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Innledning	
Denne beretningen er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1. 
januar til 31. desember 2015. Kristiania Faglige Samorganisasjon 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 en av LOs lokalorganisasjoner 
og erstattet daværende Oslo Faglige Samorganisasjon. I følge kongressvedtaket godkjennes 
LO i Oslos vedtekter av LOs sekretariat etter innstilling fra LO i Oslo. 
 
LO i Oslo forveksles av og til med LOs distriktskontor Oslo og Akershus. LOs 
distriktskontorer er underlagt LOs ledelse og har blant annet som oppgave å samordne 
fagbevegelsens innsats i fylket. Da Oslo både er fylke og kommune, og LO i Oslo dekker hele 
fylket, er denne oppgaven lagt til LO i Oslo. Det betyr at LO i Oslo har egne særvedtekter 
med flere oppgaver enn det som framkommer i standardvedtektene for LOs 
lokalorganisasjoner. 
Det er tilsammen 105 lokalorganisasjoner i Norge hvor LO i Oslo er den største. Det er til 
sammenligning 18 distriktskontorer, et for hvert fylke, med unntak av Oslo og Akershus hvor 
det er et felles distriktskontor. 
 
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. januar 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 årets første møte. 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 sine arbeidsoppgaver nedfelt i 
vedtekter og arbeidsplaner samt 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 
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 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	2015	‐	Vår	identitet	
LO i Oslo har i mange år opplest og vedtatt at vi skal være en selvstendig kraft på venstresida, 
partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytral. Hva betyr det? 
 
I forhold til arbeidslivet betyr det at vi erkjenner at det er en motsigelse mellom oss og 
arbeidsgiverne og at vi ikke vil det samme som NHO, Virke, Spekter og aggressive 
arbeidsgivere, sjøl om vi ikke er uenige om alt. Arbeidsgiverorganisasjoner støtter forverring 
av arbeidsmiljøloven og undergraving av landsomfattende tariffavtaler. De vil ha økt 
konkurranse på lønns- og arbeidsvilkår mellom arbeidsfolk i Norge og mellom norsk og 
utenlandsk arbeidskraft. Det finnes arbeidsgivere som mener noe annet, men de senere årene 
er det så langt «NHO-linja» som har vunnet på bakken. Resultatet er at den norske modellen 
forvitrer i bånn fordi fagbevegelsen svekkes. 
 
I store deler av bygg- og anleggsbransjen, så vel som i privat tjenesteyting, er situasjonen 
dramatisk. Profitten går opp i tariffbundne bedrifter selv om det blir færre faste ansatte, færre 
faglærte, flere innleide og lavere produktivitet. Og organisasjonsgraden går ned.  
 
Sosial dumping brer seg til stadig flere bransjer både i privat og offentlig sektor. I Oslo ser vi 
mange angrep på faglige rettigheter og andre uheldige virkninger av forrige byråds 
privatiseringsideologi som vi vil slite lenge med. Stoltenberg-regjeringens frislepp av 
bemanningsbyråer sammen med EØS-avtalen, er en katastrofe for fagorganisering og krav om 
tariffavtaler. 
 
Vi er på defensiven og vi må derfor styrke og skjerpe fellesskapet vårt for å føre de 
nødvendige kampene. Organisering og krav om tariffavtaler blir stadig viktigere. Vi må stå 
sammen for å styrke og forsvare tariffavtalene. Vi må forberede oss på streik og sympatistreik 
til støtte for de som er og kommer i tariffkonflikt. Derfor støtter vi bryggesjauernes kamp for 
tariffavtale med det tyrkiske firmaet Yilport på Oslo havn. 
 
Å være på venstresida betyr å ta et politisk valg. Vi er imot en H/Frp- regjering fordi den har 
økt sjefenes makt over arbeidstida, gitt adgang til flere lausarbeidere, tatt fra de arbeidsløse 
feriepengene og ved juletider signalisert at de ønsker å forverre offentlig ansattes pensjoner. 
 
Vi støtter derfor aksjoner retta mot regjeringa og var aktivt med i LO, YS og Unios 
generalstreik 28. januar mot forverring av arbeidsmiljøloven. LO hadde på forhånd regnet 
med fem arrangementer i de større byene. Det ble rundt 180 små og store markeringer i hele 
landet. I Oslo deltok rundt 15.000.  
 
Likevel vedtok Stortinget med støtte fra KrF og Venstre å forverre arbeidsmiljøloven. Et 
bevis på at den norske modellen angripes også fra toppen og fra flertallet i dagens storting.  
 
Som en motvekt har rundt 50 kommuner vedtatt at de vil følge de gamle bestemmelsene i 
arbeidsmiljøloven om faste ansettelser. SV og Rødt har klart markert at de vil reversere 
forverringene av arbeidsmiljøloven og i tråd med vårt krav. AP har kun bundet seg til å 
reversere bestemmelsene om økt adgang til midlertidige ansettelser.  
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Aktivitetene for å forsvare arbeidsmiljøloven er den enkeltsaken som bidro mest til å svekke 
Frp og Høyres oppslutning blant LOs medlemmer. Effekten holdt seg til og med 
kommunevalget. 
 
Vi er ikke politisk nøytrale, men hva menes med å være partipolitisk uavhengig?  
Det betyr at vi vedtar og arbeider etter vedtatte resolusjoner, 1.mai-plattform og politiske krav 
til kommunevalg ut fra åpne diskusjoner og egne analyser. Vedtak fattes i styret og 
representantskap, organer som begge er valgt av fagforeningsrepresentanter i Oslo.  
 
Det gjør det enklere å aktivisere på tvers av partiskiller, gjør det lettere å samarbeide med 
fagforeninger utenfor LO og med andre organisasjoner. 
 
Et eksempel på dette er vårt 1. mai opplegg der vi i år hadde rekordoppslutning med 9.500 
som gikk i tog. Deltagelsen omfatter fagforeninger og arbeiderbevegelsens partier, men også 
solidaritetsorganisasjoner, innvandrerorganisasjoner og miljøbevegelsen. Denne breie 
markeringen og alliansepolitikken er det viktig å holde fast på og videreutvikle. 
Ekstraoppslutning ved årets 1.mai skyldes også misnøye med regjeringas politikk, utsiktene til 
et nytt flertall ved kommunevalget i Oslo og fint mai-vær.  
 
Et annet eksempel er vårt opplegg for deltagelse i kommunevalg. Det starter med 
gruppearbeid der fagforeningsrepresentanter får fram våre krav. Deretter redigeres og 
innstilles disse fra styret til endelig vedtak i representantskapet. I 2015 ble det stilt 46 krav 
formulert som spørsmål til oslopartiene. Partiene Venstre, Høyre og Frp svarte ikke på våre 
krav. Vi mener at det da må være helt greit at vi ikke oppfordrer til å stemme på dem.  
 
Svarene fra partiene klargjorde allerede før valget, at et nytt flertall ville støtte rundt to 
tredjedeler av våre krav. Dermed oppfordret vil til å stemme på AP, SV, Rødt og SP. MDG 
ønsket ikke på forhånd å binde seg til et nytt flertall, noe vi respekterte.  
 
Vår og øvrig fagbevegelses innsats og krav var avgjørende for at vi fikk et nytt flertall av AP, 
MDG, SV og Rødt. Vi er stolte og glade for at så mange bidro på våre over førti 
utdelingsaksjoner og spredte vårt egenproduserte materiale om å velge side. 
 
Fordi vi har en sjølstendig plattform og ikke kun støtter ett parti, kan vi med stor troverdighet, 
aktivt følge opp våre egne krav til alle partiene i det nye flertallet. Vårt slagord fra 
valgkampen, «Velg side – fellesskap fungerer» gikk lengre enn kun å få nye koster i Byrådet. 
Det dreide seg også om å få gjennomført en annen politikk som et alternativ til høyresidas 
nyliberale prosjekt. Vi er glad for at høyresida mista Oslo by etter mer enn 18 år ved makta. 
 
Vi har det siste halvåret deltatt aktivt i å gjenreise interessen for pensjonskampen, spesielt i 
privat sektor. Vi har gått med i styret for aksjonen «Rettferdig pensjon – Gjenreis AFP» som 
reiser krav til viktige endringer i Folketrygden, AFP-ordningen og til offentlig 
tjenestepensjon. Desto klarere bilde av pensjonsreformen blir, desto større blir bekymringen 
over de usosiale virkningene den har. 
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En moderne fagbevegelse kommer ikke utenom klimakampen. Vi trengte ikke et toppmøte i 
Paris for å gjøre noe. Vi har siden 2012 medvirket i et samarbeid mellom fagforbund, 
miljøbevegelse og kirka med bl.a. krav om 100 000 nye klimajobber. For oss er det en 
hovedsak å skape forståelse for at rettferdig omstilling krever politisk styring, faglige 
rettigheter og fagorganisertes aktive medvirkning. 
 
Til tross for tilbakegangen ved kommunevalget, har det sent på året lykkes Høyre og Frp å 
komme på offensiven. Det skyldes at økt antall flyktninger og asylsøkere har skapt en 
usikkerhet som spesielt Frp utnytter til en fremmedfiendtlig politikk. Høyre støtter dette fordi 
det øker sjansen for å bli gjenvalgt i 2017. Flyktningeforliket sammen med et Frp-ledet 
innvandrings- og integreringsdepartement, gjør det lettere å gjennomføre en aggressiv linje 
som bryter med internasjonale konvensjoner Norge har undertegnet.  
 
Det er samtidig liten fokus på at kapitalistiske lands krigføring, med Norges støtte, har bidratt 
til det største flyktningeomfanget siden den andre verdenskrig. 
Når den norske modellen undergraves i bånn og angripes fra toppen, trenger vi en økt 
bevissthet om at arbeidsgivere og den politiske høyresida har andre interesser og vil noe annet 
enn oss. Det utelukker likevel ikke at man i forhandlinger kan bli enige om løsninger til gavn 
for medlemmene.  
 
Den avdøde danske arbeidsdikteren Carl Scharnberg har sagt at forandring begynner når den 
som er tiltenkt å være tilskuer begynner å handle. En slik aktivisering av fagbevegelsen vil i 
framtida være avgjørende for å få til bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. 
 
Vi kan ikke lenger holde på med gammeldags administrering, styring og kontroll av 
fagbevegelsen, verken lokalt eller sentralt, og vi må avvise tanken om at LOs 
lokalorganisasjoner skal miste forslags- og representasjonsrett på LO-kongressen. 
 
Oppsummert er vår linje å bekjempe H/Frp-regjeringens politikk fordi den rammer 
arbeidsfolk, motvirke arbeidsgiverorganisasjoners og aggressive arbeidsgiveres angrep på 
faglige rettigheter, motvirke høyredreining og nyliberale forslag i Arbeiderpartiet og øvrig 
arbeiderbevegelse, samt å fremme en fagbevegelse som i bånn organiserer, skolerer, 
aktiviserer og leder. Våre plattformer til 1.mai og kommunevalg er et forsøk på å formulere 
svar på disse utfordringene. 
 
I vår fellesdugnad bidrar våre utvalg til kunnskapsinnhenting, konkrete krav og flere initiativ 
som forbedrer vår alliansepolitikk.  
 
Uten aktive utvalg, et aktivt styre og et møtende representantskap, hadde ikke LO i Oslo blitt 
en kraft. Det samme gjelder bevisste fagorganiserte som stiller opp 1.mai, på 
demonstrasjoner, temamøter og andre samlinger. Takk for innsatsen. En spesiell trakk til 
Alexander, Ingunn, Ingvild og Lill som får LO i Oslo til å gå rundt. 
 
Roy  
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LO	i	Oslos	oppbygging,	
medlemmer	‐	organisasjonsstruktur	
Medlemsutviklingen i LO i Oslo viser at vi ved utgangen av 2015 hadde 65 689 yrkesaktive 
medlemmer fordelt på 111 fagforeninger fordelt på 19 forbund.  
 
Per januar 2014 var vi 66.852 yrkesaktive medlemmer fordelt på 114 fagforeninger i 19 
forbund. I januar 2012 stod 67 881 yrkesaktive oppført som medlemmer i de 157 
fagforeningene som utgjorde LO i Oslo.  
 
Årsmøte er LO i Oslos høyeste besluttende organ og avholdes i samsvar med vedtektene hvert 
år. Årsmøtet velger styre for lokalorganisasjonen. 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. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og økonomiansvarlig, er 
saksforberedende med delegert vedtaksmyndighet fra styret. LO i Oslo er en sammenslutning 
av fagforeningene i Oslo og styres av fagforeningene gjennom deres representanter på LO i 
Oslos årsmøte, i representantskapet og styret. I følge vedtektene til Landsorganisasjonen i 
Norge (LO) er LOs lokalorganisasjoner samarbeidsorganer for LO. 
 

Kontordrift  
LO i Oslo har siden juni 2012 leid 212 kvm i Møllergata 24, 9. etasje av Storebrand. Med 
beliggenhet så nær Youngstorget har vi de aller fleste egne arrangementer og andre aktiviteter 
i egne møtelokaler. Med gode kjøkkenfasiliteter kan vi i stor grad handle inn mat og tilby 
enkel bevertning til våre egne møter. I tillegg kan våre medlemsforeninger og andre 
samarbeidspartnere leie hos oss ved behov. Vi har siden mars 2014 benyttet Total Renhold 
som vår leverandør av renholdstjenester.  
 

Kontingent  

Kontingenten for 2014 var kr. 13,40 per yrkesaktive medlem per kvartal som tilsvarer kr. 
53,60 per år og er i 2015 økt til kr. 13,80 per kvartal som tilsvarer kr. 55,20 per år. 
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Valgte	representanter	i	styret,	kontrollutvalget,	LO	i	Oslos	
utvalg	2015	og	revisor.	
 
Styret: 
 

- Leder:  Roy Pedersen  
- Nestleder:  Natalia Zubillaga, NTL  
- Økonomiansvarlig:  Vidar Evje, Fagforbundet  
- Styremedlem: Anna Elisabeth Uran, Fagforbundet   
- Styremedlem: Iben Christine Høy, Jernbaneforbundet  
- Styremedlem: Hildegunn Saltvik, FO  
- Styremedlem: Bjørn Halvorsen, NTL  
- Styremedlem: Erik Hagen, NNN  
- Styremedlem: Janne Hegna, HK  
- Styremedlem: Per Ivar Nilsen, Fellesforbundet  
- Styremedlem: Bjørgunn Måge, Postkom  
- Varamedlem: Vidar Holm, EL & IT 
- Varamedlem: Fawsi Adem, HK  
- Varamedlem: Ulrich Vollmerhaus, SL  
- Varamedlem: Gudrun Høverstad, NTL (tiltrådte au fram til årsmøtet i 2015) 
- Varamedlem: Tore Solvang, Fellesforbundet 

 
Kontrollkomiteen:  
Leder: Sissel Hallem, HK  
Medlem: Arild Olsen, Fagforbundet  
Varamedlem: Terje Fjellum, Fellesforbundet  
 
Internasjonalt utvalg: 
Leder: Øystein Ekevik (NTL) 
Nestleder: Chris Parker (HK) 
Medlemmer:  
Sissel Weholdt (HK) 
Randi Færevik (Fagforbundet)  
Magne Glimdal (Fellesforbundet)  
Bjørn Halvorsen (NTL)  
Arne Larsen (NNN)  
Kjetil Larsen (Fellesforbundet)  
Svein Mortensen (Fellesforbundet)  
Olaf Svorstøl (NTL)  
Michael John Tung (NLF) 
Ingrid Hødnebø (NTL) 
Mette Margrethe Klouman (Fagforbundet) 
Bård Hamborg Bjerkeli (FF) 
Pernille Ødegård (NTL)  
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Markus Hansen (EL & IT) 
Brit Riise Fredheim (IE) 
Kannan Nagendram (NTL) 
Ivar Gammelmo (NTL)  
Galina Åsrud (FF) 
 
Kulturutvalget: 
Leder: Bjørg Spillum (NTL) 
Nestleder: Arne Bernhardsen (HK) 
Odd Mikkelborg (Postkom) 
Tom Willy Petterson (SL) 
Trond Ydersbond (NTL) 
Idar Burheim (Postkom) 
Marianne Næss (Fagforbundet) 
Mette Hartander (Fagforbundet) 
Marius Helgå (NTL) 
 
Næringspolitisk utvalg: 
Leder: Erik Hagen (NNN) 
Nestleder: Ove Engevik (FF) 
Nils Bull (NJF) 
Gunn Elisabeth Dahl (NJF) 
Jokke Fjeldstad (HK) 
Nils Harnæs (Fagforbundet) 
Frank Lie (Postkom) 
Stig Roger Sjøenden (FF) 
Rune Aasen (Fagforbundet) 
Steinar Hopstad (Fagforbundet) 
Jon S. Løken (Postkom) 
Petter Vellesen (FF) 
Åsne Skjelbred Refsdal (NTL) 
Fawsi Adem (HK) 
 
Revisor: BDO AS  
  
Valgkomite for LO i Oslos årsmøte 2015  
Leder: Anna Elisabeth ”Bittit” Uran (Fagforbundet) 
Medlemmer: Arne Sveen (FF) 
Kari Solaas Paulsen (NTL) 
Roar Ellingvåg (NNN) 
Bjørn Tore Egeberg (HK) 
Lasse Kristiansen (Fagforbundet) 
John Christian Hanssen (EL&IT) 
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Representasjon i LOs representantskap, YON og Anker STI 
 
LOs representantskap: 
Roy Pedersen  (Fellesforbundet) representant 
Natalia Zubillaga (NTL)  vararepresentant  
 
Yrkesopplæringsnemnda (YON) i Oslo:  
Siri Ingeborg Fossheim (Fagforbundet) representant 
Harald Braathen (Fellesforbundet) representant 
Torbjørn Brox Webber (HK) vararepresentant 
Kai-Otto Helmersen (EL&IT) vararepresentant 
 
Representantskapet Anker studentboliger: 
Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) leder 
Astrid Tjellaug  (Fagforbundet) medlem 
Ulrich Vollmerhaus (SL) medlem 
 
Sekretariatet har bestått av 
Leder: Roy Pedersen 
Saksbehandlere: Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad. Lill Sæther er ansatt i 40 % 

stilling med oppgaver knyttet til utvalg og representantskap. Ingunn 
Gjerstad har hatt permisjon for å møte som vararepresentant på Stortinget 
i deler av perioden. Fotograf  Lars Berg Hermans har avtale med LO i 
Oslo om å ta enkeltoppdrag på timebasis og bistår oss med fotografering 
under arrangementer. 

