 
mer. Utvalget har igangsatt et arbeid med å få fram historiene bak våre arbeidersanger og fra 
høsten 2011 er dette arbeidet videreført ved at professor i historie ved Universitetet i Oslo, 
Knut Kjeldstadli, bistår LO i Oslo på sangkveldene og gir en kort bakgrunn om sangene og 
tiden de er skrevet i. Sanghistorieserien startet 1. november og fortsetter i 2012. Utvalget tar 
sikte på at dette kan munne ut i dokumentasjon som kan komme til nytte for fagforeninger og 
andre interesserte.  
 
Kulturutvalget la opp til allsang i representantskapsmøtet 24.januar med Bertolt Brechts 
”Einheitsfrontslied” i anledning besøk av Hans-Jürgen Urban fra IGMetall i Tyskland. 
 
Odd Mikkelborg, som var utvalgsleder til mai, ble invitert og deltok på vegne av utvalget i 
forberedelser til samt holdt appell om parolene for dagen i Oslo Domkirkes 1.mai 
arrangement. Andre bidragsytere var Oslo Arbeiderpartis leder, Jan Bøhler, Grorud 
arbeiderkor og forfatter Edvard Hoem.  
 
Utvalgsmedlem Odd Mikkelborg, og Arne Bernhardsen deltok på AOFs 
Arbeiderhistorieseminar på Røros i tiden 25.-27. august. Flere av utvalgsmedlemmene var 
aktive i valgkampen ved utdeling av brosjyremateriell på kjøpesentre og trafikknutepunkt. 
Det er nedsatt en gruppe bestående av Beate Krogh Løseth, Arild Eriksen og Fred Borg for å 
utvikle ideen og konkretisere muligheten for å sette opp ”Folketeaterspelet”. Gruppen 
utarbeider et forslag våren 2012 for å søke midler fra LO i 2012. 
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I møtet 12. desember innledet Frank Meyer, nyansatt leder for Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
bibliotek (Arbark). Han la vekt på behovet for involvering fra fagbevegelsen i arbeidet med 
arbeidermuseum som er igangsatt i Oslo etter en bevilgning på 2,5 millioner fra 
kulturdepartementet i statsbudsjettet for 2012. Meyer bad om innspill videre i prosessen. 
Utvalget vil engasjere seg i dette videre med Arne Bernhardsen som kontaktperson mot 
Arbark. Utvalget planlegger studietur til København for å se på Arbejdermuseet der. 
 
I perioden har utvalget gjennomført følgende arrangementer: 
 
16. april: Foredrag og omvisning i Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) 
Samarbeidet som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek (Arbark) er videreført også i denne perioden. Om lag 15 interesserte fremmøtte fikk 
glede av å høre Solveig Halvorsen, historiker og arkivets nestleder, holde det interessante 
foredraget ”Teater og tramgjenger som kulturformer i valgkamper” med illustrasjoner og 
opplesing ved Inger Eriksen. Etter foredraget var det omvisning i arkivet for dem som ville. 
 
  
9. juni: Teaterkveld ”Sangen om Aliette” på Cafescenen, Oslo Nye Teater 
Kulturutvalget inviterte til å se teaterstykket ”Sangen om Aliette”, en satire om bosetning av 
mindreårige flyktninger ved Blendwerk Teater.  
3 personer benyttet seg av tilbudet til denne forestillingen og utvalget oppsummerte med at 
denne typen aktivitet ikke er så populær i de lyse sommerkvelder. I likhet med tidligere 
teaterkvelder ble billettene delfinansiert via kulturutvalgets budsjett som gjorde at 
billettprisen, ble kr 150,- per person mot kr 245-for ordinære enkeltbilletter.  
 
27. september Omvisning med Steinar Saghaug i Folketeaterbygningen   
Folketeaterbygningen nederst på Youngstorget ble reist i nittentredveårene som Oslos høyeste 
og gikk under navnet ”Skyskraperen”. Den har rommet viktige funksjoner i byens kulturliv 
og forbindes ikke minst med politikk og arbeiderbevegelsen. Bygningen er nå fredet. Daglig 
leder i Youngstorget eiendom, Steinar Saghaug kjenner bygningen godt og viste oss rundt. 
Omvisning i bygningens nedre gemakker og selve scenen var ikke så omfattende som mange 
hadde ønsket seg grunnet mange pågående aktiviteter. Foredraget Saghaug gav etterpå om 
bygningens fascinerende historie var svært godt og lærerikt. 30 personer var påmeldte, men 
bare 20 møtte fram og deltok. 
 
 
21.oktober:Teaterkveld ”Abrahams barn” på Det Norske Teateret 
Kulturutvalget inviterte til helaften på det norske teateret fredag 21. oktober. 28 personer 
spiste middag sammen i spegelbaren og så teaterstykket ”Abrahams barn” som tar 
utgangspunkt i at jødedommen, kristendommen og islam gjør krav på Abraham som sin 
stamfar. Også dette tilbudet var delfinansiert av kulturutvalget slik at summen den enkelte 
betalte for billett og middag ble kr. 400,-.  
 
Sangkvelder 19. januar og 1. november i LO i Oslos lokaler 
Se nærmere beskrivelse om tiltaket i teksten under utvalgets arbeid. I sangkveldene deltok 30- 
35 personer hver gang. Begge kveldene er oppsummert som stor suksess og kombinerer 
gleden av å lære nye tekster i tillegg til gjensyn med de gode gamle. 
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Næringspolitisk utvalgs arbeid 
 
Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt på LO i Oslos styremøte 25. mai 2011: 
 
Leder:   Erik Hagen  (NNN) 
Nestleder  Ove Engevik  (Fellesforbundet) 
Medlemmer: Synneva Aga  (NTL) 
   Mariann Andersen (HK) 
   Nils Bull   (NJF) 
   Kjell Finvåg  (HK)  
   Nils Harnæs   (Fagfor) 
   Steinar Hopstad   (Fagforbundet) 
   Frank Lie   (Postkom) 
   Jon S Løken   (Postkom) 
   Per Ivar Nilsen  (Fellesforbundet) 
   Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet)    
   Kari Solaas Paulsen (NTL) 
   Stig Roger Sjøenden (Fellesforbundet) 
   Petter Vellesen  (Fellesforbundet) 
   Wiggo Vinje  (NTF) 
   Lars Iver Wiig  (NNN) 
   Rune Aasen  (Fagforb) 
 
            Ingunn Gjerstad  (Sekretær fra LO i Oslo) 
Arbeidsform 
 
Våre synspunkter fremmes for politiske instanser i form av møter med muntlige og skriftlige 
innspill, høringer om diverse planer til kommunale og statlige instanser. Utvalget har også i år 
arbeidet utadrettet mot politisk ledelse på ulike beslutningsnivå for å fremme LO i Oslos syn. 
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 leder.  
 
Det er i perioden avholdt sju ordinære utvalgsmøter, 15.februar, 4. april, 9. mai, 14. juni, 26. 
september, 2. november og 7. desember. Mellom møtene møtes arbeidsutvalget ved leder, 
nestleder og sekretær. Disse har også enkeltvis og sammen gjennomført møter med allierte og 
andre i konkrete saker, også sammen med LO i Oslos leder.   
 
Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart ni høringer og gitt andre innspill. Tre av 
høringene var svært omfattende. Disse var næringspolitisk plan for Oslo, planstrategi og 
planprogram for areal- og transport for Oslo og Akershus samt offentlig ettersyn av 
planstrategi og planprogram for Kommuneplan for Oslo 2030. LO i Oslo tar i alle slike 
høringer mål av oss til å spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for 
arbeidsplasser samt unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og miljø.  
 
Allianser 
 
Utvalget inviterer jevnlig innledere både for å orientere oss i aktuelle saker og gi innspill. 
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Utvalget har ved behov kontakt med relevante stortingspolitikere, bystyremedlemmer, 
næringslivsaktører. Samarbeidet med NHO Oslo og Akershus har i år vært mindre aktivt enn 
tidligere, men vi har hatt møter rundt temaene brakkerigger og Huken Pukkverk. 
 
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.   
 
Vi har i 2010 og -11 hatt mindre kontakt med politisk ledelse i departementene enn i de to 
foregående år, noe som skyldes at to store saker vi arbeidet med over tid, Reguleringsplan 
med konsekvensutredning for del av terminalområdet på Alnabru og gjenåpnet Alnaelv i 
grønstruktur samt reguleringsplanen for Sydhavna begge kom til vedtak i tråd med våre 
målsetninger. Like før jul i 2011 ble vi minnet om at vi aldri kan slippe et tema som 
kollektivtransport for gods og at arealer for Alnabruterminalen stadig kommer til omkamp. 
 
LO i Oslo er svært fornøyde med at det på nasjonalt nivå (og i inneværende Nasjonal 
Transportplan) er konkrete vedtak om å prioritere Alnabruterminalen som Norges viktigste 
knutepunkt som en del av en bærekraftig godsstrategi selv om utvidelsen trekker ut i tid.  
Vi er også fornøyde med at sjøtrafikken er framtidsrettet og miljøvennlig ved at 
passasjerferjene kan få strømtilførsel gjennom kabel når de ligger ved land. Næringspolitisk 
utvalg har støttet strømtilførsel fra land til både utenlandsferjer og cruisetrafikk. 
 Det er nå i gang en 5-års forsøksordning med en snøsmeltelekter ved Vippetangen/ 
Akershusstranda driftet av Oslo kommune. Dette kan være slutten på snødeponiproblemene.  
 
I kampen om arealer ser vi 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. Saken med GE Healthcares to naboeiendommer som begge stod i ferd med 
å omreguleres til bolig er et slikt eksempel der vi har gått imot omregulering fra industri til 
bolig av frykt for at også denne store industribedriften (tidligere Nycomed) skal presses ut. 
Utvalgsleder og sekretær har både i 2010 og i februar 2011 møtt partene i bedriften og tatt 
saken opp i pressen og med politikere. Sandakerveien 99 ble omregulert, men vi kunne i 
februar konstatere at våre innspill om Vitaminveien 6 til byutviklingskomiteen og Plan og 
bygningsetaten har båret frukter ved at de gikk imot omregulering til boliger på den andre 
siden av bedriften GE Healthcares produksjonslokaler. 
 
Et annet fokus har vært bekymring for frafall og manglende yrkesutdanning i Oslo, noe som 
gir mindre rekruttering av faglært arbeidskraft. Med utgangspunkt i dette har LO i Oslo 
foreslått Gamle Oslo bydel til Fagopplæringsprisen som Oslo Kommune hvert år deler ut. 
 
5. april ble det på initiativ fra LO i Oslos leder avholdt et samarbeidsmøte med hotell og 
restaurantarbeiderforeningen samt samt handel og kontor for å belyse og gi konkrete innspill i 
den pågående politiske debatten om heltid/deltidsproblematikk. 
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LO i Oslos årsmøteuttalelse mot å flytte arbeidsplassene i statens byggetekniske etat fra Oslo 
til Gjøvik ble besvart av Liv Signe Navarsete 1. juni. Hun viste til grundige utgreiinger, 
regjeringas arbeid for å ta heile landet i bruk, omstillingsavtale og samarbeid med tillitsvalgte. 
 
Samarbeid med fagorganisasjonene i NAV  
 
Utvalget tok i 2009 opp problematikken rundt NAV i en tid med økende ledighet og rådet 
styret til å følge opp dette. LO i Oslos leder og sekretariat samlet forbundene i NAV som 
møttes jevnlig i 2010 og 16. februar 2011 avholdt en heldags konferanse for tillitsvalgte og 
verneombud. Programmet inneholdt innledning med Terje P. Hagen som har ledet arbeidet 
som har vurdert oppgave- og ansvarsfordeling i NAV, erfaringer og utfordringer i 
statlig/kommunalt samarbeid og oppgavefordeling. På dette punktet innledet fylkesdirektør i 
NAV Oslo, Tom Daniel Sunde, Inger Elisabeth Salvesen fra byrådsavdeling for eldre og 
sosialtjenester. Medbestemmelsessystemet for Oslo Kommune og for statlig del av NAV ble 
deretter belyst av hhv Mari Sanden, leder for Fagforbundet Oslo og Dagfinn Vestby, NTL 
NAV Oslo. Det var gruppearbeid med erfaringsutveksling og ideer til styrket samarbeid 
mellom de lokale ledd av organisasjonene. Konferansen ble avholdt på Anker hotell, samlet 
56 deltakere og ble oppsummert som vellykket av arrangørene som i tillegg til LO i Oslo var 
Fagforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere /FO, Norsk Tjenestemannslag ved NTL NAV Oslo og NTLs Fylkesutvalg.  
 
Aksjon Vakrere Groruddal (AVG) og sysselsetting 
 
Som en del av tiltak for arbeid vedtok Stortinget 13. februar 2009 å avsette 10 millioner 
kroner til en vakrere Groruddal samt forbedre tilgjengeligheten til miljøvennlig transport i 
samarbeid med bedrifter i området. LO i Oslo ble fra starten invitert av Miljøvern-
departementet for å delta i en styringsgruppe for å forvalte midlene. Summen ble senere 
utvidet Erik Hagen har siden september 2009 vært oppnevnt til å delta fra utvalget med 
Ingunn Gjerstad som vara og det har vært fire møter i 2011. LO i Oslo foreslo å sette i gang et 
prosjekt for sysselsetting for arbeidsløse som en del av AVG og styringsgruppen tente på 
ideen. Ingunn Gjerstad deltok med NAV og bydelene i en arbeidsgruppe som evaluerte 
arbeidet med ryddelagene som ble et delprosjekt i aksjonen som har gitt verdifull 
arbeidstrening til mange uten andre arbeidstilbud, uten å komme i konflikt med ordinære 
arbeidsplasser. Av de 87 som har deltatt er 40 % kjedet til annet arbeidsrettet tiltak 
eller program, 11 % har begynt i utdanning / skole, og 13 % er kommet i ordinært arbeid. 
Andre har fått rusbehandling og noen er frafalt. 
Aksjon Vakrere Groruddal avsluttet sitt arbeid i desember 2011 og har anbefalt en permanent 
ordning med ryddelag i bydelene overfor Oslo kommune og Miljøverndepartementet og at 
BydelsRusken Groruddalen viderefører samarbeidet med næringslivet om opprydding i 
dalbunnen. Det foreslås videre at ubrukte midler fra Aksjon vakrere Groruddal stilles til 
rådighet for BydelsRusken Groruddalen. Forutsetningen er at BydelsRusken Groruddalen 
videreutvikler et forpliktende samarbeid med offentlige etater og næringslivet om en ren, 
ryddig og trivelig Groruddal.  
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har kontakt med Fridtjov Johansen, oppfinner av en 
tekstilmatte som resirkulerer tøy til isolasjonsmateriale som har vært i produksjon som 
Ultimat en kort periode. Det er med støtte fra Aksjon Vakrere Groruddal laget en brosjyre om 
produktet som nå kalles Isomat og vi håper man får etablert produksjon av produktet i Oslo 
som en del av kommunens mål om å doble andelen av resirkulert tøyavfall og i tillegg kan 
skape arbeidsplasser i Groruddalen. 
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Brakkerigger 
 
LO i Oslo har også i år fulgt opp de stadig tilbakevendende sakene om mangel på tillatelser 
og oppføring av ulovlige brakkerigger. Sakene er fremmet av tillitsvalgte i Oslo 
Bygningsarbeiderforening som arbeider hos de største entreprenørene.  Disse har tatt opp 
problemet med mangel på tillatelser til brakkerigger, etter at Plan og Bygningsetaten og 
lokalbefolkningen i Groruddalen alle ønsker å få fjernet brakkerigger. Det ble avholdt et møte 
om saken der fagbevegelsen og arbeidsgiversiden møtte Bård Folke Fredriksen 28. juni. 
Petter Vellesen og Ingunn Gjerstad deltok sammen med Eirik Næss fra Norsk 
Arbeidsmandsforbund og lokale tillitsvalgte fra de store entrepenørene. I møtet ble det 
framlagt bekymring fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden om at det er vanskelig å få 
bygget nok boliger når det ikke er mulig å ha brakkerigger i Oslo. Det virker ikke som at 
byråden erkjenner at kommunen kan tilrettelegge bedre for å løse problemstillingen. 
  
Høringsvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2011 
 
17. februar til Plan og Bygningsetaten/PBE om Framtidige Cruisekaier en mulighetsstudie 
 
11. april Høringsvar til byrådet, Oslo kommune Byrådssak 32/11 Næringspolitisk Plan og 
Etableringen av nytt næringsselskap  
 
31. mai til Oslo Kommune Bymiljøetaten, divisjon samferdsel, høring utkast til forskrift om 
midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo Kommune. 
 
31. mai til Arcasa arkitekter, varsel om igangsatt detaljregulering, Lørenveien 55-65  
 
1. juli til PBE, offentlig ettersyn av Planstrategi og planprogram for areal og transport i Oslo 
og Akershus 
 
1. november til PBE, offentlig ettersyn av planprogram og planstrategi Kommuneplan Oslo 
2013-2030  
 
24. juni til Skolebehovsplanen 2012-2022. Denne er ikke behandlet i utvalget, men besvart 
fra sekretariatet i samarbeid med LO i Oslos leder og Skolenes Landsforbund. Saken fikk 
medieoppslag i NRK med Roy Pedersen. 
 
10. oktober Planforslag til offentlig ettersyn Kjølberggata 21, Kampen. 
 
7. desember til PBE, kunngjøring av områdeprogram for Haugenstua og Nedre Rommen til 
offentlig ettersyn 
 
 
2011 Innledere og saker i perioden 
 

• 15. februar: Nina Skovly fra Utdanningsetaten orienterte om arbeidet ovenfor elever 
ved Oslos 48 skoler med ungdomstrinn om yrkes- og utdanningsvalg. 

 
• 9. mai: Innledning om status for T-banen i Oslo og planer framover ved Per Erik 

Syvertsen, sjef for infrastrukturenheten i Sporveien. 
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• 14. juni drøftet utvalget”Et seriøst og trygt uteliv i Oslo”, på bakgrunn av stadige 
diskusjoner om skjenketider, vold og kriminalitet i og rundt utelivsbransjen i Oslo 
med sine 1.047 skjenkebevillinger. Stasjonssjef ved Sentrum Politistasjon, Bjørn Åge 
Hansen, og leder for Oslo Servitørforening, Tore Skjelstadaune, innledet fra sitt 
ståsted om bevillinger, skjenketider og andre reguleringer.  

 
• 26. september innledet forsker Harald Minken fra Transportøkonomisk institutt /TØI 

under tittelen ”Hva er køprising og hvordan kan det innføres i Oslo uten å hindre 
arbeidsfolk i å komme seg på jobb?” 

 
• 2. november innledet Sven Ytrelid i Oslo AOF om kurstilbud til fagforeninger og 

klubber basert på de 83 millioner over statsbudsjettet til basiskompetanse. 
 

• 2. november innledet Bjørnar Moxnes fra Rødt om byutvikling og mottok våre 
synspunkter på nærings- og nyutviklingsspørsmål 

 
 
Deltakelse /Representasjon: 
 
Ove Engevik hadde 7. februar møte med næringsbyråd Sjøtveit om næringspolitisk 
handlingsplan for Oslo. 
 
Erik Hagen og Ingunn Gjerstad har i februar møtt klubbleder og ledelse ved bedriften GE 
Healthcare (tidligere Nycomed) i forbindelse med reguleringssaken i Vitaminveien 6.  
 
Wiggo Vinje deltok 7. mars på NAF-konferansen om transportetater og organisering. 
 
Erik Hagen deltok 29. april på konferansen Oslo i vekst-Groruddalen fra senter til sentrum i 
regi av Plan-og Bygningsetaten.  
 
Erik Hagen deltok i mai-juni i juryen for Oslo Miljøpris 2011.  
 
Erik Hagen deltok i mai på storbykonferanse i Bergen der tema var næringsutvikling. 
 
Torbjørn Brox Rognmo la 12. april fram LO i Oslos syn på kjøpesenterutvikling i en høring 
arrangert av samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret. 
 
Jon Bingen innledet for Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad om fornybar energi. 
 
Ingunn Gjerstad deltok på Havnemøtet arrangert av Oslo Havn KF  7.april 
 
Roy Pedersen og Ingunn Gjerstad har deltatt i to møter i mars og mai med Kristian Skjølås og 
Olaf Stene i NHO Oslo og Akershus om næringspolitiske saker. 
 
Erik Hagen møter i styringsgruppen for ”Aksjon Vakrere Groruddal” med Ingunn Gjerstad 
som vara. Styringsgruppen har i 2011 hatt fire møter.  
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Studieutvalgets arbeid  
 
Studieutvalget hadde følgende sammensetning fram til 26. mai 2011: 
 

Leder: Berit Moen (NTL) 
Medlemmer: Erlend Holst-Jensen (SL) 
 Arne Hedemann (HK) 
 Fredrik Lothe (Fagforbundet) 
 Mandip Kaur (Fellesforbundet) 
 Michella Jensen (Fellesforbundet) 
 Iren Diana Fjellum (NTL) 
 Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet) 
 Torbjørn Brox Rognmo (HK) 
 Eirik Kjernli (NNN) 
 Karin Johannessen (tiltrer fra AOF Oslo) 
 Alexander Kvedalen (sekretær fra LO i Oslo) 
 
LO i Oslos styre oppnevnte følgende til Studieutvalget 26. mai 2011: 
 

Leder: Eva Fandal (NNN) 
Nestleder: Ingrid Hindahl Natvig (NTL) 
Medlemmer: Arne Hedemann (HK) 
 Svein Frode Pettersbakken (Fellesforbundet) 
 Torbjørn Brox Webber (HK) 
 Eirik Kjernli (NNN) 
 Maja Gregersen (SL) 
 Åse Holvik (Fagforbundet) 
 Jon Albert Risahagen (NTL) 
 Karin Johannessen (tiltredende fra AOF Oslo) 
 Alexander Kvedalen (sekretær fra LO i Oslo). 
 