Regnskapsfører: Ingvild Wasskog 	
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Styrets	arbeid		
Det har i perioden vært avholdt ni styremøter. Det ene var en styrekonferanse i Larvik 19. til 
21. august. Tillitsvalgte i LO i Larvik og Lardal innledet om arbeidet som gjøres lokalt mot 
sosial dumping og arbeidslivskriminalitet samt erfaringer som prøvefylke for 
lokalorganisering. Historiker Harald Berntsen gav interessante innblikk i vår nære historie og 
forfatteren av boken ”Den delte byen”, Heidi Marie Kriznik, innledet om klasseforskjellene i 
Oslo etter atten år med borgerlig styre. Vi oppsummerte 1. mai og andre aktiviteter første 
halvår. Konferansen var også fraspark for den faglige valgkampen, lansering av egenprodusert 
materiell og fordeling av praktiske oppgaver.  
 
Styret har i perioden behandlet 81 saker over et vidt spekter av tema hvorav en god del mindre 
saker er behandlet i arbeidsutvalget og vedlagt styreprotokollene til etterretning. 
Kommunevalget, samarbeidsformer med de politiske partiene, pensjon, økende arbeidsløshet, 
politisk streik og mobilisering mot regjeringens angrep på lovverk og faglige rettigheter, 
situasjonen for papirløse og flyktninger, klimasaken og vår skoleringsvirksomhet er blant 
tema som har vært behandlet i tillegg til å forberede saker til representantskapsmøtene. 1. mai 
har vært tema både i planlegging og oppsummeringer. Bevilgninger, deltakelse i konferanser 
og markeringer, oppnevninger, for eksempel til Yrkesopplæringsnemda i Oslo og Anker STI, 
er eksempler på saker behandlet i styret.  
 

LO i Oslos valgkampaktiviteter 2015 Velg side – fellesskap fungerer 
 
Styret definerte to oppgaver i valgkampen: 1. Flertall for en ny politikk. Vi skal være en 
sjølstendig kraft på venstresida. Redskapet er en sjølstendig politisk plattform der vi opptrer 
som pådriver og ikke fender. 2. Aktivisere flest mulig i styret, representantskapet og 
fagforeningene for å få dette til. 
 
Mobilisering av tillitsvalgte og politikkutforming 
Allerede på nyåret i 2014 inviterte vi fagforeninger og tillitsvalgte til å delta i arbeidsgrupper 
som var i aktivitet gjennom hele våren og fram til sommerferien 2014. 
 
Etter behandling i LO i Oslos representantskap høsten 2014 og endelig vedtak på årsmøtet 
2015 stilte vi 46 spørsmål til partiene i Oslo. 15 av spørsmålene med svar ble presentert i et 
eget hefte. Gjennom arbeidsgruppene og behandling i representantskap og årsmøte forsøkte vi 
å mobilisere, skape bevissthet om saker og et eierskap til kommunevalgkampen. 
Satsingsområder og hovedsaker vedtatt av årsmøtet var en tillitsreform for og med 
kommunens ansatte for å bidra til en bedre tjenestekommune og støtte opp om et seriøst 
næringsliv som alternativ til sosial dumping og salg av Oslo. Vi valgte fellesskapsløsninger 
som alternativ til konkurranseutsetting og privatisering, inkludering og en skole for alle. 
Satsing på kollektivtrafikk, Oslo havn og Alnabruterminalen for klima og et framtidsrettet 
næringsliv samt boligbygging for alle, ikke bare de rikeste og de som har bolig fra før er også 
viktige prioriteringer. LO i Oslo slo igjen fast at vi er for innføring av eiendomsskatt med 
sosial profil for å hindre budsjettkutt og sikre midler til barnehage, skole, helse og 
eldreomsorg, samt motvirke forskjells‐Oslo. En viktig sak for LO i Oslo var innføring av 
eiendomsskatt for å stanse 18 år med budsjettkutt og i stedet finansiere økt velferd. I den 
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forbindelse laget vi en kalkulator for å regne eiendomsskatt med tilhørende informasjon på 
hjemmesiden vår. LO i Oslo oppfordret til å gå inn for en moderat eiendomsskatt, noe de 
rød/grønne partiene gjorde med litt ulik profil.  
 
LO i Oslos valgkampgruppe bestod av arbeidsutvalget, utvalgslederne og sekretariatet og 
møttes noen ganger underveis før ferien og i innspurten. Samtidig med dette hadde vi jevnlige 
møter med Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo og et møte med Miljøpartiet De Grønne 
i Oslo. Underveis før og i valgkampen deltok Roy Pedersen flere steder for å holde 
innledninger og appeller om våre krav. Vidar Evje holdt appell på vegne av LO i Oslo på 
valgkampåpning 11. juni hos Rødt Oslo. 
 
 
Valgmateriell 
 
Spørsmål- og svarhefte: 15 av spørsmålene med svar fra Oslo-partiene ble presentert i et 
eget hefte. Dette ble distribuert til fagforeninger som påtok seg å videresende heftet til 
tillitsvalgte og arbeidsplasser, og det ble delt ut på utdelingsaksjonene LO i Oslo 
gjennomførte. For Oslo-avdelingene av Fellesforbundet laget vi en egen utgave av heftet med 
avdelingenes navn og Fellesforbundets logo. 
 
Valghefte med intervjuer: Gjennom valgheftet «Velg side» med intervjuer og artikler 
belyste vi saker som privatisering, tillitsreform i kommunen, boligpolitikk og eiendomsskatt. 
Også dette ble delt ut på utdelingsaksjonene og spredt via fagforeningene. 
 
Flyer til husstandene: Vi laget en tosidig flyer som ble distribuert til 99 352 husstander i 
Groruddalen, Søndre Nordstrand og Oslo indre øst like før valgdagen. Valgmateriell er i følge 
Posten definert som «informasjon» og flyeren ble derfor også distribuert til de som har 
reservert seg imot reklame. Da dette var det mest kostnadskrevende tiltaket vi hadde fulgte vi 
opp med en spørreundersøkelse gjennomført av Ipsos MMI om effekten av utsendelsen. I 
korthet konkluderte undersøkelsen med at utsendelsen hadde positiv effekt ved at de som 
hadde tenkt å stemme på et av de rødgrønne partiene fikk en bekreftelse på at dette var et 
riktig valg. 
 
Faktaark: LO i Oslo utga fire faktaark med følgende temaer: Konkurranseutsetting og 
privatisering, eiendomsskatt, boligbygging, tillitsreform i Oslo kommune. Faktaarkene var til 
intern bruk og fungerte som diskusjonsgrunnlag for tillitsvalgte på arbeidsplasser og i møter 
om valget. 
 
Mediearbeid: Vi planla en del utspill basert på våre hovedsaker, men ikke alle lyktes.  
Noen innlegg om eiendomsskatt, bemanningsnorm og profitt i velferd, boligpolitikk og gratis 
aktivitetsskole kom på trykk. 
 
Utdelingsaksjoner ved trafikknutepunkter 
Vi hadde utdelingsaksjoner ved trafikknutepunkter, t-bane- og togstasjoner fra og med torsdag 
20. august til og med lørdag 12. september. Det ble gjennomført 40 utdelingsaksjoner. De 
fleste på morgenen kl. 06:00 – 08:30 og noen på ettermiddagen. På aksjonene ble det delt ut 
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ca. 20.000 eksemplarer av valgheftet med intervjuer og 17.500 av spørsmål- og svarheftene (i 
tillegg til det som ble distribuert gjennom fagforeningene). 
 
Valgmøter 
LO i Oslo arrangerte to møter i valgkampen. Det første var 24. august med tittelen «Tre uker 
igjen – hvordan vinner vi valget?». Dette var et godt besøkt åpent representantskapsmøte. 
Marit Halse fra Rødt, Marianne Borgen fra SV og Raymond Johansen fra AP innleder om 
hovedsakene i kommunevalget der hensikten var å mobilisere egne tillitsvalgte til å snakke 
om valgsaker på arbeidsplassene og bli med på utdelingsaksjonene. 
Det andre møtet var politisk pub 27. august som var om de politiske sakene. Raymond 
Johansen fra Oslo Arbeiderparti, Marianne Borgen fra Oslo SV, Bjørnar Moxnes fra Rødt 
Oslo og Eivind Trædal fra Miljøpartiet de grønne i Oslo og Asiha Naz Bhatti fra Oslo SP 
deltok. Helene Bank ledet møtet som var svært godt besøkt med om lag 250 frammøtte. 
 
Nytt flertall 
Innsatsen vi var en viktig del av ble kronet med seier og etter 18 år mistet de borgerlige 
partiene flertallet i Oslo. AP, SV, Rødt og MDG la i oktober fram en byrådserklæring med 
løfter om en kursendring i oslopolitikken. Det er nå flertall for å innføre eiendomsskatt med 
sosial profil for å bekjempe forskjells-Oslo og den delte og klassedelte byen. Det er flertall 
imot konkurranseutsetting og privatisering av kommunale virksomheter, barnehager, skoler 
og sykehjem. H, V, KrF og Frps forbud mot å bygge kommunale barnehager blir opphevet. 
Det er flertall for gratis kjernetid i barnehager og aktivitetsskoler. Det er flertall for at 
kommunen bruker faste ansettelser, for at flere på deltid får tilbud om heltid, kraftige tiltak 
mot sosial dumping, samt starte opp en tillitsreform for og med kommunens ansatte. Det er 
flertall for en solid satsing på kollektivtrafikk for både personer og gods framfor den foreslåtte 
E-18-utbyggingen. 
 
En slik kursendring i Oslo ble mulig takket være de manges innsats, inkludert fagforeninger, 
tillitsvalgte og medlemmer som tok sin tørn. 
 
Oppfølging av det nye byrådet 
Erfaring sier oss at skal det mulige også bli en realitet trengs organisering og aktivisering til 
støtte for våre 46 krav til partiene. LO i Oslo følger opp valgseieren. De tre byrådspartiene 
(AP, SV og MDG) og Rødt Oslo har svart positivt på å danne et felles representativt utvalg 
mellom LO i Oslo og byrådspartiene pluss Rødt Oslo. Det skal avholdes regelmessige møter 
om gjennomføringen av våre krav, samt for å kunne informere fagforeninger, tillitsvalgte og 
medlemmer om byrådets virksomhet. Første møte holdes 15. januar 2016. I tillegg vil 
byrådspartiene og Rødt Oslo bli invitert til et årlig møte med LO i Oslos representantskap. 
 

Initiativet ”Nei til salg av Oslo”  
Initiativet har fungert over flere år og består av Fagforbundet Oslo, Fellesorganisasjonen i 
Oslo, LO i Oslo, Norsk Sykepleierforbund Oslo fylke og Utdanningsforbundet Oslo. 
Organisasjonene møtes normalt hvert kvartal. Mye av diskusjonen har gått med til å få 
oversikt over kommunens konkurranseutsatte virksomheter, spesielt innen sykehjem og 
barnehager. Det er utarbeidet ei liste over når anbudsperiodene utløper og initiativet er enige 
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om at da skal virksomheter tilbake til kommunal drift. Etter valget har møtene dreid seg om 
hvordan man skal finne samarbeidsformer med det nye byrådet. 
 

Organisering til tusen 
Oslos befolkning øker samtidig som vår oppslutning er synkende. Mange av de nye 
arbeidsplassene er innen tjenesteyrker med lav organisasjonsgrad der lov‐	og avtaleverk er 
under press. Med støtte fra LO startet vi i 2012 opp et organisasjonsprosjekt som ikke er et 
verveprosjekt. Målsettingen er å styrke fagorganiseringen og å fremme organisasjonsbygging 
for å bygge kampkraft innen serviceproletariatet. Dette trengs både for å leve ut tariffavtalen 
og Hovedavtalen i fredstid og i lønnsoppgjør muliggjøre konflikter ved at flere kan streike for 
å beholde og utvikle avtaleverk, samt heve lønn og status. Vi har i 2015 arbeidet på de tre 
kjøpesentrene Tveita, Lambertseter og Manglerud sammen med avdelig Oslo/Akershus 
Handel og Kontor og noe med Frisørenes Fagforening. Det er ingen snarvei til suksess. 
Verving er enklere enn klubbygging og det tar ofte mange samtaler og møter før en videre 
handling som for eksempel kursdeltakelse skjer. Arbeidsgivere er tøffere i å motsette seg å gi 
fri til kurs for klubbtillitsvalgte. Likevel ser vi små tegn på at det langsommelige stein på stein 
arbeidet bærer frukter og LO er positive til vår måte å arbeide på. 
 

LO i Oslos arbeid med Klimavalgalliansen og «Broen til fremtiden» 
I 2012 tok LO i Oslos leder Roy Pedersen sammen med forbundsledere i EL & IT-forbundet, 
Fagforbundet og NTL til orde for en klimapolitikk som også retter søkelyset på økonomisk 
omfordeling. Dette gjorde de i et manifest kalt ”Klimakampen - en kamp om samfunnsmakt” 
trykket i LO-aktuelt i september 2012. LO i Oslos uttalelse og plattform «Klimakampen - en 
kamp om samfunnsmakt» ble vedtatt i januar 2013 etter at vi vedtok å tilslutte oss kampanjen 
«Klimavalg 2013» i 2012. Dette initiativet er startet av Besteforeldrenes klimaaksjon, bestod 
ved valget i 2013 av over hundre organisasjoner. Alliansen velger et fellsutvalg der LO i Oslo 
har hatt sete siden starten. Alliansen er nettopp en allianse, ikke en organisasjon, men et 
samarbeid rundt en plattform og krav vedtatt av årlige fellesmøter der alle tilsluttede 
organisasjoner er innkalt. Kravene springer ut fra vårt ansvar for å redusere klimautslipp, 
omstille oss til å begrense oljeutvinning, og utvikle nye klimajobber. I 2014 ble Klimavalg 
2013 endret til Klimavalgalliansen med oppgaver knyttet til å reise klimabevisstheten fram 
mot kommunevalget 2015 og FNs klimatoppmøte i Paris desember 2015. Her samles deler av 
fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, kirken, forskere, kunstnere og ulike yrkesgrupper fra 
arkitekter til småbrukere, som jobber for å gi konkret innhold til «det grønne skiftet». 
Gjennom arbeidet i alliansen er det oppstått aktive undergrupper, blant annet en som 
arrangerer den årlige konferansen, «Broen til framtiden» som 13. mars 2015 samlet ca. 500 
personer i Folkets Hus. LO i Oslo deltok i forarbeidet med Ingunn Gjerstad som representant. 
Ingunn Gjerstad deltok sammen med representanter for Klimavalgalliansen på Klimatoget til 
de folkelige markeringer opp mot klimatoppmøtet i Paris som ble arrangert i desember via 
Göteborg og Frankfurt. Over hundre personer med tilknytning til Klimavalgalliansen deltok 
på toget og på arrangementer i Paris som karneval og folkemøte i bydelen Montreul. I 
omstillingen som behøves for å bygge et bærekraftig Norge er vi på vegne av fagorganiserte 
med på å kreve og sikre at omstillingene skal ivareta faglige rettigheter og fordeling. 
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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. De siste årene har det vært 15-20 
henvendelser i snitt per uke ved at medlemmer får 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.   
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Representantskapsmøter	og	årsmøtet	i	2015.	
 
Antall representanter fordeles mellom forbundsområdene og bestemmes ut fra hvor mange 
yrkesaktive medlemmer det er i det enkelte forbundsområdet i Oslo. Hvert forbundsområde 
gis en representant for hvert påbegynte femhundrede medlem. 
 
Representantskapet har i 2015 bestått av 142 representanter fra forbundsområdene og 11 fra 
styret, totalt 153 stemmeberettigede. 
 
Frammøteprosenten for det enkelte møte (se under) gjelder frammøtte med stemmerett i 
forhold til totalt antall stemmeberettigede. 
 

Representantskapsmøte 26. januar 
Tilstede: 77 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. En ekstern innleder. Tre 
gjester. Totalt 84 var til stede. 19 hadde meldt forfall. 
 
Følgende saker ble behandlet: 

- Har vi råd til velferd? v/Hallvard Bakke 
- Valg av valgkomite v/Roy Pedersen. Følgende ble valgt: Leder: Anna Elisabeth 

”Bittit” Uran (Fagforbundet). Medlemmer: Arne Sveen (FF), Kari Solaas Paulsen 
(NTL), Roar Ellingvåg (NNN), Bjørn Tore Egeberg (HK), Lasse Kristiansen 
(Fagforbundet), John Christian Hanssen (EL&IT). 

- Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2015 ble tatt til orientering. Det endelige budsjettet 
ble vedtatt på årsmøtet 13. april. 

- Uttalelse «Vi har råd til velferden i framtida!» ble vedtatt og kan leses under uttalelser. 
 

Representantskapsmøte 23. februar 
Tilstede: 79 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. To eksterne innledere. En 
gjest. Totalt 84 var til stede. 18 hadde meldt forfall. 
 
Følgende saker ble behandlet: 

- Havnearbeiderkonfliktene og tariffkonflikten på Oslo havn v/Roger Hansen, leder 
Norsk Transportarbeiderforbund.  

- Den norske modellen forvitrer og angripes – Hva gjør vi? v/Ann Cecilie Bergene, 
forskningsleder, AFI. 

- 1. mai 2015, paroler, politisk grunnlag, talere og fullmakter v/Roy Pedersen, styret. 
- Parolene og plattformen «Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2015» ble vedtatt 

som grunnlag og paroler for 1.mai-arrangemenet på Youngstorget 2015. Vedtatt ble 
også fullmakten til styret om å innarbeide de innkomne forslagene. Plattformen kan 
leses under uttalelser.  

 
Årsmøte 13. april 
Tilstede: 92 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. En eksterne innleder. Tre 
observatører. Syv gjester. Totalt 103 var til stede.10 hadde meldt forfall. 
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Innledning: Boka, Harde tider - Det nye arbeidslivet i Europa v/forfatter og journalist, 
Ingeborg Eliassen, om hennes reiser i flere europeiske land som er rammet av finanskrisen og 
år med krisebudsjetter.  
 