 
Studieutvalget har i perioden hatt fem møter: 
20. januar, 9. mars, 25. oktober, 16. november og 12. desember 2011. 
 
Saker som har vært behandlet på møtene er planlegging av aktivitetene, kommunevalg-
kampen 2011, AOF Oslos lese- og skrivekurs, mandat og oppgaver for utvalget, planlegging 
av kurs våren 2012 og evaluering av tidligere Fagskoler og planlegging av Fagskolen 
september 2012. 
 
Onsdag 9. mars: Kurs i tale- og debatteknikk 
Det var med 16 deltakere på Studieutvalgets kurs i tale- og debatteknikk. Kurset henvendte 
seg til de som hadde behov for grunnleggende opplæring. Kursinstruktører var Berit Moen og 
Torbjørn Brox Webber fra Studieutvalget. Kurset ble holdt hos LO i Oslo onsdag 9. mars kl. 
15.00 - 18.00, og deltakelse på kurset var gratis. 
 
Onsdag 13. april: Kurs om hvordan forholde seg til nye medier 
Det var med 14 deltakere på Studieutvalgets kurs om media. Kursinstruktør var Kristian 
Brustad, ansvarlig redaktør i LO Media. Temaer som ble gjennomgått var grunnleggende 
presseteknikk, hvordan mediene jobber og tenker, det nye mediebildet, forholdet til 

 41



journalister, hvordan man opptrer under intervjusituasjonen og tips til hvordan skrive 
leserinnlegg. Kurset ble holdt hos LO i Oslo onsdag 13. april kl. 15.00 - 18.00. Deltakelse på 
kurset var gratis. 
 
Tirsdag 31. mai: Guidet vandring på Gressholmen 
Det var med 42 deltakere på Studieutvalgets guidete vandring på Gressholmen. Det var 
forfatter og lokalhistoriker Leif Gjerland, som blant annet har skrevet boka «Oslos øyrike - 
før og nå», som viste oss rundt og fortalte om øyas historie. Etter vandringen som varte i 
nesten to timer var det servering av reker og spekemat på Kroa. Deltakerne betalte en 
egenandel på kr. 100,-. 
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Familie og likestillingsutvalget for Oslo og 
Akershus 
 
Utvalget bestod per 31.12.2011 av 
Leder: Inger Helene Vaaten HK  
Medlemmer: Hulda Møller Larsen LO Asker og Bærum/HK,  
 Svein Frode Pettersbakken FF,  
 Ove Buvarp FAGF,  
 Eva Nordås FLT,  
 Hilde Myhrer NFF,  
 Nina Bergene- Vara NFF,  
 Anna Elisabeth Uran FAGF,  
 Jan-Erik Wang NTL, 
 Taxhidin Asani HK,  
 Jagdish Kaur SL,  
 Anita Guldahl-vara FAGF 
 
Utvalgets arbeid 
Utvalget har i løpet av året hatt sju møter. Og i tillegg til kontinuerlig arbeid med ”nettverk 
for kvinner” har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av ”Skeive 
dager”. Se eget punkt om dette. Det har vært gjennomført fem nettverksmøter dette året. Det 
møter opp ca 25 personer på møtene hver gang. Nettverket har vært på bedriftsbesøk, hatt 
temamøter, sommeravslutning på Sørmarka og Julemøte på Bygdøy folkemuseum.. 
Distriktskontoret deltar på alle nettverksmøtene.  
  
Skeive dager 
Distriktskontoret har hvert år sammen med Familie- og Likestillingspolitisk utvalg ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen av LOs engasjement under ”Skeive dager” i Oslo. Dette 
innebærer bemanning av en stand med kafé i Pride Park på Rådhusplassen, og en stor LO-
seksjon i paraden. Vi har blitt en viktig aktør i ”Skeive dager” i Oslo, og vi samarbeider godt 
med hovedarrangørene. I tillegg har vi tett kontakt med SV og Arbeiderpartiet under hele 
arrangementet. Distriktskontorets deltakelse mobiliserer en rekke frivillige. Standen var som 
vanlig godt besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i tillegg til en 
god del nye LO-medlemmer. Vi deltok med en egen seksjon i paraden, og var som vanlig 
svært synlige med egne T-skjorter produsert for anledningen. Planleggingen av 
distriktskontorets deltakelse under ”Skeive dager” i 2012 startet allerede høsten 2011. 
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Ungdomsutvalget for LO i Oslo og 
Akershus: 
 
Ungdomsutvalget bestod pr 31.12.2011 av: Silje Renate Bekkelund (Fellesforbundet), Kjersti 
Barsok (NTL), Heidi Mjelde Apeland (FLT), Nina Amundlien (Fagforbundet), Kathrin 
Nesgård (Fagforbundet), Julie Fløstrand (HK), Ken Andre Johansen (NAF), Vidar Rønsen 
(Fellesforbundet), Therese Jacobsen (NNN), Af Geijerstam, Gustav (NSF), Amy Brox 
Webber (SL), Marius B. Svendsen (LO nedre Romerike), Marit Frette Opsahl (LO Asker og 
Bærum), Kamilla Lunden (LO Follo), Elin L'Estrange (AUF Akershus), Adam Reirmo (SU), 
Jakob Pedersen Nygård (Rød ungdom) 
  
Det ble i 2011 avholdt åtte møter i ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget dekker både Oslo og 
Akershus siden utvalget består av forbund som stort sett representerer både Oslo og 
Akershus. Dette har vært gjort i flere år og har fungert bra. Utvalget har to ledere. Utvalget 
har hat høy aktivitet og forbundene har større fokus på ungdomsarbeid en før.  Det er 
nyoppnevning av ungdomsrepresentanter fra forbundene i mars 2012.  
  
1. mai arrangementet 
Det har blitt avholdt et eget arrangement for ungdom  i ti år. Dette året ble arrangementet 
avholdt i rekrutteringsuken og ble avholdt med en konsert på Chateu Neuf, med flere 
ungdomsband og appeller. Inntektene gikk til Norsk Folkehjelp. Arrangementet ble 
gjennomført med stor innsats fra Norsk Folkehjelp. Evalueringen viser at vi ønsker og 
forsette samarbeidet i 2012, men at opplegget endres noe. 
  
LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus 
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26-28. Patruljen besto av ca 50 
ungdommer fra ulike forbund. Nytt av året er at det samtidig ble gjennomført mange stander 
på ulike kjøpesenter i Oslo og i Akershus. Noe som førte til at vi fikk noe mindre 
bedriftsbesøk. Funnene under sommerpatruljen viser en bruddprosent på ca 20 % som er en 
liten økning, men stort sett i brudd på overtidsbestemmelsene mtp. Lønn. At ungdommer nå i 
økende grad har arbeidskontrakt forsatte i 2011 også. LO i Asker og Bærum, Nedre Romerike 
og LO i Follo gjennomførte flere egne aktiviteter i forbindelse med sommerpatruljen. Flere av 
sakene ble oversendt til arbeidstilsynet. Grunnet 22. juli ble en del av oppfølgingen dårligere 
enn ønsket.  
                                                
Skoleinformasjon/besøk 
Det har i 2011 vært avholdt skolebesøk på mange videregående skoler. Der er en overvekt 
med at skoler i Akershus er flinkere til å bruke oss en skoler i Oslo. Flere forbund har også 
hatt skoleinformasjon, med Fagforbundet, Fellesforbundet og HK som de mest aktive. 
Besøkene har blitt planlagt sammen med den enkelte faglærer. Besøkene har blitt gjennomført 
i grupper fra 10-150 elever på en gang.  Det har blitt forelest for omtrent 5000 elever om 
rettigheter og plikter. Ungdomssekretærene har stort sett tatt forelesningene selv, da 
forbundene sender ut egen informasjon om sine foredrag. 
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Samarbeid med andre organisasjoner  
Ungdomssekretærene har et samarbeid med NAV om skolering av ungdom med 
prosjektnavnet Ny sjanse for ungdom. Det er etablert er godt samarbeid med Norsk 
folkehjelp. Ungdomspartiene AUF, SU og Rødt møter med faste representanter i 
ungdomsutvalgsmøtene. Det ble etablert et samarbeid med Unginfo i Oslo som resulterte i et 
kurs for unge svenske arbeidere.    
  
LO studentservice på høgskolene og universitet 
Det har i 2011 vært høy fokus på de ulike studiestedene, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i 
Akershus har slått seg sammen og nå blitt til høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
Ca. 1.000 faddere fylte Oslo og store deler av Akershus med T-skjorter som var sponset av 
LO og forbundene. Dette har en stor kostnad men vi fikk mye velvilje tilbake fra 
studentparlamentene. Faste stander på HiOA gjennom hele året. (ca. fem per  måned) og 
ekstra mange stander ved studiestart. Det har vært LOs studentservice på Musikkhøgskolen, 
og på Oslo Tekniske fagskole. I tillegg har det vært stander på diakonhjemmet og på flere 
fakulteter ved andre skoler. 
BI i Nydalen var krevende å komme inn på, så det ble gjennomført noen dager med 
utdelingsaksjon utenfor t-banestasjonen på Nydalen. Men tilslutt kom HK seg inn og fikk 
gjennomført en stand gratis inne på skolen. 
Det har også vært gjennomført noen stander på UiO. Der har det blitt grillet og laget vafler 
med stor suksess. Universitet for biovitenskap på ÅS. (UMB) har det blitt gjennomført noen 
kontaktmøter med, som vil føre til økt aktivitet i 2012.  
  
Samarbeid med lokalorganisasjonene 
Utvalgsleder og ungdomssekretærene har deltatt på styremøter i regi av LO i Oslo. Det har 
også vært god kontakt med lokal organisasjonene i Akershus. Unge representanter blir 
invitert med på møtene til utvalget. 
  