Styrets beretning og regnskap for 2014 ble godkjent og det framlagte budsjett for 2015 ble 
vedtatt. Nye statutter for LO i Oslos internasjonale solidaritetsfond ble vedtatt. Følgende fire 
uttalelser ble vedtatt av årsmøtet og finnes under uttalelser:  
«Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forandringene», «Aker sykehus må igjen bli 
lokalsykehus», «Vi vil stå på for et nytt flertall og en ny politikk i Oslo» og «La Venezuela 
bestemme sin egen framtid». 
LO i Oslo tilsluttet seg faglig opprop og underskriftsaksjon om EØS: For faste ansettelser og 
faglige rettigheter. Underskriftslisten ble sendt rundt. 
 
To årsmøtebevilgninger ble vedtatt: 50.000,- NOK til PC-utstyr for vår samarbeidspartner 
CTC i Havanna og 2.500 Euro til det greske initiativet «Solidarity for all». 
 

Representantskapsmøte 24. august 
Tilstede: 89 personer inkl. valgte representanter, 3 funksjonærer og gjester. Alle 
representantskapsmøter er åpne for alle LO-medlemmer, til dette var man oppfordret spesielt 
til å invitere med seg fagforeningskamerater. 
 
Følgende sak ble behandlet: 

- Tre uker igjen – hvordan vinner vi valget? - Velg side – fellesskap fungerer! 
Innledninger og debatt ved Raymond Johansen, AP, Marianne Borgen, SV, og Marit Halse, 
Rødt.  
 
Representantskapsmøte 28. september 
Tilstede: 67 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. To eksterne innledere. To 
gjester. Totalt 74 var til stede og 20 hadde meldt forfall. 
 
Følgende saker ble behandlet: 

- Presentasjon av Internasjonalt utvalg i LO i Oslo v/utvalgsleder Øystein Ekevik. 
- Arbeidsinnvandringen øker – hva må fagbevegelsen gjøre? v/Knut Kjeldstadli, 

professor i historie ved Universitetet i Oslo. 
- Sosial Dumping i offentlig sektor v/Sara Bell, leder av Fagforbundet avdeling 282 i 

Bergen. 
- En uttalelse «Arbeidsinnvandring, fagorganisering og krav i en ekstrem kapitalisme» 

ble vedtatt og finnes under uttalelser. 
 

Representantskapsmøte 26. oktober 
Tilstede: 76 representanter med stemmerett inkl. 3 funksjonærer. Fire eksterne innledere. 1 
gjest. 80 totalt og 13 hadde meldt forfall. 
 
Følgende saker ble behandlet: 
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- Oppsummering av kommunevalget i Oslo. Innledere: Siri Gåsemyr Staalesen, 
partisekretær i Oslo Arbeiderparti, Benjamin Endré Larsen, leder i Oslo SV, Bjørnar 
Moxnes, leder Rødt og Torkild Vederhus, Miljøpartiet De Grønne Oslo 

- En uttalelse «Et rødgrønt osloflertall må innfri» ble vedtatt med endringer som styret 
fikk fullmakt til å innarbeide og finnes under uttalelser. 

 
Representantskapsmøte 30. november 
Tilstede: 68 representanter med stemmerett inkl. 2 funksjonærer. 3 funksjonærer fra LO i 
Oslo. To eksterne innledere. 2 besøkende og tilhørere. 72 totalt og 21 hadde meldt forfall. 
 
Følgende saker ble behandlet: 

- Havnearbeiderkonflikten, solidaritetsdag 4. desember. Orientering av leder av Oslo 
Havnearbeiderforening, Tommy Torgersen. 

- Arbeidsløsheten – Hva kan vi lære av historien? Fagbevegelsens kamp imot 
arbeidsløsheten fra Willoch-regjeringen 1981 til Solberg-regjeringen 2015 v/historiker 
Harald Berntsen.   
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Møter	og	arrangementer	2015	
Politisk pub torsdag 15. januar: Arbeidsmiljøloven endres – hva gjør vi? På Kulturhuset 
Høyre- og Frp-regjeringen varslet store endringer i arbeidsmiljøloven og hadde støtte i 
Stortinget for å gjennomføre dem. Hva innebærer endringene og hva gjør fagbevegelsen i 
møte med disse forverringene? LO i Oslos leder, Roy Pedersen, innledet og ungdomssekretær 
i Handel og Kontor, Maren Alexandra Gulliksrud, og nestleder ved NTL Universitetet i Oslo, 
Natalia Zubillaga, delte sine erfaringer og bekymringer.  
 
Kampen mot forverringene av arbeidsmiljøloven; Politisk streik 28. januar  
LO, Unio og YS arrangerte en felles politisk streik onsdag 28. januar kl. 14:00 - 16:00 mot 
regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven. Over 15 000 personer deltok i 
markeringen på Eidsvolls plass ved Stortinget i en kraftfull manifestasjon. Vi delte ut 21 000 
løpesedler. Roy Pedersen ble intervjuet på NRK TV. I alt var det 180 markeringer over hele 
landet. LO i Oslo deltok i forkant på en rekke møter for å mobilisere til streiken som vi hadde 
oppfordret til.  
 
Fanemarkering og seminar til forsvar av arbeidsmiljøloven 19. mars  
Da Høyre- og Frp-regjeringens forslag til forverringer av arbeidsmiljøloven var til behandling 
i Stortinget iverksatte fagbevegelsen landsomfattende fanemarkeringer. Forut for 
fanemarkeringen var det seminar med gjennomgang av Stortingets arbeids- og sosialkomites 
innstilling. Det møtte 60 på formøte med gjennomgang av innstillingen. Det var deretter 
fanemarkering mot forverringene av Arbeidsmiljøloven (AML) der 65 faner og flere hundre 
personer møtte utenfor Stortinget. Det var ellers bred tilslutning til våre krav om reversering 
av forverringene av AML og om at kommunene i Norge må praktisere de gamle 
bestemmelsene om faste ansettelser. Appellanter var; Trine Lise Sundnes (HK), Terje Vilno 
(Utdanningsforbundet Oslo), Line Orlund (Norsk Sykepleierforbund Oslo), Magnhild 
Sørbotten (Norges Handikapforbund, Oslo) og Mona Bjørn (LO i Trondheim). Musikalsk 
innslag var ved Salongorkesteret. Anette Trettebergstuen (AP) og Kirsti Bergstø (SV) fra 
Stortingets arbeids- og sosialkomite var til stede under demonstrasjonen. 
 
Informasjonsarbeid om forverringer av Arbeidsmiljølov 
I forkant av streiken og underveis i prosessene med lovendringene deltok Roy Pedersen i 
mange møter med fagforeningsstyrer og andre fora for tillitsvalgte som ledd i mobiliseringen 
til streik og markeringer og for å spre kunnskap om de forestående forverringene. 
 
Politisk pub torsdag 12. februar: Nei til salg av Oslo. På Kulturhuset  
De offentlige velferdstilbudene i Oslo kuttes. Hvert år settes det av mindre penger til 
barnehager og sykehjem. Høyre-byrådet vil at nye barnehager drives av kommersielle selskap 
og at skoler og sykehjem bygges gjennom offentlig-privat samarbeid (OPS). En rekke 
organisasjoner, deriblant LO i Oslo, laget aksjonen Nei til salg av Oslo. Innledere: Linn 
Herning, For velferdsstaten, Kjersti Engen Marsdal, Foreldreaksjonen Nei til salg av 
barnehagene, Stein Olav Ringen, Fagforbundet Oslo og Nils Rise fra Norsk 
Sykepleierforbund i Oslo.  
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Historisk helg med Harald Berntsen 7. – 8. mars: Kurs om fagbevegelsens historie 
LO i Oslo arrangerte historisk helg med historiker Harald Berntsen der i overkant 20 personer 
deltok. Med stor fortellerglede og formidlingsevne fikk Harald Berntsen formidlet hvorfor 
samfunnet har blitt som det er i dag og hvilke kraftfulle interessemotsetninger som ligger bak 
og har formet det. 
 
Politisk pub torsdag 12. mars: Klimakampen i Oslo. På Kulturhuset, Youngstorget. 
Tenke globalt, handle lokalt – hva bør vi gjøre i Oslo? Det er enighet om å flytte 
godstransport fra vei til bane, både av klima- og sikkerhetshensyn. Samtidig selges sentrale 
tomter som er en forutsetning for denne ideen. Med høye tomtepriser og sterke private 
interesser er det kamp om byplanlegging og samfunnsbygging. Stridspunkter er: 
kollektivtrafikk, Alnabruterminalen og Oslo Havn. Hvilken rolle kan fagbevegelsen spille i 
den lokale klimakampen? Innledninger ved Erik Hagen, leder i Næringspolitisk utvalg i LO i 
Oslo, Ola Floberg, Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Grethe Thorsen, Norsk 
Lokomotivmannsforbund, og Wiggo Vinje, tidligere klubbleder Tollpost Globe, Norsk 
Transportarbeiderforbund. 
 
Politisk pub torsdag 16. april: ”Kjosifiseringen” av arbeidslivet. På Kulturhuset, 
Youngstorget. 
I mange bransjer har forholdet mellom den som utfører arbeidsoppgaver og den som betaler 
lønn blitt så forandret at ansvarsforholdet pulveriseres. Kreative selskapsstrukturer, 
bemanningsselskaper hvor folk er fast ansatt, men uten lønn mellom oppdrag og krav om at 
folk skal ha eget enkeltpersonforetak framfor å være ansatt. Møtet drøftet hvorvidt omgåelser 
av lov- og avtaleverk og det tradisjonelle forholdet mellom ansatt og sjef er på vei bort. Da 
pilotene streiket i flyselskapet ”Norwegian”, var det for å ha rett til å forhandle direkte med 
ledelsen de jobber for. Vi så på utviklingen i andre bransjer som transport, elektrikerbransjen 
og diskuterte hvordan fagbevegelsen møter utfordringene. Panelet bestod av: Turid Svendsen, 
forhandlingssjef  i Parat, Nina Farnes Hansen, leder for Elektromontørenes Forening Oslo og 
Akershus og Peter Hansen, sekretær i Oslo Transportarbeiderforening. Også ansatte i Ryanair 
hadde møtt fram og tok ordet i det godt besøkte møtet om hvordan de opplevde sin situasjon.  
Møteleder var Ingrid Wergeland, Manifest. 
 
«Ta sangen tilbake» - 30. april 2015 på Kulturhuset, Youngstorget 
Siden 2012 har LO i Oslo tatt opp igjen en tidligere tradisjon fra Einar Gerhardsens tid om å 
samles kvelden før dagen for i felleskap å synge arbeiderbevegelsens sanger. Arrangementet i 
år skjedde i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo, og er mer utførlig omtalt under 
kulturutvalgets beretning. Det skal dog bemerkes, at det har aldri vært så mange frammøtte 
som ved årets arrangement, og at tradisjonen nå har kommet for å bli. 
 
1. mai i Oslo 2015: Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller 
Selve dagen begynte med markering ved Spania-monumentet i Birkelunden reist over de 
norske frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-39. Appellen i år var ved Terje Fjellum 
Fellesforbundet avd. 850, Oslo Grafiske Fagforening.  
 
1. maiarrangementet på Youngstorget begynte kl. 11.15. Didrik Beck fra AUF holdt appell 
ved Pionerstatuen og Vidar Birkeland fra Nei til Atomvåpen ved Fredsmonumentet. 



 
 

24 
 
 

Appellanter: Pernian Ranjbar, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Tommy Torgersen, 
nestleder Oslo Bryggearbeideres Forening. Internasjonal appell ble holdt ved Aglaya Kyritsi, 
parlamentariker fra det greske partiet Syriza. Hovedtalene ble holdt av Raymond Johansen, 
Arbeiderpartiet, Marianne Borgen, SV og Bjørnar Moxnes. Oslo Janitsjar og Sosialistisk kor 
sørget for flere kulturelle innslag under arrangementet og Internasjonalen ble avsunget før 
avmarsj fra Youngstorget kl. 12.45. Roy Pedersen sto for møteledelsen på Youngstorget. I 
tillegg til hovedparolen, Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller, var 
de øvrige parolene vedtatt av LO i Oslo: Ut av EØS. 100 000 klimajobber nå. Forsvar 
arbeidsmiljøloven. Ja til faste ansettelser – nei til sosial dumping. Styrk tariffavtalene – stopp 
arbeidsgiverorganisasjonene. Forsvar offentlig pensjon – tariffesting i privat sektor. Nei til 
salg av Oslo. Solidaritet med det greske folk – Nei til EUs innstrammingspolitikk. Anerkjenn 
Palestina – boikott Israel. 
 
9 500 deltok i demonstrasjonstoget. Det var 600 flere enn i fjor og hele 1.800 flere enn i 2013. 
Årets deltakerantall var det høyeste siden 1990, da også 9.500 deltok. I tillegg var det møtt 
fram flere på Youngstorget og mange sto langs togruten og så på. Programmet for dagen ble 
avsluttet kl. 14.30 med avduking av minnesmerket «Knus nazismen» ved Østbanehallen til 
minne om Osvaldsabotørene og de falne fra NSB. Arrangementet var veldig godt besøkt med 
over 2 000 ved Østbanehallen. Talere var Hans Felix, Odd Halgeir Larsen, nestleder 
Fagforbundet, og Rolf Jørgensen, leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Selvkomponert 
sang om «menn i mørket» av Trond Ingebretsen. Under avdukingen deltok flere medlemmer 
av Osvaldgruppa. Disse var Karsten Hansen, Anne Marie Malmo, Harry Sønsterud, Lars 
Bottols og Signe Raassum. Jernbanens Musikkorps spilte. 
Monumentet skapte debatt om forholdet mellom politikk og kunst i det offentlige rom.   
 
1. mai arrangementene er et av våre store arrangementer. I forberedelser og rigging, vakter og 
andre ulike oppgaver på forhånd og utover dagen deltok om lag 45 frivillige fra 
medlemsorganisasjonene og fra våre allierte i miljø- og solidaritetsbevegelsen. LO i Oslo 
takker hver især av disse for at de brukte tid før, under og etter demonstrasjonen til 
dugnadsinnsats for å muliggjøre dette store og viktige arrangementet som LO i Oslo årlig har 
ansvar for. 
 
Nordeuropeisk hovedstadskonferanse i Oslo 20. - 22. mai 
Før og på den europeiske hovedstadskonferansen (ECTUN) i Vilnius i 2014 vektla vi sammen 
med DGB Berlin med flere å prøve å utvikle denne faglige møteplassen i en mer handlekraftig 
retning for å samarbeide om arbeidsmigrasjon og å utvikle bærekraftige byer. Det ble avtalt å 
avholde et felles nordeuropeisk møte våren 2015 i Oslo som LO i Oslo i samarbeid med LOs 
distriktskontor tok ansvar for. LO-avdelingene i Berlin, Dublin, Helsinki, København, 
London, Oslo og Stockholm ble invitert og deltakerne var Nele Heß, DGB Berlin, Roger 
Sutton, GLATUC London, Aino Vedel, LO Stor-København, Hannele Ugur, SAK, Helsinki, 
Kari Hauge, LOs distriktskontor Oslo og Akershus, og Roy Pedersen, Natalia Zubillaga, og 
Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo. Stefan Hansson, LO Stockholm, deltok på deler av møtet via 
internett/skype. Tema var status for arbeidet i nettverket av europeiske hovedsteder, og hvilke 
saker den enkelte hovedstad prioriterer. Vi fikk presentasjon av dagens situasjon i Norge og 
Europa sett fra en av Norges ledende økonomer, Roger Bjørnstad. Vi drøftet angrepene på 
den norske/nordiske modellen nedenfra og ovenfra og faglige strategeier for å bygge styrke 
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samt myndigheters arbeid mot svart økonomi og vårt faglige engasjement i miljø- og 
klimakampen inkludert bærekraftig byutvikling. LO i Stockholm er vertskap for nytt møte i 
2016.  
 
Arrangement på Aker Brygge 22. mai – ved minnesmerket for Pellegruppas krigsinnsats 
Sverre Kokkin, en av de to gjenlevende fra Pellegruppa, fortalte om gruppas aktivitet ved 
minnesmerket på Aker brygge. Pellegruppa var en norsk sabotasjegruppe som var aktiv på 
Østlandet fra høsten 1944. Av gruppas 16 aksjoner er sprengningen av seks skip og en kran på 
Nyland- og Akers mekaniske verksted i Oslo 23. november 1944 mest kjent. Gruppa har etter 
krigen fått lite anerkjennelse for sin innsats, men de to gjenlevende medlemmene, Reidar 
Kjell Formo og Sverre Kokkin, ble i 2013 hedret av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen. Gruppa ble 22. november 2013 hedret med et minnesmerke på Aker brygge og LO i 
Oslo ønsket å bidra til at flere blir kjent med denne delen av historien vår. I forbindelse med 
vårt besøk av seks tillitsvalgte fra CTC i Havanna ble talen tolket til spansk av Olaf Svorstøl. 
 
Konferanse i regi av LO i Oslo om pensjon i privat sektor 24. juni 
Innledere var Jan Olav Andersen, leder EL & IT Forbundet, Mona Bjørn, pensjonsutvalget i 
Handel og Kontor, Gudrun Høverstad, Forsvar Offentlig Pensjon, og Arne Byrkjeflot, LO i 
Trondheim. 20 tilstede og med representanter fra Oslo, Stavanger og Trondheim. Det ble 
enighet om å møte i Trondheim 25. august for å lage en felles plattform for pensjonskampen i 
privat sektor, der fagforeninger og klubber inviteres til å slutte seg til. Det ble også gjort kjent 
at LO i Oslo inviterer til pensjonskonferanse for privat sektor i Oslo 16. november. 
 
Fagopplæringsforum 24. august  
LO i Oslo oppnevner til Yrkesopplæringsnemda i Oslo (YON) og siden 2013 har vi etter 
initiativ fra våre representanter opprettet fagopplæringsforum som er en møteplass for våre 
medlemmer i nemnda der en kan treffe fagforeningskamerater som er opptatt av fagopplæring 
og steller med fagene. Forumet har møttes et par ganger årlig og diskutert ulike spørsmål etter 
initiativ fra våre folk i YON og deltakerne knyttet til skolebehovsplan, formidling, 
lærlingeklausul og arbeidet mot sosial dumping ved anbud med mer. I 2015 ble det arrangert 
et møte 24.august der om lag 20 personer møtte. 
 
Politisk pub torsdag 27. august: Valg i Oslo. På Kulturhuset 
Partiene som utfordret det sittende byrådet diskuterte hva de ville gjøre med Oslo dersom de 
vant valget. Hva vil de gjøre for at den delte byen skal bli mer rettferdig? Vil partiene styrke 
fellesskapsløsninger eller la kommersielle drive eldreomsorg og barnehager? Hvordan vil 
partiene jobbe for at ansattes faglige rettigheter ivaretas både i offentlige og private 
virksomheter i byen vår? I panelet satt Raymond Johansen (AP), Marianne Borgen (SV), 
Bjørnar Moxnes (Rødt), Eivind Trædal (MDG) og Asiha Naz Bhatti (SP). 
 
Politisk pub torsdag 17. september: Om det utrygge arbeidslivet. På Kulturhuset 
Folk blir sagt opp den ene dagen, og får tilbud om tilkallingskontrakt fra samme arbeidsgiver 
den neste. Bruken av midlertidige stillinger, bemanningsbyråer og nulltimers kontrakter øker. 
Usikkerheten om neste vakt sprer seg. Det skjer i bransjer fra bygg til renhold og mediene. 
Kan vi ikke lenger forvente faste stillinger? Tariffavtaler har blitt allmenngjort innen bygg, 
renhold og fiskeforedling, men hjelper det? Har vi fått et A- og B-lag i arbeidslivet, eller må 



 
 

26 
 
 

vi ta i bruk enda flere bokstaver for å skildre virkeligheten? I panelet satt Boye Ullmann, 
Fellesforbundet, Brede Edvardsen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, og Mette 
Dale, organisasjonsarbeider i NNN. Møteleder var Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. 
 
Dagskurs om kapitalismen tirsdag 20. oktober 
Under overskriften ”Forstå kapitalismen – kreftene som former hverdagen og samfunnet vårt” 
fikk LO i Oslo utviklet et nytt kurs om kapitalismen i samarbeid med De Facto og historiker 
Idar Helle som var foredragsholder og veileder. Tillitsvalgte møter interessekonflikten 
mellom arbeid og kapital både på arbeidsplassen og i samfunnet. Kan tillitsvalgte gjøre en 
bedre jobb med bedre forståelse av de kapitalistiske kreftene? Hvordan virker styrkeforholdet 
mellom ansatte og kapitaleiere inn på arbeidshverdagen, arbeidsmiljøloven, omfanget av 
sosial dumping og konkurranseutsetting og nedbygging av velferdstjenester? Det var 24 
deltagere. 
 
Politisk pub torsdag 22. oktober: Testing, testing. På Kulturhuset  
Barn som ikke får sove om kvelden, lærere som opplever pålagte tester som meningsløse, 
elever som drilles før kartleggingsprøver. Historiene om testregimet i Oslo-skolen er mange. 
Hva er problemet med å språkteste treåringer i barnehagen? Hvordan vil vi at barndom og 
læring skal være i de offentlige institusjonene? Hva kan vi gjøre i stedet for dagens testing? 
Hvordan er det å jobbe i Oslo-skolen? Nytt byråd, nye muligheter! I panelet: Gunhild Nohre-
Wallden, Foreldreopprør mot Oslo-skolen, Susanne Solhaug, tillitsvalgt Utdanningsforbundet, 
Mette Larsen, tillitsvalgt Skolenes Landsforbund og Kim Westrum, tillitsvalgt 
Utdanningsforbundet. Ordstyrer var Ingrid Wergeland, Manifest Tankesmie. 
 
AFP- og pensjonskonferanse mandag 16. november i Oslo Kongressenter 
Medarrangør var «Gjenreis AFP – reell tidlig pensjon». Konferansen var i hovedsak ment 
som skolering om pensjonsreformen, tjenestepensjon og AFP i privat sektor: «Hvordan sikre 
en pensjon på 2/3-deler av lønna?». «Hvordan kan de som slutter før fylte 62 år beholde 
opptjeningen?». «Hvordan gi sliterne kompensasjon for tapet ved å måtte gå av tidlig?». 
«Hvordan skal offentlig AFP og 30 års opptjening forsvares?» Innledere var: Stein Aamdal, 
tidligere klubbleder, Kværner Verdal, Eystein Gaarberg, leder Elektrikernes fagforening 
Trøndelag, en representant fra Forsvar offentlig pensjon, Bjørn Fornes, leder 
forhandlingsavdelingen, EL & IT forbundet, Bjørn Mietinen, 1. nestleder Handel og Kontor i 
Norge, og Terje Valskår, nestleder Industri Energi og leder i Tariffavdelingen.  
 
Politisk pub torsdag 19. november Velferdsprofitører i Oslo kommune - hva må gjøres? På 
Kulturhuset. 
Hvordan preger de kommersielle selskapenes inntog velferdstjenestene, og hvordan påvirker 
kommersialiseringen tjenestene som drives kommunalt? Hvordan er forholdene i 
eldreomsorg, barnehager og barnevern i dag, og hva må gjøres politisk for å at hverdagen til 
våre svakeste og de som jobber med dem, blir best mulig? I panelet satt Stein Asthøy, 
Fagforbundet Oslo, avd. Helse, sosial og velferd og Christer Ryen, Fellesorganisasjonen (FO) 
i Oslo – Barne- og familieetaten. Ordstyrer var Stein Stugu, De Facto. 
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Seminar om Prekariatet i Oslo – arbeid, migrasjon og Helse 30. november på 
Litteraturhuset 
Bjørg Spillum, Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad deltok i seminaret som samlet om lag 
60 personer. Arrangører var Helse Gruppe for praktisk samfunnsmedisin ved Institutt for 
Helse og Samfunn, UiO, i samarbeid med LO i Oslo, Caritas, Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon. Det er utgitt en rapport «Utsatte migranter og prekære arbeids- og levekår i Oslo. 
En erfaringsrapport fra Kirkens Bymisjons arbeid med nye brukergrupper» om temaet. 
 
Møte med UGTT sin hovedstadsavdeling i Tunis 11. desember 
LO i Oslo arrangerte et møte med Radhi Ben Hassiane og Achour Mahmoud, to 
fagforeningsrepresentanter som sammen med resten av kvartetten fra Tunisia var i Oslo og 
mottok Nobels fredspris for 2014.  

 
Solidaritetsmarkeringer, demonstrasjoner, appeller og diverse deltakelse 
 
Innledning på næringskonferanse i Groruddalen 17. januar  
Roy Pedersen innledet om fagbevegelsen og klimakampen på næringskonferanse  
for Oslo SV i Grorudveien 3. 
 
Trondheimskonferansen 30. januar – 1. februar 
Olaf Svorstøl og Roy Pedersen deltok. Pedersen innledet på forkonferanse om «Får vi solgt 
varene våre utenfor EØS». 
 
Fanemarkering 5. februar ved havnekontoret til Yilport i Ormsundveien i Oslo havn 
Oslo kommune som eier Oslo havn ga det tyrkiske selskapet Yilport monopol på å drive 
containerhavna i 20 år fra 1. februar 2015. Men Yilport nekter å inngå tariffavtale med Norsk 
Transportarbeiderforbund. De vil ikke engang forhandle om tariffavtale og har avvist å stille 
på møte hos Riksmekleren. Norsk Transportarbeiderforbund startet derfor boikott av Yilport 
fra 4. februar. Målet er å få en tariffavtale på lik linje med andre havnearbeidere i Norge. Roy 
Pedersen holdt appell. 
 
Appell på FIVH og Besteforeldrenes klimaaksjon «Framtida er fossilfri» 13. februar 
Roy Pedersen var blant appellantene på en større mønstring på Eidsvolds Plass til støtte for 
kravet om å trekke oljefondet ut av investeringer i fossil energi. 
 
Solidaritetsmarkering for Hellas foran Stortinget 15. februar 
Søndag 15. februar var det markeringer over hele Europa til støtte for Hellas. I Oslo var det 
foran Stortinget. Den nyvalgte regjeringen i Hellas ville stanse innstrammingspolitikken fra 
EU og IMF for å iverksette et humanitært program i det kriserammede landet. For å få til dette 
ville grekerne be om et overgangslån på seks måneder. LO i Oslo støttet den greske 
regjeringens ønske om et alternativ til innstrammingspolitikken. Appellanter på markeringen i 
Oslo var Petter Slaatrem Titland, Attac, Nina Skranefjell, Norges sosiale forum, Roy 
Pedersen, LO i Oslo, Ingrid Fiskaa, SV og Bjørnar Moxnes, Rødt med flere. Arrangører var 
Attac, Norges sosiale forum og LO i Oslo.  
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Støttemarkering på Parkteatret 27. februar – for havnearbeidere 
Oslo Bryggearbeideres Forening inviterte og talerne var; Roger Hansen, leder Norsk 
Transportarbeiderforbund, Jonas Bals, leder av fagligpolitisk utvalg i Oslo Ap, rådgiver i 
Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant og SVs talskvinne i 
arbeidslivspolitikken, Anders Evenstuen, faglig tillitsvalgt og faglig leder i Rødt.  Disse talte 
også; Ronny Johansen, leder i LO Tromsø, Roy Pedersen, leder LO Oslo, Terje Fjellum, leder 
Oslo Grafiske Fagforening, Markus Hansen, leder Heismontørenes Fagforening, Bjørn 
Steffensen, leder Norsk Havnearbeiderforening. Kvelden ble avsluttet med Salongorkesteret. 
 
Årsmøte i Oslo SV 28. februar 
Roy Pedersen holdt hilsningstale fra fagbevegelsen på Oslo SVs årsmøte. 
 
Manifests årskonferanse 3. mars 
Bjørn Halvorsen og Lill Sæther deltok på årskonferansen.  
 
«Aksjonskomiteen for sekstimersdagen» 6. mars 
Gudrun Høverstad holdt appell for LO i Oslo på markeringen.  
 
Appell foran Stortinget 8. mars  

   Den faglige appellen i Oslo på den internasjonale kvinnedagen var ved forbundsleder i 
Fagforbundet Mette Nord. Flere faner deltok i toget som telte 5 850 deltakere i år. 
 
Klimakonferansen «Broen til framtiden» 13. mars  
Alexander Kvedalen og Roy Pedersen deltok på den andre Broenkonferansen der 
Fagforbundet, NTL og LO i Oslo var blant medarrangørene. I anledning klimaarbeidet var det 
også en kronikk i KK 26.03. med Ingeborg Midttømme (biskop), Truls Gullowsen 
(Greenpeace), Andreas Ytterstad (Concerned Scientists) og Roy Pedersen (LO i Oslo). 
 
Støttemarkering onsdag 25. mars i Borggården (Oslo Rådhus) for havnearbeiderne 
Bryggesjauerne i Oslo havn kjemper for tariffavtale med Yilport og fagforeningene i Oslo 
demonstrerte i Borggården utafor Oslo Rådhus ovenfor bystyrepolitikerne før bystyremøtet. 
Fagforeningene hadde med faner. Parolene var «Tariffavtale med Yilport i Oslo havn!», 
«Respekt for ILO-konvensjon 137 - fortrinnsrett for havnearbeiderne!», «Stilluf Karlsen MÅ 
gå!» Appellanter: Roy Pedersen, leder LO i Oslo og Lars Johnsen, 1. nestleder 
Transportarbeiderforbundet holdt appell i tillegg til Bjørnar Moxnes, Kirsti Bergstø og 
bryggesjauerfrua. Kultur: Bjørn Halvorsen i Salongorkesteret.  
 
LOs konferanse for lokalorganisasjoner med valgkamp som tema 26.-27.mars 
Erik Hagen og Roy Pedersen deltok. 
 
Møter med Aglaya Kyritsi fra Syriza, Hellas, vår internasjonale 1. maiappellant 
LO i Oslo koordinerte møter internt og for partiene med vår internasjonale gjest under hennes 
opphold i Oslo. Hun ble også intervjuet av Klassekampen og Fri Fagbevegelse.  
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Storbykonferanse for storbyLOene i Kristiansand 7. og 8. mai 
LOs lokalorganisasjoner i de største byene møttes for å drøfte arbeidslivskriminalitet, den 
faglige valgkampen og LOs organisasjon samt andre felles temaer. Vidar Evje og Alexander 
Kvedalen representerte oss på konferansen. 
 
Støttemarkering for havnearbeiderne i Oslo 22. juni på Vippetangen 
Markeringen foregikk utenfor hovedkontoret til Oslo Havn KF på Vippetangen. Kampen for 
tariffavtale med det tyrkiske containerselskapet, Yilport, fortsetter. Etter at arbeidsgiverne på 
havna slo Oslo Losse- og Lastekontor konkurs, er bryggearbeiderne ulovlig utestengt fra alt 
arbeid i Oslo, bortsett fra noen få uavhengige operatører. Transportarbeiderforbundet krever 
opprettelse av en ny bedrift der bryggesjauerne skal ansettes. NHO og Oslo Havn KF gjør alt 
for å skvise ut havnearbeiderne. Paroler: «Vi krever tariffavtale med Yilport nå!», «Vi krever 
at Oslo havn KF slutter å undergrave tariffavtalene!». 
 
Støttemarkeringer for Hellas torsdag 25. juni 
Solidaritetsmarekring til støtte for Syriza og Hellas, i regi av LO i Oslo, Attac, Nei til EU, 
Rødt og Oslo SV. 60 frammøtte ved den greske ambassaden. Appeller ved Asbjørn Wahl For 
Velferdsstaten, hilsen ved ambassadør Ekaterini Loupas og appeller fra Petter Slaatrem 
Titland, Attac, Jannis Aliferis, leder av Den greske foreningen i Norge, samt fra Ungdom mot 
EU, Rødt og Oslo SV. Om kvelden samme oppmøte ved solidaritetsmøte på Kulturhuset der 
Kjetil Grønvold innledet og Roy Pedersen holdt appell om det faglige kravet om norsk 
gjeldslette for Hellas. Møteleder og initiativtaker var Kjetil Larsen fra LO i Oslo 
internasjonale utvalg. Parolene var «Norge må ettergi mye av Hellas IMF-gjeld», «Hellas må 
gjeninnføre lokale forhandlinger» og «EU må respektere det greske folks valg». Markeringen 
var en del av aksjonsuka til støtte for Hellas som ble gjennomført i flere europeiske byer fra 
20. til 26. juni. Oppslag på Fri Fagbevegelses nettsider. 
Mandatet det greske folket ga da de valgte den nye regjeringen i januar var å få en slutt på 
kutt-politikken, og å få en rettferdig løsning på gjeldsproblematikken. Troikaen (EU-
kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet) svarte med å 
kreve ytterligere kutt, mer privatisering og ingen ettergivelse av gjeld. Dette er en kritisk tid 
ikke bare for Hellas, men for hele det europeiske demokratiet. 
 
Demonstrasjon 10. oktober. Forsvar folkestyret – Nei til TISA 
LO i Oslo sluttet seg til den internasjonale aksjonsuken mot de nye handelsavtalene som 
ryster demokratiet. Nestleder Natalia Zubillaga deltok i arbeidsgruppen som planla TISA-
markeringen. TISA er ikke signert, men LO i Oslo frykter at avtalen vil presse fram 
konkurranseutsetting og privatisering av et bredt spekter av tjenester. Flere fagforbund og 
organisasjoner tilsluttet seg demonstrasjonen og mange møtte med faner på Eidsvolls plass for 
å vise at demokratiet ikke er til salgs. 
 
Appell 17. september mot USAs blokade av Cuba 
Natalia Zubillaga holdt appell på vegne av LO i Oslo på demonstrasjon arrangert av 
Cubaforeningen foran den amerikanske ambassaden. 
 
Rogalandskonferansen 16. - 18. oktober  
Natalia Zubillaga representerte LO i Oslo på konferansen som ble holdt i Sandnes.                
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Nei til EUs faglige konferanse på Håndverkeren 24. april 
Roy Pedersen innledet og deltok i paneldebatt sammen med Vidar Helgesen, Europaminister 
fra Høyre, Stein Reegård, leder av LOs samfunnspolitisk avdeling og Jan Olav Andersen, 
leder for EL & IT Forbundet. Det møtte fram omtrent 100 personer. 
 
Innledning i Bergen 12. mai om arbeidsinnvandring 
12. mai innledet Roy Pedersen på Sosialpolitisk café på Robin Hood huset i Bergen og ble 
intervjuet om organisering av arbeidsinnvandrere og fagbevgelsens arbeid framover.  
 
«Anerkjenn Palestina nå» 27. mai 
LO i Oslo støttet arrangementet «Anerkjenn Palestina nå». Blant appellantene var Liv Tørres 
(Norsk Folkehjelp), Bård Vegard Solhjell (SV), Kåre Wickholm (AP) og Roy Pedersen (LO i 
Oslo).  
 
Arbeid imot jernbanereform 
2. og 3. juni: Løpeseddelutdeling «Jernbanereform på feil spor» etter initiativ fra 
lokalorganisasjonene til Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund. 
Alexander Kvedalen deltok. 
 
15. juni: LO i Oslos støtte Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbunds 
politiske steik fra kl. 10:00 til 13:00 og deltok på markeringen foran Stortinget. 1 900 gikk i 
tog fra Jernbanetorget til Stortinget. Representanter fra partiene på Stortinget holdt appeller. 
Det gjorde også representanter fra forbundene og LO. 
 
Markering i Tromsø til støtte for streikende bryggesjauere 6. juni  
Natalia Zubillaga deltok på vegne av styret i LO i Oslo 
 
Markering foran Stortinget 12. juni med krav om «Åpenhet om TISA» 
Initiativ fra Attac og Nei til EU der Alexander Kvedalen og Roy Pedersen deltok. 
 
Vin- og Brennevinarbeidernes Fellesklubbs feiring av 90 års jubileum 13. juni 
Roy Pedersen hilste jubilantene og overrakte gave fra LO i Oslo. 
 
Folkets klimamarsj 28. november 
Rett før klimatoppmøtet i Paris mobilisert verden til «Global Climate March». 
Klimavalgalliansen inviterte til et stort arrangement, Folkets Klimamarsj i Oslo, som en del av 
den internasjonale kampanjen Global Climate March, under parolene, Gå sammen for 
klimarettferdighet og klimajobber! Marsjen gikk fra Jernbanetorget til Eidsvolls plass foran 
Stortinget med appeller og kultur. Flere fagforeningsfaner og en god del tillitsvalgte deltok. I 
alt gikk 3400 i marsjen ifølge vårt faste tellekorps ved Arne Rolijordet. 
 