22. juli 
Oslo og Akershus ble sterkt rammet av terrorhandlingene 22. juli 2011. Representanten fra 
AUF i ungdomsutvalg, Håvard Vederhus, mistet livet på Utøya. Representanter fra 
ungdomsutvalget og distriktskontoret deltok i Håvards begravelse.  Oppfølging av og bistand 
til berørte AUFere og pårørende ble en stor del av distriktskontorets arbeidshverdag høsten 
2011. Som en konsekvens av hendelsene 22. juli har enkelte andre planlagte oppgaver blitt 
nedprioritert. 
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Uttalelser vedtatt i perioden  
 
Regjeringen må nedlegge veto mot EUs tredje postdirektiv 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. januar 2011 

De negative konsekvensene ved å innføre EUs tredje postdirektiv er så store at 
regjeringen må gå inn for å benytte den demokratiske reservasjonsretten vi har i EØS-
avtalen. 
 
Posttjenester er en viktig del av infrastrukturen i Norge og bidrar til at vi kan bo og jobbe i 
hele landet på like vilkår. En innføring av postdirektivet vil ramme servicenivået og 
kvaliteten på posttjenestene. Folk og næringsliv i distrikts-Norge vil få dyrere posttjenester i 
et liberalisert postmarked. Dagens postlov, konsesjon og enhetsporto er en garantist for at 
folk og næringsliv har tilgang til rimelige, likeverdige, gode og pålitelige posttjenester, slik at 
folk kan jobbe og bo i hele landet. Alt dette må revideres og endres ved en eventuell 
liberalisering av postmarkedet. Det som står på spill er et av verdens beste posttilbud. 
 
LO-kongressen i 2009 vedtok at det er aktuelt å bruke reservasjonsretten og at innføring av 
postdirektivet måtte utsettes i påvente av grundigere utredninger. 
 
I Soria Moria 2 er det slått fast at regjeringen gjennom konsesjon vil sikre opprettholdelse av 
de samfunnspålagte oppgavene Posten har, og legge fram forslag til ny postlov for å 
opprettholde et likeverdig tilbud av posttjenester i hele landet til lik pris. Før endelig 
beslutning ville regjeringen innhente kunnskap og utrede konsekvenser ved en eventuell 
implementering av postdirektivet. 
 
I tråd med LO-kongressens vedtak og Soria Moria 2, har regjeringen ved 
Samferdselsdepartementet fått utført hele fem forskjellige utredninger. Regjeringen har med 
dette fått svar på alt som var etterspurt. Utredningene har i klartekst konkludert med følgende: 

• Statens kostnader til kjøp av ulønnsomme posttjenester er beregnet til å øke dramatisk 
ved å opprettholde posttjenestene på dagens nivå dersom man implementerer EUs 
tredje postdirektiv.  

• Faren for sosial dumping er stor. Det kan vises til at samtlige EU land som har 
liberalisert brevpostmarkedet de siste årene har fått sosial dumping blant postansatte.  

• De juridiske sidene ved å benytte reservasjonsretten mot direktivet er også vurdert. 
Konklusjonen er at de juridiske konsekvensene er minimale. Postsektoren er et 
område som er lett å avgrense. 

LO i Oslo krever at regjeringen legger ned veto mot EUs tredje postdirektiv. 
 
 
Solidaritet med europeisk fagbevegelse - Nei til å betale ei krise vi ikke er 
skyld i 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 24. januar 2011 
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EU er i krise etter 30 år med markedsliberalisme hvor det har vært brei politisk enighet om 
avregulering, konkurranseutsetting og privatisering. Framveksten av en fritt flytende 
finanskapital har ført til økte problemer for næringslivet, resultert i massearbeidsløshet og 
regelrett spekulasjon rettet mot regjeringer, landenes gjeldsrentenivå og den europeiske 
valutaen Euro. Skattelettelser sammen med økte lederlønninger og bonusordninger har bidratt 
til omfordeling nedenfra og opp, økte forskjeller, fattigdom og økt makt til de rike. Alt dette 
har gitt grobunn for økt rasisme og ny oppslutning for høyrepopulisme og høyreekstremisme. 
 
Etter først å ha reddet bankene med lån og garantier, har EU slått inn på en ekstrem 
innstrammingspolitikk. Dette for at landene skal tilfredsstille EU-grunnlovens krav om 
maksimum 3 % budsjettunderskudd og maksimum 60 % utenlandsgjeld i forhold til BNP. En 
slik drastisk innstrammingspolitikk vil føre EU fra vondt til verre. Dette betyr en rasering av 
offentlig velferdstjenester, drastisk økning av arbeidsløsheten, spesielt ungdomsledigheten, 
kutt i lønninger, tilsidesetting av tariffavtaler, sosial dumping og et tilnærmet finansdiktatur 
som setter demokratiet og de folkevalgtes innflytelse til side. EUs politikk endrer dramatisk 
maktforholdet og styrkeforholdet både politisk og i arbeidslivet. Den politiske venstresida og 
fagbevegelsen kommer på defensiven. Likevel klarer fagbevegelsen å mobilisere millioner 
imot en uønsket utvikling. Den har intet annet valg enn streiker og protester i gatene, enten 
det er borgerlige eller sosialdemokratiske regjeringer som dikterer angrepene mot 
fagbevegelsen. 
 
Norge er annerledeslandet hva angår utslagene av krisa. Det skyldes betydelige tiltak for å 
holde arbeidsløsheten nede, oljepenger, en relativ stor offentlig sektor, høy sysselsettingsgrad 
samt en positiv reallønnsutvikling over flere år. Det forhindrer ikke at årets statsbudsjett var 
en unødvendig og uheldig innstramming ”light”. 
 
EUs krise når også Norge. Dels ved at arbeidsgivere og norske politikere, spesielt på 
høyresida, ønsker å gå til angrep på faglig rettigheter, pensjonsordninger og uføretrygd. Dels 
ved at nye EU-direktiv påtvinger oss stadig nye liberaliseringstiltak, med mindre 
reservasjonsretten (vetoretten) brukes. Dels ved at sosialdumping brer seg til stadig flere 
bransjer. Den norske modellen overlever ikke hvis dette fortsetter. 
 
Endret politisk styrkeforhold krever en klarere rødgrønn profil mot høyresida, for eksempel 
ved at man ikke i framtida inngår brede forlik som svekker alderspensjon, sykelønn og 
uføretrygd. En tilnærmet grunnlovfestet markedsliberalisme i EU krever at vi utreder 
alternativer til EØS-avtalen, slik Fagforbundet og EL & IT Forbundet sammen med 
organisasjonen Nei til EU har startet opp. 
 
Fagbevegelsen må innse at endret styrkeforhold krever økt aktivisering av egne medlemmer 
for å sikre kjernekrav som faste ansettelser, kontroll med arbeidstida og ei skikkelig lønn, 
herunder likelønn. Samtidig må den politiske kampen intensiveres for å sikre offentlig 
velferd, trygdeytelser folk kan leve av og med, innføring av nye lovfestede faglige rettigheter, 
samt offensive tiltak for nye og miljøvennlige industriarbeidsplasser på veien til arbeid for 
alle. 

 
1.mai 2011 – hva vi mener og hva vi krever 
Det politiske grunnlaget for 1.mai ble vedtatt i representantskapet 28.februar 2011. 
 

LO i Oslo er partipolitisk uavhengig og en selvstendig kraft på venstresida. 1. mai 
arrangementene gjenspeiler dette samt de mest aktuelle faglige og politiske sakene.  
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Styrk velferden – nei til privatisering – stem rødgrønt  
Folk lever kortere på østkanten enn vestkanten. Formuene i og rundt Holmenkollåsen er 15 
ganger høyere enn på Bjørndal i Søndre Nordstrand. Eiendomsskatt i Oslo med klar sosial 
profil ville endret denne urettferdigheten. Høyre/Frp-byrådet øker forskjellene ved å redusere 
Oslo som velferdskommune. Antall sykehjemsplasser er redusert. Anbud og 
konkurranseutsetting har resultert i at Adecco Helse as, Aleris Ungplan as, Attendo Care as 
og Nordlandia Omsorg as, med enkelte eiere i skatteparadis, har fått adgang til å tjene penger 
på barn og gamles behov. Nedleggelsen av Aker Sykehus må stanses. Byrådet overlater 
boligbyggingen til kapitalkreftene og avviser utvikling av ikke-kommersielle utleieboliger. 
Dette rammer ungdom spesielt. Kollektivtransporten er delt opp i mange selskaper som 
fakturerer til hverandre. Resultatet er både ansvarsfraskrivelse og økt byråkrati. Oslofolk, alt 
dette og mer til må vi sammen gjøre noe med!  
Gratis barnehage og gratis SFO  
Elevtallet i Osloskolen øker med 1500 per år. Likevel kuttes skolebudsjettet. Det mangler 
innsats for fagopplæring og lærlingeplasser. Forskning viser at det å lære norsk er avgjørende 
for skolegang, jobb og en meningsfylt fritid. Dette motvirker både frafall i videregående skole 
og kriminalitet. Aktivitetsskolen benyttes mye mer på Oslos vestkant enn østkant. Derfor må 
den bli gratis. Økte ressurser til barn og unge er både integrering og rettferdig fordeling. Det 
samme gjelder norskopplæring for voksne. For studenter må studiestøtten økes fra 10 til 11 
måneder i året. Utfordringene løses heller ikke ved offentlig privat samarbeid (OPS), der SG 
finans og andre selskaper tjener penger på skolene våre.  
Nei til velferdskutt – ikke straff syke og uføre  
Norge har råd til gode offentlige velferdsordninger. For å sikre dette må regjeringen øke 
offentlig forbruk og fri seg fra den selvpålagte skattetvangstrøya. Uførhet er et 
klassespørsmål. De med kortere utdanning og i fysisk tøffe yrker rammes oftere. Kvinner 
rammes mer enn menn. LO-kongressen vedtok å forsvare dagens uføretrygd og avviste 
levealdersjustering. Unge uføre må fortsatt sikres retten til å tjene inntil Folketrygdens 
grunnbeløp uten at trygden avkortes. En dårligere sykelønnsordning rammer de med dårlig 
råd og ikke de rike. Fattigdom skyldes i hovedsak politiske avgjørelser, arbeidsløshet, lav 
inntekt og for mange et mer brutalt arbeidsliv. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 
har beregnet økonomiske satser for å kunne leve et meget nøkternt liv. Disse må innføres som 
nivå for økonomisk sosialhjelp. Dagens arbeidslinje betyr at folk skal tvinges til å jobbe ved 
at trygdeytelsene holdes nede. I tillegg ønsker NHO og høyresida at private interesser 
ytterligere kan tjene penger på våre velferdsbehov. Derfor lanserer de ideer som 
”velferdsfellen” og ”utenforskapet”.  
Faste ansettelser til tariff  
NHO slåss for at bedriftene skal ha lov til utnytte ansatte ved å betale under minstelønna i 
tariffavtalene. For å bevare velferdsstaten trengs nye tiltak mot sosial dumping. Det må bli 
enklere å gjøre minstelønnssatser til norsk lov (allmenngjøring). Regjeringen må innføre et 
bedre lovverk som sikrer faste ansettelser samt retten for fagforeninger til å reise søksmål 
hvis loven brytes. Skandalen med Adecco Helse viser tydelig at konkurranseutsetting og 
privatisering åpner opp for sosial dumping. Men Høyre/Frp-byrådet griper bare inn hvis de er 
tvunget til det. Norske lønns- og arbeidsvilkår må gjelde for å få kommunale oppdrag. 
Ansatte hos kommunens underleverandører må sikres retten til tariffavtale hvis dette kreves. 
Det må innføres solidaransvar for kommunen som byggherre.  
Lovfestet rett til heltid  
Minst 70.000 av de som i dag jobber deltid ønsker heltid. Omfanget er størst blant kvinner og 
innen kvinnedominerte yrker. LO i Oslo mener det haster med å sikre at folk ansettes i faste 
hele stillinger, både for et mer likestilt arbeidsliv og for å sikre kvinner ei lønn å leve av. 
Dette krever økte rettigheter for de ansatte og deres tillitsvalgte. Den rødgrønne regjeringen 
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må lovfeste en reell rett til heltid. Kommunale etater og bydeler må tilby sine ansatte hele 
stillinger og legge bedre til rette for at flere tar fagbrev og tilbys etter- og videreutdanning.  
 