LOs konferanse for lokalorganisasjoner 14. og 15.desember 
Natalia Zubillaga, Bjørn Halvorsen og Roy Pedersen deltok på LOs organisasjonskonferanse  
Viktige tema var oppsummering av valgkampen 2015 og valget i 2017 rekruttering i service. 
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Internasjonalt	utvalgs	arbeid		
Utvalgets sammensetning per 31.12.2015  
Leder: Øystein Ekevik (NTL) 
Nestleder: Chris Parker (HK) 
Medlemmer:  
Sissel Weholdt (HK) 
Randi Færevik (Fagforbundet)  
Magne Glimdal (Fellesforbundet)  
Bjørn Halvorsen (NTL)  
Arne Larsen (NNN)  
Kjetil Larsen (Fellesforbundet)  
Svein Mortensen (Fellesforbundet)  
Olaf Svorstøl (NTL)  
Michael John Tung (NLF) 
Ingrid Hødnebø (NTL) 
Mette Margrethe Klouman (Fagforbundet) 
Bård Hamborg Bjerkeli (FF) 
Pernille Ødegård (NTL)  
Markus Hansen (EL & IT) 
Brit Riise Fredheim (IE) 
Kannan Nagendram (NTL) 
Ivar Gammelmo (NTL)   
Galina Åsrud (FF) 
Sekretærer LO i Oslo:  
Ingunn Gjerstad (LO i Oslo)  
Lill Fanny Sæther (LO i Oslo)  
 
Arbeidsform  
Utvalgets mandat:  
Internasjonalt utvalg er ansvarlig for å gjennomføre LO i Oslos internasjonale 
solidaritetsprosjekter og er rådgivende for styret i slike saker. Utvalget kan ta sjølstendige 
initiativ, som legges fram for styret i spørsmål vedrørende internasjonal solidaritet. En søker å 
trekke flere inn i arbeidet gjennom arrangement som internasjonalt forum og temamøter. 
Formidlings- og forhandlingskompetanse fra ulike sektorer skal finnes i utvalget.  
 
Utvalget har i 2015 avholdt 9 møter. Disse var 6. februar, 6. mars, 17. april, 8. mai, 12. juni, 
28. august, 25. september, 23. oktober og 27. november. Utvalget har behandlet 113 saker i 
perioden.  
Leder og sekretær(er) møtes mellom utvalgsmøtene og det avholdes jevnlig arbeidsmøter 
knyttet til oppgaver, som for eksempel forberedelse av besøk vi mottar her og under utvikling 
av Palestina- og Europaarbeidet. I forkant av hver av de to prosjektreisene og før besøket fra 
CTC Havanna hadde deltakerne møter og forberedt seminarer som ble avholdt i samarbeid 
med Hanoi FOL og CTC Havanna slik vi pleier.  
 
Utvalget valgte på sitt første møte den 6. februar Øystein Ekevik som leder, og på møtet den 
6. mars ble Chris Parker valgt som nestleder. 
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Innledninger i internasjonalt utvalgs møter i 2015 har vært:  
6. mars Peter M. Johansen, journalist i Klassekampen, innledet om Kurdistan og IS, om 
bakgrunnen for dagens situasjon, om opptakten til den første Gulf-krigen, via 
sanksjonsregimet mot Irak, invasjonen, avsettingen og henrettelsen av Saddam Hussain, de 
øvrige landene i Midt Østens og USAs posisjon, påvirkning og medvirkning i de ulike 
hendelsene, frem til IS sin ekspansjon og invasjon i kurdiske områder. Han snakket også om 
situasjonen i Syria, Libya, Tyrkia og Libanon. 
17.april Kjetil Grønvold innledet om situasjonen i Hellas med deres astronomiske gjeld pga. 
lån de er påtvunget av EU, den store arbeidsledighet, fattigdom og svekkede offentlige 
tjenester. Han fremholdt at det er avgjørende at vi støtter Syriza, selv om ikke alt er perfekt, 
fordi det er den eneste regjeringen som har satt seg opp mot EU. 
8. mai Den cubanske ambassadøren, Maria Esther Fiffe, informerte om dagens situasjon på 
Cuba, endringene i det cubanske samfunnet, restruktureringen av økonomien og utviklingen 
av forholdet mellom Cuba og USA. Cuba er fjernet fra USAs liste over terroristland, men 
blokaden ikke er opphevet og det er ikke opprettet diplomatiske forbindelser.  
28. august Johannes Nymark innledet om boken sin «Draumen om Katalonia» og ga et 
innsiktsfullt innsyn, med mange ulike perspektiv, i den særegne språklige, kulturelle, 
økonomiske og industrielle utviklingen som ligger bak den katalanske 
selvstendighetskampen. 
24. september Pernille Ødegård innledet om Rapport fra Global Labour Institute Summer 
School UK (GLI) 2015. Olaf Svorstøl orienterte om konflikten på grensen mellom Venezuela 
og Colombia. Forholdet har vært spent. Takket være medvirkning fra andre latinamerikanske 
land, gikk Colombia med på samtale mellom presidentene Maduro og Santos og en avtale er 
kommet på plass. 
23. oktober Brit Riise Fredheim innledet om globale rammeavtaler og om rammeavtalen 
Statoil har inngått i et samarbeid med Tanzania. Industri og Energi arrangert kurs i Oslo i 
august betalt av Statoil for tillitsvalgte fra fagbevegelsen i Tanzania. Kjetil Larsen informerte 
om møter han hadde hatt i løpet av sommeren med amerikansk fagbevegelse, United Steel 
Workers, og fagforeningsarrangementer i USA. 
 

Arbeidet i utvalget  
21. januar hadde Olaf Svorstøl, Lill Fanny Sæther og Roy Pedersen møte med Angel 
Valiente fra Podemos Noruega. Tema for møtet var støtte til en markering i Oslo den 31.1. 
samtidig med at Podemos arrangerte en stor demonstrasjon i Madrid. Det ble sendt 
støtteerklæring til Podemos’ Noruegas demonstrasjon i Oslo fra LO i Oslo.  
17. april Venezuelas ambassade i Norge bad om støtte til Venezuela i forbindelse med USAs 
erklæring om unntakstilstand overfor landet, “Venezuela er ikke noen trussel”. 
Underskriftsliste ble sendt rundt i møtet.  
Øystein Ekevik holdt et innlegg om utvalgets arbeid på representantskapsmøtet den 15. 
september. 
 
J. J. Skartveit skrev en kronikk i LO-aktuelt om Cuba i november. Artikkelen var til dels 
tendensiøs og inneholdt direkte faktafeil. LO i Oslo skrev som tilsvar en artikkel som gav en 
bred presentasjon av samarbeidet vi har med CTC Havanna og utviklingen på Cuba. 
Artikkelen ble til i samarbeid med delegasjonen som var på Cuba i november og trykket i LO-
aktuelt nr 1-2016.  
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Det har som vanlig vært møter med internasjonal avdeling i LO ved de ansvarlige hos LO på 
våre samarbeidsområder med prosjektene i Hanoi og Havanna. Videre har det vært 
enkeltmøter med eksterne kontakter, som for eksempel aktivister i Palestinaarbeidet og i 
forbindelse med Europaarbeidet. Utvalgets medlemmer og sekretærene har enkeltvis og 
sammen deltatt i eksterne møter for å søke kunnskap og utveksle erfaringer.  
 
Bevilgninger og solidaritetsfondet  
Styret i LO i Oslo vedtok på sitt første møte i 2015 at det skulle sendes ut brev til alle 
fagforeningene om støtte til prosjekter i Hellas og på Cuba. Hhv. til «Solidarity4all» som 
jobber med å samle inn penger til et mobilt helsesenter for barn som ikke får vaksiner eller 
tannhelsetjeneste i Hellas og til CTC Havanna som hadde forespurt om 21 datamaskiner med 
skrivere til deres 15 lokale kontorer, noen av dem helt uten data i dag. Årsmøtet vedtok støtte. 
 
Solidaritetsfondet 
Det sto kr. 63.000,- på fondet pr. 01.01.2015. Fondet ble opprettet i 2002 for å ivareta behovet 
for å kunne bevilge til internasjonal solidaritet, spesielt hastesaker. Det har ikke vært satt inn 
eller tatt ut midler de siste årene.  
Nye statutter for solidaritetsfondet ble vedtatt på årsmøtet 13. april 2015: 
1) Fondet har egen konto (9001.05.52361) 
2) Fondet skal ikke brukes til generelle bevilgninger og daglig drift. 
3) Fondet brukes til solidaritetsprosjekter og humanitære formål, fortrinnsvis for å styrke 
fagbevegelsen i andre land. 
4) LO i Oslos styre kan beslutte bruk av fondet på inntil 15%  av innestående. Utover dette må 
vedtak fattes av LO i Oslos representantskap etter innstilling fra styret. LO i Oslos utvalg har 
forslagsrett overfor styret. 
5) Fondets størrelse og bruk av fondet synliggjøres i beretningen. (og regnskapet) 
6) Fondets statutter trer i kraft ved vedtakelse (LO i Oslos årsmøte 13. april 2015) 
 
Internasjonalt forum  
Utvalget har i noen år jevnlig invitert til Internasjonalt forum som kan fungere som et nettverk 
og referanseramme for utvalget samtidig som internasjonalt interesserte får en møteplass. I 
2015 har det vært avholdt to slike forum.  
 
19. mai Temamøte om Cuba og fagbevegelsens rolle  
Møte om dagens situasjon på Cuba og fagbevegelsens rolle tirsdag 19. mai på Kulturhuset på 
Youngstorget. Arrangementet var del av programmet for delegasjonen fra Cuba som var LO i 
Oslos gjester. Det var innledning ved Luis Manuel Castanedo Smith, generalsekretær for CTC 
La Habana (tilsvarende LO i Havanna) og en representant i Cubas nasjonalforsamling. 

 

17. november Temamøte om Palestina. 
Møte om Palestina, BDS-bevegelsen (boikott, deinvesteringer og sanksjoner) og handels- og 
investeringsavtaler. Innleder var Anna Lund Bjørnsen, leder av FuP, «Situasjonen i Palestina 
sosialt og politisk, utviklinga av BDS-bevegelsen, betydninga av TTIP og TISA». 
 
Deltakelse på møter og konferanser/representasjon i 2015:  
LOs internasjonale konferanse 8. og 9. januar. 
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Svein Mortensen og Olaf Svorstøl holdt innlegg om LO i Oslos prosjekt på Cuba. LO i Oslo 
fikk mange positive tilbakemeldinger på arbeidet vårt med prosjektene på Cuba og i Vietnam. 
 
Årsmøte i Fellesutvalget for Palestina (Fup) 14. februar:  
Svein Mortensen og Kjetil Larsen deltok på årsmøtet og Svein Mortensen ble valgt inn i 
representantskapet som representant fra LO i Oslo og han deltok på representantskapsmøtet 
29. april.  

 
Workshop i Palestinakomiteen 12. mars 
Workshopen skulle bidra til samordning av arbeidet i BDS-bevegelsen (boikott, 
deinvesteringer og sanksjoner). Deltagerne delte erfaringer, diskuterte strategier og arbeidet 
framover inkl konkrete saker/temaer i en boikottkampanje. Ivar Gammelmo møtte fra 
Internasjonalt utvalg. 
 
Utdeling Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter og seminar 17. juni. 
Prisen er innstiftet av IndustriEnergi. LO i Oslo ble invitert til prisutdeling og etterfølgende 
seminar. Prisvinnere 2015 var: Mahdi Abu Deeb og Jalila al-Salman, leder og nestleder i 
Bahrain Teachers Association. Svein Mortensen, Olaf Svorstøl, Chris Parker og Brit Riise 
Fredheim møtte som LOiOs representanter på seminaret.  
 
Møte med Irans kommunistparti 29. juni. 
Øystein Ekevik og Kannan Nagendram deltok på et møte med Golale Morvati m.fl. fra Irans 
Kommunistparti (IKP) om samarbeid, situasjonen i Iran, dødsstraff og fengsling av aktivister.  
 
LOs sommerpatrulje og nissepatrulje 
Også i 2015 deltok sekretariatet ved Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad samt 
aktivistmedlem Magne Nordahl fra LO i Oslo sammen med LOs distriktskontor på deler av 
sommerpatruljen i ukene 26,27 og 28. Vi deltok på stand på Grønland og kveldspatrulje på 
Aker Brygge samt flere patruljedager på kjøpesenter i ulike bydeler. Alexander Kvedalen 
deltok også på Nissepatruljen 11.desember ved Universitetet i Oslo, med utdeling av 
informasjonsmateriell og sjokoladenisser til studenter og ansatte. 
 
Møte med Juan Miguel Munoz fra den spanske fagbevegelsen, Intersindical, den 26. 
august.  
Munoz kommer fra Valencia-distriktet og ga enn bred orientering om fagbevegelsen i Spania. 
Roy Pedersen og Olaf Svorstøl deltok. 
 
Møte med Service Employees International Union (SEIU) fra Florida den 23. september 
SEIU ønsket å få mer kunnskap om hvorfor fagbevegelsen i Norge, på en bedre måte enn i 
andre land, har klart å stå imot den nyliberale offensiven, ikke minst i forhold til den 
amerikanske utviklingen. SEIU informerte også om hvordan de selv jobber. 
 
Konferanse om Venezuelas situasjon på Litteraturhuset den 25. november 
«Current situation of the oil market and the important role of OPEC as a stabilizer in the oil 
market» By Venezuelan economist Carlos Mendoza Pottellá. Svein Mortensen deltok.  
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Møte med Martin Holter i Norsk Folkehjelp mandag 7.12.  
Martin Holter har skrevet rapporten, «Farlige forbindelser 2» som viser at mange norske 
kommuner har aktivitet i okkuperte områder. Rapporten viser at Oslo ikke kommer så dårlig 
ut. Svein Mortensen og Ivar Gammelmo deltok. 
 
Chris Parker representerte LO i Oslo i Colombia forum.  
Forumet er en paraplyorganisasjon for organisasjoner som ønsker å holde seg ajour med det 
som skjer i Colombia; med fredsavtalen, og med protester mot utvikling av et 
løsarbeidersamfunn. 
 
Øystein Ekevik representerte LO i Oslo i styret i Norges Sosiale Forum.  
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte i Norges Sosiale Forum i september som vedtok de 
endelige temaene for Globaliseringskonferansen 2016. På et møte den 15. oktober ble det 
bestemt at Globaliseringskonferansen 2016 arrangeres den 3. helgen i oktober. Tema blir: 
Demokrati, folkestyre, folkemakt, den internasjonale selskapsstaten og grenseløs. 
 
Større aktiviteter  
Europa  
LO i Oslo har det siste året engasjert oss sterkere i krisa i Europa i solidaritet med 
fagforeningskamerater som lider under massearbeidsløshet, lønnskutt og demontering av 
velferdsstaten. Formålet har vært å øke bevisstheten om situasjonen i Europa og årsakene til 
krisa blant fagorganiserte. Situasjonen i Europa blir brukt av høyrekreftene til å endre landene 
i EU fra velferdsstater til stater der høyre-liberalismen rår og makta over samfunnsutviklingen 
tas helt ut av hendene til arbeidsfolk og deres organisasjoner. Det er beklagelig at denne 
politikken også får støtte av sosialdemokratiske partier. Det samme kan skje her hjemme om 
vi ikke er på vakt og godt forberedt. Ved å støtte våre kjempende fagforeningskamerater i 
Europa bidrar vi til å holde kapitalen stangen her hjemme. Hvis ikke fagbevegelsen i Europa 
kan bekjempe direktiver som går på tvers av våre interesser, får vi de samme direktivene tredd 
ned over hodet gjennom EØS-avtalen.  
 
Hellas 
Det ble påbegynt et arbeid i utvalget med å få til et solidaritetsprosjekt for Hellas i Norge for å 
støtte «Solidarity4All» i Hellas. (se Møter/arrangementer for demonstrasjoner til støtte for 
Hellas) 
 
Deltakelse i Alter Summit  
Det var møte i Alter Summit 5. og 6. mars i Brussel. Kjetil Larsen og Mette Klouman deltok. 
Samlinga i Alter Summit-nettverket hadde fire hovedsaker: Klima, med fokus på 
klimaforhandlingene (COP 2021) i Paris i desember og oppkjøringa til den. Situasjonen i 
Hellas og for den greske fagbevegelsen. Samt status for hvior vi står i kampen mot 
TTIP/TISA/CETA-avtalene og hva nettverket skal prioritere framover. 
 
Palestina-arbeidet i Internasjonalt utvalg. 
Det kommer veldig mange saker og invitasjoner fra ulike avsendere til arrangement og tiltak 
det er ønskelig at LO i Oslo engasjerer seg i, eller med spørsmål om å være medarrangør. 
Utvalget vurderte det ønskelig med en gjennomgang av hvem vi samarbeider med og hvilke 
saker vi skal vi engasjere oss i, da det av ressurshensyn er umulig å delta på alt. Svein 
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Mortensen har tidligere blitt oppnevnt som ansvarlig for Palestina-arbeidet. Han tok initiativ 
til å samle en arbeidsgruppe høsten 2015 for å få til en samordning. Arbeidsgruppen har 
bestått av Øystein Ekevik, Olaf Svorstøl, Ivar Gammelmo og Svein Mortensen. Det ble 
vedtatt at løpende saker behandles i utvalget som tidligere.  
Gruppa laget et forslag til en strategi for Palestina-arbeidet som ble vedtatt på utvalgsmøtet 
28. august. Det inneholdt forslag for et utvalgsmøte og Internasjonalt forum om Palestina. Det 
ble foreslått at medlemskapet i FuP og Palkom fortsetter, at utvalget bidrar til å verve 
medlemmer til FuP og foreslår medlemmer til AU i FuP. «New Unions» støttes økonomisk og 
det skal foreslås at LOiO støtter BDS. Av egne aktiviteter ble følgende foreslått: Delta på 
studietur H 2015 – ultimo oktober eller medio november med tilskudd til en deltaker fra en 
forening i LO i Oslo. Utvalgsmøte om New Unions og Internasjonalt forum om Palestina. 
Utvalget foreslår 1.mai-paroler og informerer om Palestina i et representantskapsmøte høsten 
2015. Det opprettes forbindelse med WAC-MAAN. 
 
LO i Oslo sendte 8. september ut en e-post til foreningene med oppfordring til å bli medlem i 
FuP. 
For å styrke den faglige profilen på studieturene til Palestina som Palkom arrangerer, nedsatte 
Palestinakomiteens Faglige utvalg arbeidsgruppen «Workmates Norge – Palestina», deretter 
ble det etablert et faglig solidaritetsprosjekt med fagbevegelsen New Unions. Dette er nå 
Palestinakomiteens faglige utvalgs hovedsak 
 
De er imidlertid avhengige av støtte fra fagbevegelsen. Internasjonalt utvalg foreslo derfor 
overfor styret i LO i Oslo at det skulle bevilges kr. 1000,- til solidaritetsprosjektet. 
 
16. - 23. mai Jubileumsseminar - 6 personer fra CTC Havanna besøkte LO i Oslo.  
Arbeidsgruppen som planla besøket besto av Olaf Svorstøl, Svein Mortensen, Chris Parker, 
Magne Glimdal, Ivar Gammelmo, Sissel Weholdt, Bjørn Halvorsen og Mette Klouman. Flere 
fra Internasjonalt utvalg og sekretariatet deltok som vertskap under besøket som ble 
oppsummert som veldig vellykket.  
Bakgrunnen for besøket var at vi , et år forsinket, i 2015 markerte at vårt samarbeid med vår 
søsterorganisasjon, CTC Havanna, hadde vart i 15 år. Dette skjedde med et vellykket 
jubileums seminar i Oslo, støttet av LOs internasjonale solidaritetsfond (IFS). Vi fikk 
anledning til å vise fram både styrker og svakheter i norsk arbeidsliv og de kampene vi står i 
med sittende regjering og arbeidsgivere. Dette skaper en bedre balanse i forholdet mellom 
våre virkeligheter. Det blir lettere for våre cubanske kamerater å spørre og lettere for oss å 
tilpasse innholdet i våre felles seminarer hos dem. Selv om LO i Oslo årlig representerer ulike 
sektorer i fagbevegelsen fra offentlig og privat sektor på grunnplanet når vi reiser dit er det få 
her som får møtt cubanere. Vi arrangerte fullstappet hus på Kulturhuset som gav flere 
nordmenn mulighet til å ta del i kunnskap om Cubas arbeids- og samfunnsliv som er i en 
kontinuerlig utvikling og omstilling. 
Vi hadde lagt føringer på forhånd om at vi ønsket å invitere aktive tillitsvalgte og også at 
kvinner skulle være godt representert. Dette tok CTC Havanna veldig alvorlig og sendte fire 
kvinner av seks. Samtlige deltakere representerte kunnskap om tariffavtaler og klubbarbeid på 
Cuba. De som besøkte oss blant annet under en regnvåt 17.mai-feiring var; Luis Manuel 
Castanedo Smith, Generalsekretær i CTC Havanna og representant i Cubas nasjonalforsamling, María 
Caridad Herrería Pérez, Sekretariatsmedlem CTC Havanna, Rosa Elena Cárdenas Hernández, 
generalsekretær i forbundet for næring og fiske, Havanna, Silvia Ibis Mederos Rojas, generalsekretær i 
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Forbundet for Handel og gastronomi, Havana, Lourdes María Ferrer Rodríguez, generalsekretær i 
“Fagforbundet” Havanna sentrum samt José Felipe Soto González, generalsekretær i klubben på Hotel 
Nacional de Cuba i Havanna.  
 
Fra LO i Oslo deltok både internasjonalt utvalg og flere klubbstyrer i medlemsforeninger. Vi 
fikk vist hvordan to store klubber jobbet. Delegasjonen besøkte IKEA og fikk høre om 
klubbarbeidet i en av de store bedriftene i Oslo samt konsernarbeidet Handel og Kontor 
driver. Vi opplevde også et svært vellykket hotellbesøk på Helsfyr med Fellesforbundets 
tillitsvalgte. Her ble det omfattende og grundig diskusjon på vaktlister/arbeidsplaner. Klubben 
viste hvordan de jobbet med å få folk fast ansatte. Det at hotellansatte hadde fast arbeidstid 
selv om det kom mange gjester var fremmed for vår tillitsvalgte fra Hotel Nacional i 
Havanna. Her la vi grunnlaget for et tema i arbeidet i Havanna.  
Det ble også møter med Handel og Kontor Oslo Akershus og senterprosjektet ”Organisering 
til tusen” som drives sammen med LO i Oslo. Verving og organisasjonsarbeid er tema vi ofte 
har oppe, men nå var det utdypet med bakgrunn i situasjonen i handelsnæringen begge steder 
der altfor få har tariffavtale. Arcus klubben stilte opp som en av de store vi har innen 
næringsmiddelproduksjon og distribusjon og har felles trekk med en del tilsvarende 
virksomhet på Cuba.  
På møtet med NTL klubben i Utenriksdepartementet ble demokrati og medbestemmelse så vel 
som lønn tema. Vi forklarte hvordan lønnsdannelsen skjer i denne typen virksomheter hos oss. 
Vi vet jo at de ikke streiker ofte på Cuba, men at det har vært tilfelle. CTC Havanna var 
gjester hos havnearbeiderne. Det var et eksempel på at streikesituasjonene er forskjellige og 
hvor viktig solidaritetsarbeidet er. Uformelle møter og felles måltider, utflukter og 
bedriftsbesøk styrker båndene mellom LO i Oslo og Havanna CTC og bygger tillit og 
åpenhet. Vi er svært takknemlige og glade for at klubbene stilte så velvillig opp. 
 
Prosjektsamarbeid med støtte fra LO og Norad 
Samarbeid med CTC Havanna, Cuba.  
Vi arrangerte et 5 dagers seminar i Havanna i samarbeid med CTC Havanna 30. november til 
4. desember 2015. Fra LO i Oslo deltok tillitsvalgte fra privat og offentlig sektor; Olaf 
Svorstøl, Sissel Weholdt, Arne Larsen og Natalia Zubillaga, sistnevnte som delegasjonsleder. 
Som tidligere år deltok lokale tillitsvalgte fra alle sektorer i Havanna, samt innledere fra CTC. 
 
Seminaret ble gjennomført i CTC Habanas egne lokaler, der de hadde bygd et eget 
seminar/møterom med plass til ca. 40 personer, med PC og muligheter for å bruke prosjektor. 
På seminartidspunktet hadde de lånt et prosjektor da de ennå ikke hadde anskaffet en egen, 
noe de ønsket å gjøre. Møtelokalene fungerte godt – både i forhold til plass, tekniske 
løsninger og andre fasiliteter. Midlene til dette og til anskaffelse av ca. 25 PCer kommer fra 
en bevilgning gjort på LO i Oslos årsmøte 2015. 
 
Selve programmet var godt planlagt i samarbeid mellom CTC Havanna og LO i Oslo og 
gjennomføringen gikk uten problemer. Programmet var lagt opp slik at vi hadde faglig 
seminar med de tillitsvalgte første del av dagen, og deretter besøk i bedriftene der enkelte av 
deltagerne på seminaret jobbet/fungerte som tillitsvalgte- det var kun disse og LO i Oslos 
delegasjon som deltok på besøkene, ikke alle seminardeltagerne.  
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Vår del av det faglige seminaret ble åpnet med en gjennomgang av strukturen i LO-
organisasjonen, LO i Oslos rolle og den politiske situasjonen i Norge. Deretter holdt 
delegasjonens medlemmer innledninger om bestemmelser i AML og annet lovverk som 
regulerer arbeidslivet i Norge, hovedavtale i privat og offentlig sektor, herunder tariffavtalene, 
organisering i privat sektor (selvstendig næringsdrivende/enkeltmannsforetak) og verving.  
 
CTC Havanna la stor vekt på den nye arbeidslovgivningen som er vedtatt og gikk gjennom de 
viktigste endringene. De la stor vekt på at kursdeltakerne hadde et stort ansvar for å formidle 
dette videre i sine virksomheter og å bruke loven som redskap for medlemmenes interesser. 
Mer informasjon om tema og innledere finnes i vedlagte seminarprogram.  
 
Deltagerne var aktive og bidro til mange interessante diskusjoner om partssamarbeid, 
organisering og felles utfordringer. Programmet fungerte godt, både med hensyn til 
gjennomføring, temaer og tid som var avsatt til de ulike innledningene og diskusjonene. 
 
Etter det faglige seminaret var delegasjonen som nevnt på ulike bedriftsbesøk, totalt 4 stykker, 
både i statlig og «ikke-statlig sektor, samt Joint Venture. Besøk til Joint Venture bedrift var 
noe som var blitt etterspurt ved tidligere besøk, som nå ble imøtekommet av CTC Habana. 
Besøkene var svært lærerike og ga et innblikk i hvordan ulike bedrifter er organisert, for 
eksempel i forhold til administrasjon (ledelsen) og fagforening eller virksomhetenes arbeid i 
lokalsamfunnet. Vi fikk også anledning til å snakke med ansatte, lokale tillitsvalgte og enkelte 
steder møtte vi også administrasjonen. 
 
Den nye cubanske arbeidslovgivningen inkluderer arbeid i privat sektor. For første gang 
brukes begrepet arbeidsgiver i privat sektor, et begrepsbruk som også ble tydelig under 
seminaret. De som eier en bedrift eller medlemmer av et kooperativ som får tildelt gevinst av 
virksomheten, er arbeidsgivere for de ansatte der. Arbeidere har rett til å organisere seg, få 
individuelle skriftlige arbeidskontrakter og til å forhandle fram en kollektiv avtale. Det er 
forbudt å diskriminere på grunn av kjønn, hudfarge, religion, handikap eller seksuell 
preferanse. Den lokale fagforening/klubben skal motta rapporter om bedriftens økonomiske 
status og hovedtillitsvalgte har rett til å delta i administrasjonens møter. Erkjennelsen av at 
man trenger å utvikle en tydelig strategi og tilnærming til administrasjonene som en part i 
arbeidsforholdet gjør seg mer gjeldende nå enn det man har opplevd tidligere. At man nå er 
mer åpen for å kunne definere hverandre som ulike parter innenfor konteksten 
bedriftsorganisering tolker vi som en positiv utvikling. Og som en direkte konsekvens av 
mangeårig samarbeid, erfaringsutveksling og diskusjoner mellom norske og cubanske 
tillitsvalgte. 
 
Vi diskuterte også det videre samarbeidet, samt signering av intensjonsavtalen mellom LO i 
Oslo og CTC Habana. Vi fikk de avklaringene vi trengte i forbindelse med videre kontakt og 
seminaret i 2016 som avholdes i november. 
 
Samarbeid med Hanoi Federation of Labour (Hanoi FOL), Vietnam.  
Seminarer, evalueringsmøte og delegasjonsreise 19. og 26. november 2015 i Hanoi  
LO varslet tidlig i 2015 at de bevilger 100.000 for 2015 og 50.000 for 2016 til Vietnam-
prosjektet og at støtten fra LO deretter avvikles. Vi diskuterte bruk av midlene og besluttet å 
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motta et planlagt besøk av en delegasjon fra Hanoi FOL i mai. Men dette ble avlyst av Hanoi 
FOL kort tid før. Deretter ble det, i samarbeid med Diis Bøhn i LOs Internasjonale avdeling 
besluttet å gjennomføre to seminar og en oppsummerings-/evalueringskonferanse i Hanoi. 
Etter forslag fra Hanoi FOL ble det samtidig arrangert en delegasjonsreise ledet av Roy 
Pedersen. I tillegg til Roy Pedersen deltok Øystein Ekevik, Bjørg Spillum og Lill Fanny 
Sæther.  
 
Seminarene - «Basic Training» og «Teachers’ Training» 19.-24. November 2015.  
«Basic Training» hadde hovedvekt på avtaleverk, den historiske utviklingen, forhandlinger, verving 
og promotering av fagbevegelsen og trepartssamarbeid. Som del av opplæringen i 
forhandlingsteknikk ble det arrangert rollespill med ulike forhandlingstema. Det er ikke nasjonale 
kollektive tariffavtaler eller forhandlinger på nasjonalt nivå i Vietnam fordi det ikke er regelfestet 
og det finnes ikke en formell arbeidsgivermotpart, foreløpig. Det de kaller kollektive avtaler og 
forhandlinger gjelder hver arbeidsplass. 
«Teachers’ Training» var et seminar for de som hadde deltatt på basisseminarer og som skulle 
lære å formidle kunnskap til andre. Det var forelesninger om opplæringsteorier og -metoder, 
erfaringer og eksempler, og praktiske ferdigheter med gruppearbeid og brainstorming. I 
tillegg til oss foreleste vietnamesiske tillitsvalgte fra ulike distrikt og industribedrifter i Hanoi 
på begge seminarene.  I gruppearbeidet skulle deltagerne samle inn informasjon, skrive 
forelesning, lage presentasjon og fremføre denne. Deltagerne fikk også demonstrert metoden 
brainstorming kombinert med bruk av flippover/tavle, hvor de skulle svare på spørsmålet: 
«What makes an ideal Trainer?». Dette aktiviserte og engasjerte deltagerne og fungerte veldig 
bra. 
 
Forelesninger og praktiske oppgaver på engelsk ble oversendt Hanoi FOL før seminarstart, 
slik at tolkene fra VGCL (Vietnamesisk LO) fikk oversatt dette før seminarene begynte. 
Tolkene har opparbeidet seg god erfaring, gjør en veldig god jobb og fungerer som viktige 
bindeledd.  
I tillegg til oss foreleste vietnamesiske tillitsvalgte fra ulike distrikt og industribedrifter i Hanoi. De 
var drevne, flinke tillitsvalgte som hadde god dialog med arbeidsgiverne, var aktive lokalt og hadde 
oppnådd gode resultater. Flere av foreleserne pekte også på svakheter og utfordringer. Det var 
gjennomgående at globaliseringen og den økonomiske krisen også spiller inn på 
forhandlingsklimaet i Vietnam, og at det er vanskeligere både å verve medlemmer og å få igjennom 
krav. 
 
Hvert seminar ble avholdt over to dager og ble gjennomført i et stort møtelokale i på 
fagforeningshotellet i Tay Ho, Hanoi. Kurslokalet, det praktiske og tekniske opplegget fungerte bra. 
Alle forelesninger ble vist via to prosjektorer på både engelsk og vietnamesisk og simultantolket 
ved fremføringen.  
Det var 41 deltagere på basis-seminaret, hvorav 19 kvinner. Dette er 46,3 % kvinner og er høyere 
enn tidligere år. På «Teachers’ training» deltok 35 personer, hvorav 14 kvinner. Deltagerne var 
presidenter eller visepresidenter fra bl.a. offentlig sektor, vietnamesiske firmaer, aksjeselskaper, 
internasjonale konsern, industrisoner og Joint Ventures. I tillegg var noen få presidenter eller 
visepresidenter i regionale fagforeninger. Vi har i tidligere nevnt at det kunne være ønskelig med 
flere grasrottillitsvalgte, men må nok oppsummere at dette er så langt ned i organisasjonen vi kan 
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komme, gitt dagens vietnamesiske lovgivning mht. rettigheter til å få fri for å delta på 
fagforeningsaktiviteter. 
Tilbakemeldingene vi fikk etter begge seminarer var at deltagerne hadde hatt utbytte av både 
forelesinger og praktiske øvelser. Mye tyder på at vi hadde funnet en form og et nivå på 
forelesingene, som nådde frem.  
 
Evalueringskonferanse 25. november 2015. 
Siden dette var en konferanse hvor først og fremst ledelsen og tillitsvalgte i Hanoi skulle 
oppsummere sine erfaringer og resultater, hadde deltagerne fra LO i Oslo en relativt 
beskjeden rolle. Roy Pedersen holdt imidlertid en innledning om LO i Oslos erfaringer og 
lærdommer fra prosjektet.  
Et viktig prinsipp i prosjektet har vært at LO i Oslo ikke skulle fortelle Hanoi FOL hva de 
skal gjøre, hvordan de skal løse sine problemer og utfordringer. De må selv utvikle sitt 
samfunn og sin fagbevegelse med basis i sin kultur og sine erfaringer fra forholdene i 
Vietnam. Men gjennom å belyse hvordan den norske fagbevegelsen gjennom 100 år har løst 
de samme utfordringene, håper vi at disse erfaringene skal kunne brukes og overføres til den 
vietnamesiske virkeligheten.  
 
Konferansen ble gjennomført på samme sted som seminarene. Det var 33 deltagere, hvorav 17 
menn og 16 kvinner. Dvs. ca. 50/50. Deltagerne fra Hanoi FOL var tillitsvalgte fra lokale og 
regionale organisasjonsledd i Hanoi FOL og fra arbeidsplasser i offentlig og privat sektor. Det 
var 7 forelesere fra Hanoi FOL. En av disse var visepresident og leder for prosjektet i Hanoi 
FOL, Le Thanh Da, og 2 var kvinner.  
Alle innlederne oppsummerte erfaringer og viste til resultater av seminarene og samarbeidet 
og hvordan dette har bidratt til deres eget arbeid og forbedrede resultater. De snakket om 
hvordan de hadde startet rekrutterings- og vervingsarbeid på arbeidsplassene, og resultatene 
av dette. En tillitsvalgt i en distriktsfagforening snakket om hvordan både antallet og 
kvaliteten på kollektivavtaler hadde økt i Hanoi FOLs organisasjonsområde. Visepresidenten 
og et par av de andre innlederne oppsummerte de samlede resultatene av prosjektsamarbeidet 
i Hanoi FOLs organisasjonsområde når det gjaldt kollektivavtaler og medlemsvekst.  
Siden prosjektet startet i 2006 har 61,15 % av arbeidsplassene fått kollektive avtaler. Fra 2009 
til 2015 har arbeiderne på 2854 nye arbeidsplasser blitt organisert, dvs. 286.899 medlemmer. 
Medlemstallet totalt i Hanoi FOL i 2015 var 523.307 i både privat og offentlig sektor, mot ca. 
400.000 i 2011. Hanoi FOL består av 46 fagforeninger, inkludert 30 distrikts-fagforeninger og 
27 direkte tilknyttede arbeidsplass-fagforeninger. Det var 7268 arbeidsplass-fagforeninger 
både i offentlig og privat sektor ved utgangen av 2015, mot 6060 i 2012. Hanoi FOL har i 
perioden arrangert 439 kurs og seminar med til sammen 61026 deltagere. Foruten seminarene 
og konferansen la Hanoi FOL også til rette program for oss med bl.a. besøk i Ho Chi Minh 
Mausoleet og omvisning på en lokal tekstilfabrikk.  
 