Milliarder til klimavennlig energi og ny industri  
Klimatoppmøte i Cancun unngikk sammenbrudd. Det haster med å redde kloden. CO2-
lagring og kjøp av miljøkvoter er ikke løsningen. Norges utslipp må reduseres og 
forbruksmønsteret endres. Det må satses betydelig mer på forskning og utvikling, fornybar 
energi og ny miljøvennlig industri. Vi trenger en reindustrialisering av Norge. Det kreves 
planmessig offentlig styring og midler, bl.a. et statlig fond for å sikre nasjonalt eierskap. 
Statens eierskap må utøves langt mer aktivt enn i dag. Kollektivtrafikksatsingen i Oslo må 
økes. Nye Oslobusser må være drevet av biogass eller andre miljøvennlige drivstoff. 
Alnabruterminalen må utbygges nå og dobbeltsporet Oslo-Ski forseres. LO i Oslo støtter 
neivedtaket om olje og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. La olja ligge der den 
ligger.  
Innfør skatt på aksje- og valutahandel  
Kapitalismen skaper kriser, spekulasjon og arbeidsløshet. Det rammer spesielt ungdom. 
Likevel mangler tiltak som kan tilbakebetale offentlig støtte og garantier som er gitt banker 
og finansinstitusjoner. Det er nødvendig for å unngå nye finanskriser. Finanskriseutvalget har 
fremmet flere viktige forslag. Skatteparadis må bekjempes for å hindre kapitalflukt. I dag 
utgjør den ulovlige kapitalflyten ut av utviklingsland trolig ti ganger så mye som den samlede 
utviklingshjelpen fra de rike land. Det handles hver dag med valuta og verdipapirer som er 70 
ganger større enn det som daglig produseres i verden. 0,005% skatt på valutahandel og 0,05% 
på aksjer og verdipapirer kan på verdensbasis gi 2000 milliarder kroner i årlig inntekt.  
Forsvar tariffavtalene mot EØS - veto mot EUs tredje postdirektiv  
EU med sin innstrammingspolitikk, direktiv og domstolsavgjørelser gir avindustrialisering, 
ødelegging av offentlig velferd og forverring av faglige rettigheter. Datalagringsdirektivet vil 
føre til at personvernet undergraves og overvåkningen økes. EUs vikarbyrådirektiv vil øke 
arbeidsinnleie og midlertidig ansatte og kan tvinge fram endringer av flere tariffavtaler. LO i 
Oslo støtter kravet om at reservasjonsretten brukes mot vikarbyrådirektivet. EUs tredje 
postdirektiv tvinger Norge til å oppgi eneretten på brevpost opp til 50 gram og dermed 
ordningen med lik brevporto for hele landet. Postansattes arbeidsplasser trues. LO i Oslo er 
glad for at det nå er politisk flertall for å avvise det nye postdirektivet.  
Norske soldater ut av Afghanistan Historien viser at USA og NATO ikke skaper et bedre 
Afghanistan ved bruk av militære midler. Økt antall soldater vil gi flere drepte og økte 
lidelser for sivilbefolkningen. Fred og utvikling skapes best ved at folk får utdanning, arbeid, 
rettigheter og velferdsordninger. Afghanistan viser at USA og NATOs ”out of area”- strategi 
betyr å forlenge USAs bestrebelser for å sikre storkapital adgang til naturressurser og 
innflytelse. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk må ikke støtte eller bidra til at dette 
fortsetter.  
Anerkjenn Palestina – økonomisk boikott av Israel Israels okkupasjon av Palestina er i strid 
med FNs resolusjoner og bryter med elementære menneskerettigheter. Millioner av 
palestinere lever i flyktningleiere. Israels politikk, krigsforbrytelser og ulovlige bosettinger 
ville ikke vært mulig uten USAs aksept og støtte. Som et ledd i økonomisk boikott må ikke 
oljefondet investere i israelske virksomheter. Mordechai Vanunu avslørte Israels 
atomvåpenprogram. For det har han sonet 18 år i fengsel. Nå sitter han i husarrest. Norge må 
ta initiativ til at Vanunu kan komme til Norge hvis han ønsker det. LO i Oslo oppfordrer til 
forbrukerboikott av israelske varer.  
Et NATO uten atomvåpen USAs atombomber over Hiroshima og Nagasaki var en grusom 
katastrofe som endret verden, men dessverre ikke måten å tenke på. USA og Russlands 
undertegning av START-avtalen forhindrer ikke at resterende og nye atomvåpen kan utrydde 
kloden flere ganger. Nye land kan skaffe seg atomvåpen. Det må forhindres, blant annet ved 
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at USA undertegner ikkespredningsavtalen. Den norske regjering har folkeopinionen i 
ryggen. På møter i NATO må Norge, som i festtaler her hjemme, arbeide for å avskaffe alle 
atomvåpen 
 
Workers of the World, Unite! 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 7. mars 2011og formildet til fagbevegelsen i Egypt. 

In many parts of the world working-people, unionists are fighting for their basic democratic 
rights and for a better life. 
 
We support the free and independent union movement in their struggle to safeguard the 
victory of the Egyptian people and for the interests of the working people of Egypt. 
 
We support the unionized Michigan civil servants united with the working people of the USA 
in their struggle to defend basic democratic rights against union busting. 
 
WORKERS OF THE WORLD, UNITE! 
 
Representative Board of 
The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) Oslo Province 
 
 
Hele folket under mistanke - Stopp datalagringsdirektivet 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 28. mars 2011 
 

LO i Oslo støtter kampanjeorganisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet og ber de folkevalgte 
hindre at direktivet blir tatt inn i norsk lov! 
 
En innføring av datalagringsdirektivet (DLD) vil innebære innsamling og lagring av 
opplysninger om hvilke personer som til enhver tid kommuniserer med hverandre ved hjelp 
av elektroniske hjelpemidler, når kommunikasjonen skjer, og hvor den enkelte da befinner 
seg. Opplysningene skal lagres i minst seks måneder. En slik lagring av opplysninger i tilfelle 
noen begår forbrytelser innebærer et paradigmeskifte i norsk strafferettstradisjon, og kan ses 
som et uttrykk for at hele folket settes under mistanke. Dette er et politisk veiskille mer enn 
en enkeltsak. 

Det kan hevdes at datalagringsdirektivet kan føre til at kriminalitet lettere spores og 
oppdages, men politiet har god tilgang til trafikkdata i dag. Politiet har tilgang til trafikkdata 
som lagres for faktureringsformål. Vi mener dette er et tilstrekkelig alternativ til DLD. Det at 
en metode for lagring kan være nyttig skal ikke være eneste grunn som vektlegges i 
vurderingen om den skal tas i bruk. Dette er spørsmål om grov krenkelse av personvernet. Da 
direktivet var på høring i Stortinget avviste selv IKT-sektoren at dagens lagrede trafikkdata 
vil forsvinne uten DLD. Framtidens teknologi vil gjøre større mengder data tilgjengelig for 
politiet, ikke mindre. 
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DLD vil føre til at prinsippet om at det er borgerne som skal kontrollere staten, ikke staten 
som skal kontrollere borgerne, vil bli snudd på hodet. Alle vil bli overvåket i tilfelle de gjør 
noe kriminelt. 

Direktivet er også en stor trussel mot pressefriheten. Kilder vegrer seg for å ta kontakt med 
journalister i frykt for at kommunikasjonen kan bli spora. Dette gjelder ikke minst kilder i 
politiet, hos forsvaret eller andre myndigheter. Dette vil svekke pressens demokratiske 
kontroll. 
I både Romania og Tyskland har landenes konstitusjonsdomstoler satt datalagringslover til 
side, med begrunnelse i at lovene er i strid med fundamentale borgerrettigheter. LO i Oslo 
oppfordrer våre folkevalgte på Stortinget til å gjøre som seks av landene i EU og avvise 
direktivet. 
 
 
Hovedavtalen i staten brytes av regjeringen 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 28. mars 2011 
 

LO i Oslo krever at regjeringen holder det de lovet i Soria Moria II og at Senterpartiet avlyser 
“flyttesjauen”. 
 
Rett før jul fikk 22 ansatte i Statens bygningstekniske etat (BE) beskjed om at de skal flyttes 
fra Oslo til Gjøvik. De tillitsvalgte fikk beskjed en halv time før pressemeldingen ble sendt ut 
av statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, Liv Signe Navarsete. Dette er bare ett 
eksempel - de tillitsvalgte i NTL Skatt og NTL Forsvaret opplevde lignende prosesser 
tidligere på året. 
 
En av grunnene til at det var mulig å mobilisere så mange LO-medlemmer i statlig sektor til 
valgkampen for å få plass en rødgrønn regjering i 2005 var vedtaket om flytting av tilsyn fra 
Victor Norman i Bondevik II-regjeringen. Vi mente den gangen at flyttevedtaket var dårlig og 
historien har vist oss at vi hadde rett. Difis rapport fra 2010 om konsekvenser av flyttingen 
tegner et dystert bilde av de menneskelige og samfunnsøkonomiske kostnadene. Det er bra at 
regjeringen ønsker å opprette statlige arbeidsplasser også utenfor Oslo, men tvangsflytting er 
vi imot. Det som skjer i disse prosessene er at fagmiljøer i velfungerende etater rives opp med 
roten. 
 
Victor Normanns tvangsflytting av statlige tilsyn har vist oss at denne type politikk rammer 
de ansatte og svekker institusjonene. Vi hadde regnet med at vi skulle slippe å bruke mye 
energi på å kjempe mot en regjering som skulle være med oss. Vi mener at Hovedavtalens 
regler om medbestemmelse og informasjon er brutt i disse sakene og dette er en grov 
undervurdering av tillitsvalgtes rolle i norsk arbeidsliv. Vår modell med trepartssamarbeid 
trekkes stadig fram i internasjonale fora som en av grunnene til at vi topper FNs 
levekårsstatistikker og at vi har et velfungerende arbeidsliv. Denne typen prosesser 
undergraver den norske modellen og det krever vi en slutt på. 
 
Fred og demokrati, men selektiv glemsel - legg press på Israel nå 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 28. mars 2011 
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Den norske regjeringa bør, med alle lovlige midler, legge press på Israel. Linja med å søke 
såkalt tillit hos begge parter for å kunne bidra i ”fredsprosessen”, har slått feil i tiår. Et utall 
såkalte fredsprosesser har kun forverra situasjonen for det palestinske folket. Israel turer fram, 
med USAs velsignelse, stort sett uavhengig av internasjonal opinion. Palestinerne må hver 
gang starte de såkalte fredsprosessenes forhandlinger, i økende grad pressa til kompromisser 
på Israels premisser. Vi kan ikke akseptere regjeringas logikk. Vi krever at den norske 
regjeringa viser klarere handling til støtte for et okkupert folk i stedet for den stadige 
godvillige forståelsen for en lovbrytende okkupantstat. 

* Norge bør gå i spissen for tiltak som kan stanse Israels stadige ekspansjon. 
* Norge må støtte og anerkjenne Palestina som stat innenfor 1967-grensene. 
* Stans alle økonomiske forbindelser med Israel – trekk ut oljefondet. 

Begrunnelse: 
Israels vel 60-årige umenneskelige okkupasjon av de palestinske områdene er fordømt av det 
internasjonale samfunn. Svært få ser ut til å ta FN-resolusjoner retta mot Israel alvorlig. 

Israels stadige ekspansjon og kolonisering på Vestbredden, deres strupetak på Gaza, må føre 
til rettferdig motstand. Israels intensiverte kamp for mer land, uten palestinere, bør møtes med 
opptrapping også fra fagbevegelsen. 

Ut fra det Israel faktisk har foretatt seg, er den gjennomgående trenden at de sionistiske 
ideologene mente alvor: 

"Vi må gjøre alt for å sikre at de [de palestinske flyktningene] aldri kommer tilbake".  
David Ben-Gurion, i sin dagbok, 18. juli 1948 sitert i Michael Bar Zohars Ben-Gurion: ”The 
Armed Prophet”, Prentice-Hall, 1967, p . 157.  
 
"Hvis jeg var en arabisk leder jeg aldri ville jeg aldri slutte fred med Israel. Det er naturlig: Vi 
har tatt deres land". 
David Ben Gurion, sitert i The Jewish Paradox, av Nahum Goldmann, Weidenfeld og 
Nicolson, 1978, s. 99. 
 
«... Overføringen av den [palestinsk] arabiske befolkning fra området til den jødiske staten 
tjener ikke bare ett formål -- å redusere den arabiske befolkningen. Den tjener også en annen, 
ikke mindre viktig hensikt, som er å tilegne seg land som i dag bebos og dyrkes av 
[palestinske] arabere, og dermed gjøre det tilgjengelig for jødiske innbyggere. " 
Yosef Weitz - En av arkitektene bak hele denne forflyttingen(etniske rensingen) sitert i: Nur 
Masalha: ”Expulsion Of The Palestinians”,1992,Institute for Palestine Studies, p. 94-95). 

"Jødiske landsbyer ble bygget i stedet for arabiske landsbyer. Du kjenner ikke engang 
navnene på disse arabiske landsbyene. Jeg kan ikke klandre deg fordi geografibøkene 
eksisterer ikke lenger. Ikke bare er bøkene borte, de arabiske landsbyene er heller ikke der 
lenger. Nahlal oppsto i stedet for Mahlul; Kibbutz Gvat i stedet for Jibta; Kibbutz Sarid i 
stedet for Huneifis, og Kefar Yehushua i stedet for Tal al-Shuman. Det er ikke bygd ett eneste 
sted i dette landet som ikke tidligere hadde en arabisk befolkning.” 
Moshe Dayan, tale til Technion (Israel Institute of Technology), Haifa, rapportert i ”Haaretz”, 
4 april 1969.  

 
Statoil må forholde seg til den norske utenrikspolitikken 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 28. mars 2011 
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Stavanger Aftenblad har publisert en Wikileaks-nyhet om Statoils virksomhet i Venezuela. 
Det viser seg at lokale Statoil-direktører i Venezuela, både Thore E. Kristiansen og Anders 
Hatteland har jevnlige møter med USAs ambassade i Venezuela i forbindelse med Statoils 
økonomiske virksomhet i Venezuela. 
 
Det går fram av disse møter at Statoils representanter fører sin egen utenrikspolitikk. De 
klager voldsomt over sine rammebetingelser i Venezuela. De ber om USAs syn på Hugo 
Chávez, og er spesielt interessert i å høre om hvor langt USA tror Chávez ville gå i 
økonomiske reformer. 
 
LO i Oslo mener at dette er helt uakseptabelt av personer som representerer det statlige 
selskapet Statoil og ber regjeringen og Stortinget ordne opp i disse forhold. 

 
Gjør en innsats i valgkampen 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 28. mars 2011 

Høstens Oslo-valg dreier seg om politikkens retning. Høyre/Frp-byrådet har siden 2003 ført 
en politikk som har økt klasseforskjellene, tillatt sosial dumping, gjort for lite i forhold til 
inkludering, latt markedet diktere boligbygging, redusert antall årsverk i skolen, redusert 
antall sykehjemsplasser og fått til en rekke økonomiskandaler som har kostet Oslos 
befolkning hundretalls millioner. 
 
Høyrestyrets praktisering av New Public Management og anbud på alle områder skaper et 
ineffektivt og kostnadsslukende byråkrati. Det skapes profitt for internasjonale selskaper 
gjennom sosial dumping og undergraving av avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår. 
Anbudssystemet svekker også de folkevalgtes styring med og innsyn i velferdstjenestenes 
utforming og servicenivå. 
 
Høstens kommunevalg handler om å snu denne utviklingen og gi politikken en ny retning.  
Et nytt rødgrønt flertall i Oslo er en betingelse for å få til en annen politikk. LO i Oslo 
oppfordrer til å stemme på partiene Oslo Arbeiderparti, Oslo Sosialistisk Venstreparti, Rødt 
Oslo og Oslo Senterparti. 

LO i Oslo vil med egen plattform og partienes svar på våre spørsmål/krav arbeide for å få til 
et nytt rødgrønt flertall og for å styrke fagbevegelsens betydning. 
 
LO i Oslo oppfordrer fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer til aktiv innsats i valgkampen 
og oppfordrer alle til å bruke stemmeretten. 
 
Innled forhandlinger om en politisk løsning i Libya 
 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 4. april 2011 
Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme. 
 

LO i Oslo krever at den NATO-ledede militære operasjonen mot Libya nå stanses og at 
Norge tar initiativ til at FN bidrar eller innkaller til forhandlinger mellom de krigførende 
partene. 
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Arbeid til alle, faglige rettigheter, bekjemping av fattigdom og innføring av demokrati kan 
ikke bombes fram. 
 
Uansett hvordan en stiller seg til FN-vedtaket om flyforbudssone, vil fortsatte bombetokter gå 
ut over målet om å beskytte sivilbefolkningen. Videre militæroperasjoner og eventuelle 
våpenleveranser vil bety en direkte støtte til den ene siden i en borgerkrig. Det er ikke i 
henhold til FN- mandatet. 
 
Norge må derfor medvirke til at FN snarest innkaller partene i konflikten eller bidrar til 
samtaler for å få i stand en politisk løsning på konflikten. 
 
- Stans bombingen av Libya! 
 
- Støtt opp om våpenhvile og forhandlinger! 
 
Uttalelse sendt i april til Chicago Federation of Labor og Illinois AFL-CIO 
ved 125-årsmarkeringen av Haymarket affæren i 1886 som regnes som 
starten på 1. mai. 
 
 
MAY DAY 2011 -- 125 YEAR CELEBRATIONS 
 
Dear union sisters and brothers. 
 
It is with pride and pleasure we greet you on this May Day celebration commemorating the 
important struggle for working people world-wide. We regret not being able to share this 
moment with you on the spot, but send you our highest regards and gratitude also on your 
efforts to maintain that visible memory of our struggling ancestors. 
 
We also convey our profound support to your ongoing struggle united with the working 
people of the USA to defend basic democratic rights against union busting. 
 
WORKERS OF THE WORLD, UNITE! 
 
Fraternal greetings 
Oslo Region of The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) 
 
Roy Pedersen 
President 
       Svein Mortensen 
       Pres. International Committee 
Etter kommunevalget - hva nå? 

Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskap 26. september 2011 
 
 
Oslovalget viste at et nytt flertall er avhengig av tre sammenfallende resultat: Det ene er at de 
borgerlige partienes oppslutning samlet må reduseres. Det andre er at flere folk på østkanten 
og Søndre Nordstrand bruker stemmeretten. Det tredje er at de rødgrønne partiene samlet gjør 
et bra valg. En hyggelig framgang for Oslo Arbeiderparti kompenserte nesten for Oslo SV og 
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Rødt Oslos tilbakegang, men endret ikke styrkeforholdet mellom de rødgrønne og de 
borgerlige. 
 
Høyresida arbeider for at markedet skal bestemme mer og mer, på bekostning av rettigheter 
som omfatter alle og de folkevalgtes innflytelse. Strategien er skattelette, redusert offentlig 
velferd, salg av statlig og kommunalt arvesølv samt konkurranseutsetting og privatisering. I 
Oslo betyr det kutt i bydelsbudsjettene, færre lærerårsverk i skolen der antall elever øker, 
stykkprisfinansiering, testing og rapportering, sosial dumping i offentlig sektor, økt bruk av 
bestiller utførermodellen som igjen gir stoppeklokkeomsorg for bestemor på anbud. 
Høyresida i Oslo avviser prinsipielt en sosial eiendomsskatt. I tillegg vil Frp selge Hafslund 
og Eco energi, til tross for at det kommunale eierskapet hvert år gir milliardutbytte til 
kommunen.  
 
Til tross for Oslo Frps tilbakegang er det et borgerlig osloflertall. Både Oslo Venstre og Oslo 
KrF har støttet de tidligere Høyre og Frp-byrådene. De går begge inn for et fortsatt borgerlig 
byråd til fordel for de rikeste og deler av middelklassen. Ideologisk vil dette markedsføres 
med argumenter om ”mangfold” og ”valgfrihet”, noe som egentlig er å avvise 
fellesskapsløsninger for alle. 
 