Prosjektet har vært en viktig del av LO i Oslos internasjonale arbeid og engasjement. Det er et 
prosjekt hvor erfaringer og kunnskap har gått begge veier, og det har skapt økt forståelse og 
solidaritet mellom våre to organisasjoner. I løpet av prosjektperioden har LO i Oslo lært mye 
om Vietnam, om fagbevegelsen, forholdene i arbeidslivet og om det vietnamesiske folket, 
som vi alltid vil ha stor respekt for, og vi føler takknemlig for måten vi har blitt tatt i mot på 
og for gjestfriheten og varmen vi har møtt. 
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Vi fikk flere tilbakemeldinger på at Hanoi FOL ønsker et fortsatt samarbeid med LO i Oslo i 
form av fortsatte seminarer i den form vi har funnet frem til nå, da opplæringen har vist seg 
verdifull for vietnamesiske tillitsvalgte. Men dette lar seg ikke gjøre uten finansiell støtte fra 
LO/Norad. 
 
Selv om våre land er veldig forskjellige og har ulike utgangspunkt, opplever vi mye av den 
samme utviklingen og truslene mot fagforeningene, arbeidslivslovgivningen og 
arbeidstakernes lønns- og arbeidsforhold. Begge organisasjoner anerkjenner at organisering, 
fagforeninger, tariffavtaler, lønnsforhandlinger og solid arbeidslivslovgivning og håndheving 
av denne, er avgjørende, og at dette krever kontinuerlig opplæring og gode kunnskaper hos 
tillitsvalgte på alle nivå.  
 

Mer informasjon  

Fullstendige rapporter for utvalgets to internasjonale hovedprosjekter kan fås hos sekretariatet 
sammen med annen informasjon vi har utviklet, som for eksempel delrapport om LO i Oslos 
samarbeid med Hanoi FOL fra 2006 til 2012 som ble utgitt i mai 2013. I denne finnes 
utfyllende verdifull informasjon om prosjektet, vietnamesisk kultur og samfunn, vietnamesisk 
fagbevegelse og arbeidsliv og flere andre emner.  
 

Kulturutvalgets	arbeid	
Utvalgets sammensetning per 31.12.2015  
 
Leder: Bjørg Spillum (NTL) 
Nestleder: Arne Bernhardsen (HK) 
Odd Mikkelborg (Postkom) 
Tom Willy Petterson (SL) 
Trond Ydersbond (NTL) 
Idar Burheim (Postkom) 
Marianne Næss (Fagforbundet) 
Mette Hartander (Fagforbundet) 
Marius Helgå (NTL) 
 
Sekretærer fra LO i Oslo: 
Ingunn Gjerstad 
Lill Sæther 
 
 
Arbeidet i utvalget  
Utvalgets mandat er å være et rådgivende organ i kulturpolitiske saker overfor styret i LO i 
Oslo. Utvalget skal være handlingsrettet med hovedmål å sette kultur og kulturpolitiske saker 
på dagsorden innad i fagbevegelsen. Utvalget skal arbeide for kultur som et inkluderende 
begrep og en naturlig del av samfunnsutviklingen og arrangere kulturelle medlemstilbud. Det 
er ønskelig at utvalget har medlemmer med kulturell erfaring eller bakgrunn.  
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Utvalget konstituerte seg selv på utvalgsmøtet 11. mars. Bjørg Spillum ble valgt til leder og 
Arne Bernhardsen til nestleder. 
 
I perioden har utvalget hatt 7 utvalgsmøter. Møtene var 3. februar, 11. mars, 28. april, 9. juni, 
25. august, 29. september og 10. november. 51 saker ble behandlet og det ble fortløpende 
rapportert til styret gjennom protokoller og også muntlig av leder i styremøtene. I tillegg har 
enkeltmedlemmer og arbeidsgrupper fulgt opp diverse møtevirksomhet og organisert 
forskjellige arrangementer mellom møtene.  
 
 

Utvalget har i løpet av 2015 gjennomført følgende arrangementer: 
 
Allsangkvelder - Ta sangen tilbake 
Det er nå blitt tradisjon at LO i Oslo arrangerer allsang kvelden før 1. mai. I år skjedde det i 
samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo. Leder av kulturutvalget, Bjørg Spillum, ledet 
arrangementet. Professor ved universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli, knyttet kommentarer til 
sangene og satte de inn i en historisk kontekst, mens Trond Ydersbond fra kulturutvalget og 
Eivind Reiersen fra Sosialistisk kor var forsangere og ledet allsangen. De foregående år har vi 
hatt besøk av de internasjonale talerne til 1. mai som også har holdt en kort appell under 
allsangen, men årets taler fra Hellas rakk ikke frem. Forbundsleder for EL & IT forbundet, 
Jan Olav Andersen holdt kveldens politiske appell.  
 
Arrangementet fant sted på Kulturhuset på Youngstorget, som i år stilte lokalene og 
lydtekniker gratis til disposisjon. Det kan diskuteres for og imot om vi skal ta inngangspenger 
til et slikt arrangement, men med gratis lokaler gjorde vi ikke det i år. Med utgifter begrenset 
til noen tusen ble disse fordelt mellom LO i Oslo og Sosialistisk kor. Allsangkvelden i år ble 
meget vellykket og besøkt av over 200, så vi gikk tom for sanghefter. Utvalget evaluerte 
allsangkvelden 30. april som en tradisjon som må videreføres. Bygningen som huser 
Kulturhuset skal imidlertid rives og det er usikkerhet rundt deres fortsatte eksistens.  
 
Utstillingen «Svenskene kommer» på Arbeidermuseet 
LO i Oslo har de siste to årene samarbeidet med Arbeider museet om en utstilling om den 
svenske innvandringen til Oslo fra 1880 – tallet og frem til i dag. Arne Bernhardsen fra 
kulturutvalget har sittet i prosjektgruppen bak utstillingen og bl.a. medvirket til at LOs 
kulturutvalg bevilget 200.000 kr. til arbeidet med utstillingen. 
 
Bjørg Spillum, Lill Fanny Sæther og Arne Bernhardsen samarbeidet med Arbeidermuseet om 
programmet for den offisielle åpningen av utstillingen 17. juni 2015. I tillegg hjalp Marius 
Helgå og Marianne Næss fra kulturutvalget med praktiske forberedelser til åpningen. Bjørg 
Spillum ledet programmet, hvor direktøren for Oslo Museum Lars Emil Hansen startet med å 
ønske velkommen. Deretter fortalte Gro Røde og Arne Bernhardsen om bakgrunnen for 
utstillingen og Sveriges ambassadør til Norge, Axel Whenhoff, holdt tale. Det var 
kulturinnslag ved Trond Henriksen fra ArbArk. Gro Røde intervjuet et par av dagens unge 
svenske innvandrere og åpningen ble avsluttet med tale av LO-sekretær og leder for LOs 
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kulturutvalg, Renee Rasmussen. Etter åpningen var det mulig å se utstillingen. 
Åpningsarrangementet ble vellykket og hadde over 90 besøkende. 
 
Utvalget arrangerte en egen omvisning i utstillingen «Svenskene kommer!» den 10. 
november. 
Gro Røde holdt et engasjert innlegg om utstillingen og den svenske innvandringen til Norge. 
Hun trakk historiske linjer fra innvandringen før forrige århundreskift til datidens Kristiania 
og til dagens innvandring av svensker, men også generelt. Hvordan hadde Oslo sett ut, hvis 
svenskene ikke var kommet? Hvordan hadde for eksempel Oslo Sporveier i dag klart seg uten 
innvandrere, for ikke å snakke om hotell- og restaurantbransjen? Det var ca. 20 personer som 
fant frem til Arbeidermuseet denne regntunge novemberkvelden. 
 
Innvandringsseminar 19. november. 
I kjølvannet av utstillingen arrangerte Oslo Museum og Gro Røde, Arbeidermuseet, et 
innvandrings-seminar i samarbeid med LO. Tema var arbeidsinnvandring og sosial dumping 
satt i et historisk perspektiv. Bjørg Spillum deltok på vegne av utvalget. 
 
Teaterkvelder		
Utvalget arrangerte teaterkveld 12. mars. Vi så «Mor Courage og borna hennar» av Bertolt 
Brecht på Det norske teatret. Vigdis Hjorth holdt foredrag om Bertolt Brecht i teatret før 
forestillingen. Det var 19 deltagere på teatret, pluss 2 ekstra på foredraget til Vigdis Hjorth. 
Utvalget valgte å betale honorar til foredragsholderen i stedet for å sponse billetter til de som 
meldte seg på.	
 
31. oktober ble det arrangert teaterkveld på Det norske teatret: «Elva som deler byen» basert 
på Oscar Braathens tekster. Knut Kjeldstadli holdt et engasjerende foredrag forut for 
forestillingen om tidligere tiders og dagens delte by. Han tar normalt ikke honorar, så vi 
besluttet i stedet å sponse billettene med kr. 100,- samt påskjønne Kjeldstadli med en stor 
blomsterbukett. Vi inviterte til felles middag til selvkost på restaurant Løve etter 
forestillingen. Vi endte opp med å ha 66 medlemmer på teater og flere på venteliste. Dette er 
rekordoppslutning når det gjelder teaterforestillinger i LO i Oslo. Om det skyldes sponsing av 
billett, teaterstykkets innhold eller Knut Kjeldstadli og hans gode rykte som interessant kåsør, 
det vet vi ikke. Men det er flott at så mange, denne gang også fra mer enn 10 forskjellige 
fagforeninger og forbund, fant veien til teatret sammen med oss. 
 
Kulturutvalgets arbeid med Kommunevalget 2015 
LO i Oslo hadde i sin kommunevalgplattform 2015 fem spørsmål til Oslo-partiene om kultur. 
Det var et ønske fra utvalget å få til en dialog med fraksjonspolitikere fra Ap, SV, Sp og Rødt i 
Kulturkomiteen, samt representanter fra MFO og Fagforbundet/Deichmanske bibliotek.  
 
Odd Mikkelborg forespurte om et møte med ovennevnte partier på Rådhuset. De fikk tilsendt 
et kulturmanifest som ble utarbeidet i 2007 som grunnlag for debatten sammen med 
spørsmålene fra årets valgkampplattform. Bjørg Spillum, Trond Ydersbond, Marius Helgå og 
Odd Mikkelborg var på møte på Rådhuset den 21. april med Silje Grytten, Ap, 
bystyrerepresentantene Marianne Borgen og Gülay Kutal fra SV, Marit Halse fra Rødt, SPs 
førstekandidat Aisha Naz Bhatti, og Ingrid Strømme fra Oslo SP. Harald A. Nissen 



 
 

44 
 
 

representerte Miljøpartiet De Grønne. Et felles kulturpolitisk manifest tilsvarende det vi fikk 
til i 2007 ble diskutert. 
 
Utvalget ønsket å avholde ytterligere et møte for å jobbe videre med manifestet og se om vi 
kunne enes om felles kulturpolitiske mål for Oslo. Det viste seg imidlertid at det ikke var noen 
interesse for dette fra Aps side, selv om de var enige i alt som ble tatt opp i valgkampnotatet 
til LO i Oslo. SV var ikke interessert, hvis ikke Ap stilte opp. Så det ble med det ene møtet 
med partiene i Oslo. 
 
LO i Oslo inviterte til en politisk pub den 27. august om valgkampen hvor partier og 
fagforeningene var invitert til å diskutere med innledere fra de rødgrønne partiene. Her var det 
mulig også å ta opp kulturpolitiske spørsmål. Bjørg Spillum og Odd Mikkelborg forberedte 
spørsmål til panelet.  
 
LO i Oslo opprettet kontakt med det nye rød/grønne byrådet, for å få informasjon om hvem vi 
bør kontakte i ulike saker og har foreslått for de fire partiene at det avholdes faste 
samarbeidsmøter fremover. Dette vil være naturlig for Kulturutvalget også å følge opp på 
kulturpolitiske spørsmål i samarbeid med styret og Roy Pedersen. 
 
Forarbeid med Marcus Thrane-jubileum.  
I 2017 er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Utvalget foreslo på sitt møte 25. august at 
LO i Oslo skal arbeide for at jubileet markeres, og bidra til at Marcus Thrane, som i stor grad 
er glemt, løftes frem. Grønlandsleiret 28 var Maria Josephines hjem mens Marcus Thrane satt 
på Botsfengselet i Oslo. Det eies av Oslo kommune og står og forfaller. Som nevnt i siste års 
beretning fra kulturutvalget ordnet Odd Mikkelborg med en befaring den 9. desember 2014, 
og han har i ettertid fulgte opp arbeidet i perioden, og har hatt kontakt med diverse personer 
både i forvaltningen og i det politiske miljøet i Oslo kommune. 
 
Andre aktiviteter 
Utvalget har i perioden hatt en grundig diskusjon om annonsering av arrangementer. Det var 
enighet om at promotering og annonsering av alle arrangementer må planlegges og 
gjennomføres systematisk. Det må også informeres bredt. I tillegg til plakat og utsending via 
LO i Oslo, har utvalgets lagt ut arrangementene våre som egne Facebook-arrangement og 
lenket disse til LO i Oslos Facebook-side. Utvalgsmedlemmene er oppfordret til å bidra til å 
gjøre arrangementer kjent via Facebook, i egen fagforening og nettverk ellers. Oppslutningen 
om teaterkvelden 31. oktober kan tyde på at økt annonsering nå begynner å bære frukt.  
 
Flere av kulturutvalgets medlemmer var aktive under valgkampen ved kommunevalget i 
september, sto på stand og delte ut løpesedler mm.  
 
Kulturutvalget sto for det kulturelle innslaget ved årets julebord, hvor Trond Ingebrigtsen og 
Leif Ottesen fra Bjølsen Valsemølle ble hyret inn og skapte stemning med sine Oslo-sanger. 
 
Utvalget har diskutert et tettere samarbeid med de andre utvalgene i LO i Oslo og er i samtaler 
med internasjonalt utvalg om kulturpolitiske markeringer i 2016. 
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Avslutningsvis kan det nevnes at Kulturutvalget har fått mange positive tilbakemeldinger fra 
folk som har deltatt på de forskjellige arrangementene vi har gjennomført i perioden. 
Kulturutvalget vil også trekke frem det gode samarbeide vi har hatt med Arbeidermuseet og 
vil følge opp dette i neste periode. 
 

Næringspolitisk	utvalgs	arbeid	2015	
Utvalget slik det er oppnevnt i styremøte 1. desember 2014:  
Erik Hagen (NNN) 
Nils Bull (NJF) 
Gun Elisabeth Dahl (NJF) 
Jokke Fjeldstad (HK) 
Nils Harnæs (Fagforbundet) 
Frank Lie (Postkom) 
Stig Roger Sjøenden (FF) 
Rune Aasen (Fagforbundet) 
Steinar Hopstad (Fagforbundet) 
Jon S. Løken (Postkom) 
Petter Vellesen (FF) 
Ove Engevik (FF) 
Åsne Skjelbred Refsdal (NTL) 
Fawsi Adem (HK) 
Sekretærer fra LO i Oslo: 
Ingunn Gjerstad Gjerstad 
Lill Sæther 
 

Arbeidsform  
Etter styrevedtak i april 2012 er utvalgets mandat å arbeide utadrettet mot politisk ledelse på 
ulike nivå for å fremme LO i Oslos syn i viktige beslutningsprosesser. I samråd med LO i 
Oslos ledelse ivaretas kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter når det 
gjelder nærings-, byutviklings- og klimaspørsmål. Utvalgets medlemmer må representere 
bredden i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget har konstituert seg med 
leder og nestleder og rapporterer til styret ved å framlegge protokoller og muntlig ved at leder 
møter i styremøtene. Mange oppgaver, særlig i forhold til media, involverer tett dialog og 
deltakelse fra LO i Oslos leder.  
 
Det er i perioden avholdt 6 ordinære utvalgsmøter, 4. mars, 13. mai, 10. juni, 17. august, 30. 
september og 11. november. Det var berammet et møte 4. februar som ble avlyst pga. mange 
forfall, så og sakene ble overført til møtet 4. mars. På dette møtet ble Erik Hagen gjenvalgt 
som leder og Ove Engvik som nestleder for perioden. 
 
60 saker er behandlet i perioden. Mellom møtene møttes arbeidsutvalget ved leder, nestleder 
og sekretærer etter behov blant annet for å planlegge fremtidige møter og saker og vurdere 
høringer vi mottar. Leder møtte i styremøter og gjennomførte møter med allierte og andre i 
konkrete saker, også sammen med LO i Oslos leder og sekretærer. Utvalget har i samarbeid 
med sekretariatet besvart to høringer og gitt innspill i aktuelle saker på vårt felt. LO i Oslo vil 
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alltid spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for arbeidsplasser, samt 
søke å unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og miljø.  
 

Allianser  
Utvalget inviterer jevnlig eksterne innledere og innledere fra foreninger og forbund både for å 
orientere oss i aktuelle saker og kunne gi våre innspill. Ved behov har vi kontakt med 
relevante stortingspolitikere, bystyre- og bydelsutvalgsmedlemmer, kommunale og statlige 
etater og næringslivsaktører i saker som omhandler arbeidstakerrettigheter, transport- og 
utdanningsspørsmål.  
 
Etter valget vedtok styret blant annet at LO i Oslo er for et fagligpolitisk samarbeid med 
partiene innen den rød/grønne blokken for å få økt innflytelse. Dette gjelder ikke minst 
byplanlegging, næringspolitikk og boligpolitikk. Det er opprettet kontakt med byrådet, for å få 
informasjon om hvem vi bør kontakte i ulike saker. Det avholdes et samarbeidsmøte pr. mnd. 
med AP, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, og partiene inviteres til våre 
representantskapsmøter. LO i Oslo kan etter vurdering delta på utspill i saker hvor vi er enige 
med ett eller flere partier. Vi kan delta i utvalgsarbeid med ett eller flere partier, med 
forbehold om at det ikke går ut på å kompromisse eller endre våre vedtak eller plattform. 
 
Det har vært samarbeid mellom NHO Oslo/Akershus og LO i Oslo om 
Alnabruterminalen/Politiets beredskapssenter. Det ble også laget en fellesuttalelse fra NHO 
Oslo/Akershus og LO i Oslo under byrådsforhandlingene i Oslo om at vi støttet nedskalering 
av E18-årosjektet, men utfordret forhandlerne til å styrke kollektivtrafikken samt ivareta 
nødvendig næringstrafikk på E18. 
Etter et møte i november med Forum for varedistribusjon i Oslo var det enighet om å 
samarbeide videre om utviklingen av varedistribusjonen i Oslo. Det er opprettet et samarbeid 
med kommunene nord for Oslo ved Samarbeidsalliansen Stor Oslo Nord. Se også 
deltagelse/representasjon. 
 