LO i Oslo er imot at de rødgrønne søker mot midten slik LO- lederen foreslår. Vi trenger ikke 
mer KrF-politikk. Det vil svekke våre krav og løsninger, gjøre veien lengre til et rødgrønt 
osloflertall, samt skape uklarhet om de politiske alternativene og dermed svekke arbeidet med 
å øke valgdeltagelsen. 
 
Oslo er stortingsbyen og regjeringsbyen. Det er nødvendig med en klarere venstresideprofil 
skal den rødgrønne regjeringen komme på offensiven. Her kan nevnes en klarerer holdning 
mot New Public Management, en klarere holdning mot Høyres ”arbeidslinje”, økte 
bevilgninger for å sikre offentlig velferd, nye tiltak mot sosial dumping, kraftige tiltak for 
flere på heltid og økte faglige rettigheter for å demme opp for aggressive arbeidsgivere og 
NHO.  
Det trengs en klarere sosialdemokratisk profil og ikke en mer soft nyliberal tendens.  
I tillegg griper EU-dommer og EU-direktiv stadig sterkere inn i lov- og avtaleverk, noe som 
nødvendiggjør en diskusjon om EØS-avtalen. 
 
Oslos rødgrønne partier ble ikke oppfattet som et klart nok alternativ til Høyre og Frp-
byrådet. Selv om de er mot kutt i bydelsbudsjetter, ønsker en annen skolepolitikk, er for 
fellesskapsløsninger og integrering og imot deler av konkurranseutsettingen, arbeidet de 
rødgrønne ikke offensivt og tydelig nok for å få dette fram.  
Spesielt viktig er det å få fram Venstre, Høyre og Frps holdninger til fagbevegelsen og 
arbeidsfolks rettigheter. I tillegg trengs en mye klarere politikk som synliggjør de store 
klasseforskjellene i Oslo. LO i Oslo advarer mot kompromisser med høyresida i sosiale 
spørsmål fordi det blir dårlige løsninger for arbeidsfolk.  
LO i Oslo oppfordrer spesielt Oslo Arbeiderparti til å markere at de ønsker å ta 
konkurranseutsatte og privatiserte kommunale tjenester tilbake, at de vil gå imot de særskilte 
osloprøvene i skolen og aktivt jobbe for ikke-kommersielle utleieboliger. 
 
Et nytt flertall vinnes ikke i løpet av tre ukes valgkamp. En undersøkelse før valget viste at et 
flertall av byens innbyggere trodde at ”Jens og Kristin” styrte i Oslo og ikke Høyre og Frp-
byrådet. Det må drives en troverdig folkeopplysning og aktivisering mellom valgene. 
 
De rødgrønne i Oslo konkurrerer delvis med hverandre for å vinne oppslutning. Skal partiene 
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samlet gjøre et bra valg, må partiene ha rom for valgkamp med egne saker. Valgresultatet og 
styrkeforholdet partiene imellom avgjør den konkrete politikken i ettertid. Det hindrer ikke at 
partiene framhever felles programkrav der man er enig. 
 
LO i Oslo har som mål: 
Å arbeide for organisering, aktivisering og ledelse, der vi kombinerer folkeopplysning med 
forslag til andre løsninger enn det Venstre, Høyre og Frp står for, og der fagforeninger og 
medlemmer aktiviseres i langt større grad. 
Å forsterke vår allianse med andre organisasjoner som ønsker en ny politikk og som vil 
motvirke økte klasseskiller.  
Å være partipolitisk uavhengig og en selvstendig kraft på venstresida. Det står ikke i 
motsetning til økt kontakt og samarbeid med de rødgrønne, både samlet og enkeltvis. 
 
LO i Oslo vil fremme krav og aktivisere på følgende fem hovedområder: 

• Tiltak mot sosial dumping og for flere kommunalt ansatte på heltid.  

• Sikring av bydelsøkonomien og ressurser til Oslo-skolen - ikke budsjettkutt. 

• Tiltak for mangfold og integrering med blant annet flere gratistimer i barnehagen, 
innføring av gratis heldagsskole, økt satsing på yrkesutdanning og kraftig økning i 
læreplasser og norskkurs for arbeidsinnvandrere og innvandrerkvinner. 

• Skole, helse- og eldreomsorg drevet av det offentlige, med anstendige lønns- og 
arbeidsvilkår - og kamp mot konkurranseutsetting og privatisering. 

• Satsing på ikke-kommersielle utleieboliger og en mer offensiv boligpolitikk. 

 
Ja til mangfold - nei til intoleranse og rasisme 
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskap 31. oktober 2011 
 
 
Attentatet 22. juli må aldri glemmes. Dette var et angrep på vårt demokratiske styresett, 
arbeiderbevegelsen og norsk venstreside. 
 
Nasjonalistiske og høyreekstreme partier får økt oppslutning i Europa. Årsakene er flere, men 
har en sammenheng med økt arbeidsløshet og økt usikkerhet for framtida. De rasistiske, 
fascistiske og høyreekstreme miljøene må bekjempes. 
 
Terroristen framstår som en nyfascist. Ingen støtter hans forferdelige handlinger, men altfor 
mange støtter de samme ideene og fordommene. 
 
LO i Oslo mener det er nødvendig å ta et oppgjør med usannheter om innvandrere, spesielt 
muslimhets, samtidig som utfordringene diskuteres. Vi deler ikke synspunkter som at Norge 
er offer for ”snikislamisering” (Siv Jensen) eller at ”alle terrorister er muslimer” (Carl I 
Hagen). 
 
LO i Oslo mener at de som forsøker å skape en motsetning mellom etnisk tilhørighet, 
hudfarge og religion, i virkeligheten forsøker å tilsløre at hovedkonflikten går mellom de som 
selger og de som kjøper arbeidskraft. 
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LO i Oslo krever fellesskapsløsninger for integrering, med bl.a. trinnvis innføring av gratis 
barnehageplass for fire og femåringer, økt innsats for fagopplæring og læreplasser, gratis 
norskkurs for arbeidsinnvandrere og innvandrerkvinner. Kravene har fått ny aktualitet. 
 
LO i Oslo er imot konkurranseutsetting og privatisering. De samme oppgavene blir i ettertid 
ofte utført av arbeidskraft med en annen etnisk bakgrunn, til dårligere lønns- og arbeidsvilkår. 
Integrering betyr å kjempe for at disse oppgavene skal løses av faste ansatte. 
 
Arbeidslivet er i realiteten firedelt. Del en har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Del to lønnes 
rundt tariffavtalenes minstelønninger (allmenngjøring). Del tre lønnes under tariffene og del 
fire jobber svart. De to siste gruppene har et klart flertall av innvandrere og asylsøkere. Dette 
synliggjør at arbeidsgivere grovt utnytter billig arbeidskraft. 
 
Den rødgrønne regjeringen må fremme flere offensive tiltak for faste ansettelser og mot inn- 
og utleie av arbeidskraft, for likebehandling, og nye tiltak mot sosial dumping. 
 
LO i Oslo mener at asylsøkere må få tilbud om norskopplæring. Dersom søknaden ikke er 
avgjort må asylsøkere seneste etter tre års opphold, få legal rett til arbeid i påvente av 
saksbehandlingen og eventuell hjemreise. 
 
Flyktninger og innvandrere blir ofte tvunget til å ta jobber de er overkvalifisert for, fordi de 
ikke er utdannet i Norge. LO i Oslo mener det må utvikles bedre systemer for dokumentasjon 
av realkompetanse og utdanning fra hjemlandet, slik at folk kan få brukt sin kompetanse i 
arbeidslivet. 
 
Fagbevegelsen overlever ikke uten nye og aktive medlemmer. Organisering, valg og 
skolering av tillitsvalgte spesielt innen servicesektoren, må forsterkes. Innvandrere må velges 
som tillitsvalgte og gis økt plass i fagbevegelsens egne styrer og utvalg. Flere lokale 
fagforeninger og klubber gjør allerede en god jobb til etterfølgelse for andre. 
 
LO i Oslo oppfordrer alle til å ta debatten på arbeidsplassene og arbeide aktivt imot 
intoleranse og rasisme.  
 
 
 
Arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven blir oppfylt 
(AML § 2-1) 

Uttalelse vedtatt av LO i Oslos representantskap 28. november 2011 
 
 
Det er både viktig og nødvendig at Arbeidsdepartementet legger fram en arbeidslivsmelding. 
 
LO i Oslo mener hovedkonklusjonen i meldinga om at ”arbeidsforholda i Noreg er gode” er 
en sannhet med modifikasjoner. 
 
Arbeidslivet er i realiteten firedelt. Den første delen har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Del 
to lønnes rundt tariffavtalenes minstelønninger (ofte basertpå allmenngjøring). Del tre lønnes 
under tariffene og del fire jobber svart. De tre siste delene er økende. 
 
Årsaker til denne utvikling er en omfattende omorganisering av arbeidslivet. Ansatte innen 
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det offentlige, innen service og i privat sektor opplever konkurranseutsetting, privatisering, 
utskilling økt stress og færre ansatte som erstattes med midlertidig ansatte og innleid 
arbeidskraft. Alle opplever atsosial dumping brer seg til stadig flere bransjer. Spesielt 
urovekkende er den raske økningen av useriøse vikarbyråer og Norskregistrerte Utenlandske 
Foretak, såkalte NUF-selskaper. 
 
Tillitsvalgte opplever en tøffere hverdag og antall tvistesaker og trakassering øker. Lov- og 
avtaleverk motarbeides og brytes mer enn før fordi enkelte arbeidsgivere kan være mer 
aggressive. NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner opptrer mer ideologisk mot 
fagbevegelsen og vil endre klassekompromisset og den norske modellen. Dette støttes av de 
fire borgerlige partiene på Stortinget. 
 
LO i Oslo mener det trengs en bevisstgjøring av tillitsvalgte om den nye situasjonen i 
arbeidslivet. Det er samtidig irriterende at mange arbeidsgiverrepresentanter ikke kjenner 
viktige bestemmelser i lov- og avtaleverk. 
 
LO i Oslo mener at det foregår økt utstøting og en brutalisering i deler av arbeidslivet. 
Arbeidspresset øker og problemene individualiseres. Resultatet er at antall uføre over tid øker 
og at det ikke generelt lykkes å få sykefraværet ned, selv om det mange steder gjøres et bra 
arbeid med et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). 
 
Løsningen er uansett ikke å øke forskjellene ved å svekke de offentlige trygdeordningene 
eller å la folk leve i fattigdom og samtidig tro at det stimulerer til utdanning og arbeid. 
 