 

Viktige oppgaver  
LO i Oslo ser det som en viktig oppgave å sikre behovet for arealer til ulike formål i vår 
hovedstad, som er en av Europas mest hurtigvoksende storbyer. Arealer for transportformål, 
for nærings-virksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget 
er opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo, der politikernes vilje til omregulering 
av områder stimulerer den pågående utflytting av industribedrifter.  
 
I år har utvalget vært involvert i noen færre overordnede planprosesser og har valgt bort en 
del mindre enkeltstående reguleringssaker. Det går likevel aldri et år uten behov for innsats 
for temaet kollektivtransport for gods, herunder oppgradering av containerterminalen på 
Alnabru. Et positivt trekk ved den blåblå regjeringen er at de gjenåpnet debatten om 
plassering av politiets beredskapssenter. Tidligere statsminister Jens Stoltenberg slo fast at 
senteret skulle plasseres på Alnabru da 22. Juli-kommisjonen ble lagt fram i 2012. Tross 
vedtak på nasjonalt nivå om Alnabruterminalen som Norges viktigste knutepunkt i en 
bærekraftig godsstrategi trekker igangsetting av utvidelsen ut i tid, mens godstrafikken 
bokstavelig talt finner andre veier. 
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Alnabruterminalen 
Gjennom året kom stadige utspill i Akers Avis fra Miljøpartiet de Grønne og Venstre om 
flytting av Alnabruterminalen og utvalget vedtok å arrangere en guidet politikertur i 
valgkampen. Ledelsen i LO i Oslo tok kontakt med NHO Oslo og Akershus og sammen 
arrangerte vi en svært innholdsrik og vellykket befaring for politikere på alle tre politiske nivå 
den 31. august. Turen pågikk over tre timer med hensikt å informere om hva Alnabru 
containerterminal og samlasterne er. Kommunikasjonsdirektør, Bring/Posten, Elisabeth 
Gjølme innledet om: "Hvorfor vi utvider, hvorfor er beliggenheten her så viktig for 
Bring/Posten". Per Pedersen prosjektleder fra Jernbaneverket informerte om hvordan 
terminalen fungerer og om status for utbyggingen nå. Det var befaring på pakkeanlegget 
PostNord. Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole Hagen i PostNord snakket om 
"Utfordringer på vei og bane. Hvorfor terminalen er viktig for oss. Schenker ved Jon 
Austrheim, snakket om "Alnabruterminalen viktig nasjonalt – også for 
distriktsarbeidsplasser". I tillegg var det innlegg fra bydelsutvalgsleder og fagforeningene på 
terminalen. 
 
Stortingsrepresentanter fra Oslo- og Akershusbenkene, representanter fra bystyret og 
bydelsutvalg i dalen, samt NHO og noen utvalgsmedlemmer og aktuell klubber deltok.  
 
Utvalget er optimistiske ovenfor den positive utvikling mht. plassering av politiets 
beredskapssenter i 2015. Det virker nå være klart at beredskapssenteret ikke kommer på 
Alnabru, med tilhørende arealkonflikter. Dette er og på forespørsel fra oss fastslått i brev fra 
tidligere byråd i august, men det er foreløpig uklart hvor det blir lokalisert. 
 
 
Kommunevalgkampen 2015  
LO i Oslo vedtok en kommunevalgkampstrategi våren 2015. Av de 46 spørsmål som ble stilt 
politikerne i Oslo var det flere som omhandlet næringspolitikk. Relevant avsnitt i 
kommunevalg-kampstrategien ble diskutert i utvalget, inkludert hvordan det skulle jobbes 
politisk med dette fram mot kommunevalget i september. Representanter for de fire partiene, 
Ap, SV, Rødt og MDG ble invitert til utvalgsmøtet 10. juni. Styret i LO i Oslo og de øvrige 
utvalgene var invitert. Det var debatt om de relevante spørsmålene og sakene i LO i Oslos 
kommunevalgkampstrategi. Abdullah Alsabeegh, Oslo Ap, Ingunn Gjerstad, (stand-in for 
Siavash Sangtarash), Oslo SV og Sissel Hallem, Rødt Oslo satt i panelet. MDG svarte ikke på 
henvendelser. Etter at valgresultatet var klart og vi fikk et rød/grønt byråd og flertall i 
bystyret, har utvalget drøftet hvordan utvalget skal følge opp kontakten med de rød/grønne 
byrådspartiene.  
 
 
Innledninger på utvalgsmøter i perioden  
13. mai: 
Senioringeniør fra byrådet ved Plan og bygningsetaten, Ronny Kristiansen innledet om 
Kommuneplan Oslo mot 2030. 
10. juni: 
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Jarle Wilhelmsen, 2. nestleder NNN innledet om kjedemakt og rasering av distribusjonen i 
drikkevarebransjen.  
Runa Bolstad Laume, Oslo/Akershus Handel og kontor innledet om søndagsåpne butikker. 
Roy Pedersen innledet om LO i Oslos valgkamparbeid.  
17. august: 
Debatt om de relevante sakene i LO i Oslos plattform for kommunevalgkampen 2015. Abdullah 
Alsabeegh, Oslo Ap, Ingunn Gjerstad, Oslo SV og Sissel Hallem, Rødt Oslo satt i panelet. 
30. september: 
Roy Pedersen holdt et innlegg om Aps, SVs, Rødts og MDGs svar på spørsmålene som 
gjelder de næringspolitiske sakene og hvordan LO i Oslo skal følge opp kontakten med 
partiene etter valget. 
11. november: 
Nils Harnæs informerte om rapporten «Osloregionens Areal- og transportstrategi for Oslo-
regionen (ATP)». Høringsutkast til revidert versjon av rapporten hadde høringsfrist 01.12.15.  
Solveig Irgens fra Lavenergiprogrammet innledet om klimavennlige nybygg i Oslo og om 
energi- og klimapolitikk i byggebransjen. 
Wiggo Vinje orienterte om Transportarbeiderforbundets arbeid med miljøvennlig 
næringstrafikk. LUKS, Forum for varedistribusjon i Oslo.  
Roy Pedersen informerte om nytt bystyreflertall, Byrådserklæringen og avtalen 
byrådspartiene har inngått med Rødt. 
 
Høringssvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2015  
06.03.15: Høringsuttalelse til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
01.12.15: Høringsuttalelse til revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen. 
 
 
Deltakelse/Representasjon:  
Utvalgsmedlemmer har deltatt i relevante møter og konferanser på feltet gjennom året.  
12. mars holdt Erik Hagen innledning på Politisk pub, «Klimakampen i Oslo» om «Hvilken 
rolle kan fagbevegelsen spille i den lokale klimakampen?» 
 
Den 1. juni var det høringsmøte på Rådhuset om byrådets forslag til «Kommuneplan Oslo mot 
2030» med en arbeidsgruppe under finanskomiteen i bystyret. Ingunn Gjerstad og Erik Hagen 
deltok og Erik Hagen holdt et innlegg under punktet «Befolkningsvekst og økonomi».  
 
Den 2. juni var det møte med NHO om bruk av arealene på Alnabru og Klemetsrud. Ingunn 
Gjerstad og Erik Hagen deltok. Transportarbeiderforbundet er forespurt om å delta i dette 
arbeidet. 
 
Den 22. september var det konferanse for å presentere og drøfte høringsutkast til revidert 
versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», som hadde høringsfrist 
01.12.15. Ingunn Gjerstad, Erik Hagen og Nils Harnæs deltok.  
 
Den 22. oktober var det seminar om matindustrien og den norske bioøkonomien. «Nytt 
grunnlag for langsiktig norsk verdiskaping?» i samarbeid mellom NIBIO, NHO Mat og 
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Drikke, Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
(NNN), Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd. Erik Hagen deltok. 
 
Den 11. november var det møte med prosjektleder for Stor Oslo Nord: Edvin Straume, fra 
Samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord. Ingunn Gjerstad, Erik Hagen og Lill Fanny Sæther 
deltok. For vårt vedkommende vil dette samarbeidet dreie seg om Fossumdiagonalen. 
 
Den 18. november var det møte med Oslo Handelstands Forening om samarbeid når det 
gjelder Vippetangen og bespisning i regjeringskvartalet. Mht sistnevnte ønsker de LO i Oslos 
og NTLs hjelp for å fremme tanken om at de ansatte i kvartalet skal bruke restauranter i 
området ved bruk av matkuponger i stedet for de sponsede regjeringskantinene. På det samme 
møtet møtte Jon Anders Henriksen i Forum for varedistribusjon i Oslo og det viste seg at vi 
har flere sammenfallende interesser i utviklingen av varedistribusjonen i Oslo. Det var enighet 
om å samarbeide videre. Erik Hagen og Wiggo Vinje deltok.  
 
 

Familie‐	og	likestillingspolitisk	utvalg	for	Oslo	og	Akershus	
 
Familie- og likestillingspolitisk utvalg besto i 2015 av:  
Inger Helene Vaaten, Handel og Kontor, leder; Ubah Aden, Norsk Tjenestemannslag, 
nestleder; Eva Nordås, Forbundet for Ledelse og Teknikk; Runa Bolstad Laume, Handel og 
Kontor; Trine Posaas Nilsen Fagforbundet; Janne Moen Lyng, LO Øvre / Norsk 
Tjenestemannslag; Gunnar Holm, LO Øvre / Fellesforbundet; Hulda Møller Larsen, LO Asker 
og Bærum / Handel og Kontor; Jagdish Kaur, Skolenes landsforbund. Kumud Kalla, Skolenes 
landsforbund.  
 
Arbeidet i utvalget 
Utvalget har i løpet av året hatt åtte møter. I tillegg til kontinuerlig arbeid med «kvinner på 
tvers av kulturer», har utvalget prioritert arbeidet med planlegging og gjennomføring av 
EuroPride. Se eget punkt om dette. 
 
Det ble også i år arrangert "Kvinner kan"-kurs i samarbeid med familie- og 
likestillingspolitisk utvalg i Østfold. Kurset ble arrangert på Sørmarka, og det var mulighet for 
å ha med barn. Framfylkingen sto for aktiviteter for barna; det var 6 barn til stede i alderen 3–
12 år. Det deltok 30 kvinner på kurset. 
 
Det har vært gjennomført sju møter for kvinner på tvers av kulturer dette året. Det møter opp 
ca. 15 til 40 personer på møtene hver gang – hvem som møter varierer. Nettverket har vært på 
bedriftsbesøk, hatt temamøter, sommeravslutning og julemøte på Romerike krisesenter, med 
nærmere 40 deltakere. Distriktskontoret deltar på alle møtene.  
 
Oslo Pride 
Distriktskontoret har hvert år, sammen med familie- og likestillingspolitisk utvalg, ansvaret 
for den praktiske gjennomføringen av LOs engasjement under «Oslo Pride». Dette innebærer 
bemanning av en stand med kafé i Pride Park og en LO-seksjon i paraden. Vi har blitt en 
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viktig aktør i «Oslo Pride», 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, og det ble lagt ned stor innsats for 
mobilisering til deltakelse i paraden. Vi deltok med en egen seksjon i paraden med 
veteranbrannbil, stor flåte med egne T-skjorter produsert for anledningen og nærmere 1000 
deltakere i LO-seksjonen. Vi ble belønnet med årets Paradepris.  
 
Standen var veldig godt besøkt, det var god stemning og mange positive tilbakemeldinger, i 
tillegg til noen nye LO-medlemmer.  
 

Ungdomsutvalget	for	LO	i	Oslo	og	Akershus	
Det er ett felles ungdomsutvalg for Oslo og Akershus. Ungdomsutvalget pr. 31.12.2015 besto 
av 21 representanter fra 15 forbund. Lokalorganisasjonene i Akershus og ungdomspartiene på 
venstresiden blir invitert til møtene og deltar i varierende grad. Solidaritetsungdommen tiltrer 
også utvalget. Utvalget består totalt av 33 personer, inkludert varaer og ungdomssekretærene. 
Mats Kvaløy-Bjørbekk fra SL har vært leder av utvalget og Karoline Rodriguez fra NFF har 
vært nestleder. Leder av utvalget har også vært ungdomsutvalgets representant i styret for LO 
i Oslo. Det har i 2015 vært avholdt åtte møter. 
 
1. mai-arrangementet 
Ungdomsutvalget arrangerte sammen med Solidaritetsungdommen en stand på Youngstorget 
på 1. mai, hvor vi hadde salg av brus, sjokolade, popcorn og sukkerspinn med frivillig 
betaling som gikk uavkortet til Norsk Folkehjelp sin 1. mai aksjon. Besøkende på 
Youngstorget satte stor pris på vår salgs bod og Norsk Folkehjelp var fornøyd med 
innsamlingen. Ca. 3000 brus, popcorn, sukkerspinn og ballonger ble delt ut.  
 
 
LOs sommerpatrulje 
Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26, 27 og 28. 
Ungdomssekretærene deltok i videolaging for Sommerpatruljens 30 års jubileum og 
markeringen på Blå. Patruljen hadde ca. 90 deltakere. Det ble gjennomført 1190 besøk, med 
en god fordeling mellom Oslo og Akershus. LO Follo, LO Øvre Romerike, LO Nedre 
Romerike og LO Asker og Bærum frikjøpte egne personer for å gjennomføre patruljen i sitt 
område. Linn Andersen fikk utvidet stillingsprosenten i fire måneder for å være 
sommerpatruljekoordinator, grunnet oppslutningen i Oslo og Akershus.  
 
I media ble Sommerpatruljen omtalt i de fleste lokalavisene, men også i riksmedier og 
radiointervju. Vi hadde med oss LO-leder Gerd Kristiansen på sommerpatruljebesøk på 
Grünerløkka i Oslo. Ap-leder Jonas Gahr Støre var også med på Sommerpatruljebesøk i 
Operaen i Oslo.  
 
 
Skoleinformasjon/-besøk 
Vi sendte ut informasjon med tilbud om skolebesøk til alle videregående skoler i Oslo og 
Akershus per e-post. Vi får mest respons fra studiespesialiserende linjer. Vi vet at flere 
forbund har direkte kontakt med faglærere innenfor sitt fagområde og blir invitert på 
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skolebesøk. Vi tar også på oss "oppdrag" fra LO sentralt som får besøk fra skoler også utenfor 
Oslo/Akershus. Vi har hatt 23 skolebesøk på videregående skoler og holdt rettigheter og 
plikter innlegg for ca. 300 elever på voksenopplæringssentre og kvalifiseringssentre i Oslo og 
Akershus. I samarbeid med Karrieresenteret på Høgskolen i Oslo og Akershus har vi holdt 
kurs for studenter i rettigheter og plikter i arbeidslivet. Ungdomssekretærene har også holdt 
kurs på lærlingeforum arrangert av AOF. 
 
 
Samarbeid med andre organisasjoner 
Ungdomssekretærene får henvendelser fra NAV og andre bydelstiltak om skolering av 
ungdom, hvor vi har nådd over 60 unge arbeidssøkende. Det er etablert et godt samarbeid med 
Norsk Folkehjelp og Solidaritetsungdommen. Ungdomspartiene AUF, SU og Rødt blir 
invitert med faste representanter i ungdomsutvalgsmøtene.  
 
 
Unge nordiske arbeidstakere 
Vi har et samarbeid med Den svenske kirken i Oslo for å kunne nå unge svensker som har 
flyttet til Oslo og Akershus. Det er gjennomført åpne møter, der vi har holdt foredrag om 
rettigheter og plikter. I tillegg har vi selv arrangert et åpent møte rettet mot restaurant og 
serveringsbransjen, hvor Fellesforbundet også deltok.  
 
 
LOs studentservice på høgskolene og universitetene  
Ungdomssekretærene ved distriktskontoret har koordinert felles LOs studentservice-stands på 
utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus, og bistått enkelte forbund med booking og 
gjennomføring av standsaktivitet ved spesifikke fakulteter.  
 
Retningslinjer for leie av standplass på Høgskolen i Oslo og Akershus innebærer at LO og 
andre eksterne aktører kun får lov til å være til stede på skolen én gang i kvartalet. Ved 
studiestart er det høyt trykk og stor konkurranse om å få studentenes oppmerksomhet. Dette 
merker vi spesielt ved HiOA, ved at det er vanskeligere å få standplass de to første ukene ved 
studiestart, men dett løste vi praktisk ved å søke bydelen om tillatelse til å ha stand utenfor 
"hovedinngangen" til høgskolen.  
 
Under studiestart står vi på stand hver dag i tre uker, og resten av året har vi stand omtrent en 
gang i uken. For å fange studentenes oppmerksomhet har vi ulike aktiviteter, som å dele ut 
gaveposer, grille, steke vafler og ha quiz med fine premier. 
 
I samarbeid med studentrepresentativ og ansatte på Fagskolen i Oslo og Akershus, arrangerte 
vi juleavslutning med grøt, saft, pepperkaker og klementiner. Dette var et meget vellykket 
arrangement og rektor på skolen var veldig fornøyd. FLT og Fagforbundet deltok.  
 
Samarbeid med lokalorganisasjonene 
Det har vært vanskelig for leder av utvalget å delta på styremøtene i LO i Oslo, fordi de er på 
dagtid. Det har også vært et samarbeid med lokalorganisasjonene i Akershus, hvor 
representanter blir invitert til ungdomsutvalgsmøtene.  
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Uttalelser	vedtatt	i	LO	i	Oslo	2015	
Gjennom uttalelsene og plattformen for 1. mai framkommer LO i Oslos standpunkter som 
danner grunnlaget for LO i Oslos politiske arbeid. Dette er blant annet viktig i møte med de 
rødgrønne partiene i Oslo og er en rettesnor for arbeidet i Næringspolitisk utvalg, 
Kulturutvalget og Internasjonalt utvalg. Uttalelsene er også viktig for hva LO i Oslos ledelse 
går ut med i media. 
 

Vi har råd til velferden i framtida! 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 26. januar 2015: 
 
Den rødgrønne regjeringen la fram perspektivmeldingen før den gikk av. Her hevdes det at vi 
ikke har råd til velferden i framtiden med mindre arbeidstida utvides. LO i