LO i Oslo krever at veksten i offentlig forbruk må bli minst like stor som veksten i privat 
forbruk, for å sikre velferdsordningene. Markedsmodeller må avvises som organisasjons- og 
ledelsesformer i det offentlige. Det må innføres et regelverk som holder profittvirksomheter 
ute av velferdsstaten. Offentlig eierskap må aktivt brukes for å styre energi- og 
næringspolitikken. Fordelingspolitikken må legge opp til økte sosialstønader til de fattige 
gjennom en sterkere beskatning av de rike og de store kapitalinteressene. 
 
LO i Oslo mener dagens EØS-avtale bidrar til avindustrialisering, økt press på offentlig 
velferd og faglige rettigheter. 
 
De rødgrønne må møte denne situasjonen med tiltak i arbeidslivet som motvirker at den 
norske modellen forvitrer. Utredninger og høringer må resultere i handling. 
 
LO i Oslo krever: 

• Enklere allmenngjøring der dokumentasjonskravet fjernes og allmenngjøring 
iverksettes når en av partene krever det.  

• Innsynsrett for tillitsvalgte i alle bransjer.  

• Utvidelse av solidaransvar til også å gjelde byggherre (bestiller).  

• Innleiebedrift må pålegges solidaransvar for lønn, overtidsbetaling og feriepenger i 
utleiebedrift og der tariffavtalen ikke er allmenngjort.  

• Lovfestet rett til heltid: Fortrinnsretten må sikres med intern utlysning av ledige timer 
og nye stillinger, ved at arbeidsgivere ikke lengre kan henvise til ”ulempe for 
bedriften” og med søksmålsrett dersom fortrinnsretten forbigås. Er reell arbeidstid 
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lengre enn avtalt stillingsbrøk skal den nye arbeidstida formaliseres snarest mulig etter 
ansettelse.  

• En lovbeskyttelse mot natt- og helgearbeid for ansatte i varehandelen.  

• Egen lov om franchisevirksomhet som også omhandler arbeidsgiver.  

• Ansatte i leiefirma må sikres faste ansettelser, inkludert ventelønn.  

• Fagforeninger må gis rett til søksmål ved ulovlig bruk av innleie og midlertidige 
ansettelser.  

Brudd på arbeidsmiljøloven må straffes strengere. Politiet må få ressurser til å behandle 
arbeidsmiljøkriminalitet. Arbeidstilsynets stansingsrett og fullmakter til bøtelegging må 
utvides. 
 


	LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2
	LO i Oslo
	Rødgrønn valgkamp  s. 18

	Kontordrift
	Internasjonalt utvalg andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011)
	Studieutvalget første halvår (oppnevnt 9. juni 2010): 
	Studieutvalget andre halvår (oppnevnt 26. mai 2011)
	LO i Oslo og Akershus ungdomsutvalg per 31.12.2011
	LO i Oslos og Akershus utvalg for familie- og likestillingspolitikk 31.12.2011: 
	2. EU fra krise til katastrofe. Innledning ved Hans-Jürgen Urban fra ledelsen i IG Metall i Tyskland og Dag Seierstad, rådgiver i EU-spørsmål i SVs stortingsgruppe. Vedtak av uttalelsen ”Solidaritet med europeisk fagbevegelse - Nei til å betale ei krise vi ikke er skyld i, se side 46.
	3. Valg av valgkomite til årsmøtet 2011.

	Møter og arrangementer i 2011
	19. januar: Sangkveld
	Kulturutvalget inviterte til sangkveld hos LO i Oslo. Sanger fra inn- og utland ble avsunget akkompagnert av Trond Ydersbond på gitar og med Arild Eriksen som forsanger. 
	16. februar: Konferanse for tillitsvalgte og verneombud ved NAV-kontor
	2. mars: Internasjonalt forum om Venezuela, hos IKM, Tøyenbekken 5
	9. mars: Kurs i tale- og debatteknikk hos LO i Oslo
	13. april: Kurs om hvordan forholde seg til nye medier 13. april
	29. april: Internasjonalt forum om Vietnam 
	31. mai: Guidet vandring på Gressholmen 
	Studieutvalget inviterte til vandring på Gressholmen via båt fra Vippetangen. Leif Gjerland som har skrevet boka "Oslos øyrike - før og nå" guide. Etterpå ble det mat på kroa. 42 deltok.
	24. august: Guidet vandring om klasseskillene i Oslo
	Kulturutvalget inviterte til sangkveld hos LO i Oslo. Sanger fra inn- og utland ble avsunget akkompagnert av Trond Ydersbond på gitar og med Arild Eriksen som forsanger. Knut Kjeldstadli, professor i historie, fortalte om bakgrunnen for de enkelte sanger. 35 deltok. 
	17. november Internasjonalt forum ”Hvor går Cuba?” 
	Forumet var i samarbeid med Cubaforeningen og samlet 35 deltakere i LO i Oslos møterom. Det var flere innledninger og LO i Oslos internasjonale utvalg delte inntrykk fra seminar avholdt med CTC Havanna for lokale tillitsvalgte i oktober. (se mer i utvalgets beretning)
	30. november: LO-arrangement: Ja til mangfold - nei til rasisme - si i fra
	7. desember: Markering mot Oslo-budsjettet i Rådhusets borggård
	17. januar: Seminar om ILO 94 og lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
	4. april: Alternativer til EU og EØS og EUs initiativ for evaluering av EØS
	20. juni: Seminar om reservasjonsretten, postdirektivet og veien videre
	30. september - 1. oktober: Konferanse om EU og EØS 
	5. desember: Fanemarkering foran Stortinget: Veto mot EUs vikarbyrådirektiv – Ja til faste ansettelser

	Valgrelaterte aktiviteter i 2011:
	Valgkampen for ny politikk i Oslo
	Materiell
	Årsmøtet vedtok 67 spørsmål til partiene etter en lang prosess med å forankre disse i organisasjonen. En kortversjon av spørsmål og svar ble trykket som en del av valgmateriellet.
	Det ble også laget valgavis ”Vi vil farge byen rød” med intervjuer om sentrale valgkamptema for utdeling samt hjemsending til 162.500 hustander. 
	På temaet eiendomsskatt ble det laget et faktaark til bruk blant annet på partienes årsmøter før programmene ble vedtatt. 
	Utdelingsaksjoner
	6. april: Åpent møte om "New Public Management" 
	31. august: Debattmøte med partiene i Oslo om kommunale tjenester er bedre enn private
	6. september: Åpen debatt om skolepolitikk i Folkets Hus
	Budsjettalliansen
	Innledninger og intervjuer i forbindelse med kommunevalget
	Lokalavisene, samt Fri Fagbevegelse har dekket den faglige valgkampen i Oslo best med flere større artikler og intervjuer. Noen leserinnlegg er kommet på trykk i andre aviser.

	Juridisk rådgivning
	Styrets arbeid 
	Solidaritetsmarkeringer /demonstrasjoner / appeller
	13. januar: Markering på Bekken & Strøm under streik for tariffavtale
	8. mai: Fredsinitiativets fredsmarsj
	23. mai: Åpent kveldsmøte i forbindelse med Velferdskonferansen
	7. juni: Støttemarkering for avskjediget klubbleder
	14. juni: Markering for Libya foran Stortinget: Norske kampfly hjem
	16. juni: Forsvar dagens uføretrygd: Konferanse og markering 
	30. juni: Markering til støtte for Ship to Gaza foran Stortinget
	7. oktober: Fredsinitiativets markering mot krigen i Afghanistan
	10. oktober: Støttemarkering for Monica Okpe
	10. november: Seminar ”Fagopposisjonen av 1911”
	19. november: Vertskap for UDs aspirantkurs

	Deltakelse på diverse reiser/seminarer og arrangementer: 
	31. januar: Trondheimskonferansen 
	18. februar: LO i Trondheims 100-årsjubileum
	28. februar: Innledning i Oslo Arbeiderpartis Veteranforum
	10. - 20. mars: Besøk hos CTC Havanna
	29. mars: Innledning hos Relacom-klubben i EL & IT Forbundet
	31. mars - 1. april: LO-konferanse om valgkampen
	1. april: Hvilke feministiske saker bør prege høstens valgkamp? 
	4. og 5. mai: Storbykonferanse i Bergen
	23. mai: Velferdskonferansen ”Ta tjenestene tilbake”
	30. august: Politisk duell om individuelle lønnsavtaler og midlertidige ansettelser
	30. august: Åpent debattmøte om anerkjennelse av palestinsk stat
	15. - 16. september: Europeisk hovedstadskonferanse i København
	17. september: Markering for palestinsk stat 17. september
	22. september: Paneldebatt om rasisme på Journalisthøgskolen
	28. september: Frokostmøte hos NITO om kamp mot rasisme
	4. - 5. oktober: LOs fylkeskonferanse i Akershus
	21. november: Seminar i NTL Nav
	2. desember: Innledning på medlemsmøte i HKs samfunn av Det norske Arbeiderparti
	15. - 16. desember: LOs organisasjonskonferanse

	Internasjonalt Forum om Venezuela tirsdag 2. mars var arrangert hos IKM i Tøyenbekken 5,med visning av Oliver Stones film om Venezuela, ”South of the Border”. Venezuelas ambassadør José Sojo fortalte om landets økonomiske og politiske situasjon etter parlamentsvalget. Utenriksjournalist Peter M. Johansen i Klassekampen snakket om Venezuelas utfordringer og freelancejournalist og Venezuela-kjenner Eirik Vold om venezuelanske media. Mer enn 30 personer deltok, og møtet oppsummert som informativt og vellykket.
	Studieutvalgets arbeid 
	Utvalgets arbeid
	Skeive dager

	Ungdomsutvalget for LO i Oslo og Akershus:
	1. mai arrangementet
	LOs sommerpatrulje i Oslo og Akershus
	Skoleinformasjon/besøk
	Samarbeid med andre organisasjoner 
	LO studentservice på høgskolene og universitet
	Samarbeid med lokalorganisasjonene
	22. juli

	Uttalelser vedtatt i perioden 
	Regjeringen må nedlegge veto mot EUs tredje postdirektiv
	Solidaritet med europeisk fagbevegelse - Nei til å betale ei krise vi ikke er skyld i
	Workers of the World, Unite!
	Hele folket under mistanke - Stopp datalagringsdirektivet
	Hovedavtalen i staten brytes av regjeringen
	Fred og demokrati, men selektiv glemsel - legg press på Israel nå
	Statoil må forholde seg til den norske utenrikspolitikken
	Gjør en innsats i valgkampen
	Innled forhandlinger om en politisk løsning i LibyaUttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 4. april 2011Uttalelsen ble vedtatt mot en stemme.
	Etter kommunevalget - hva nå?
	Ja til mangfold - nei til intoleranse og rasisme
	Arbeidsgiver har hovedansvaret for at arbeidsmiljøloven blir oppfylt (AML § 2-1)


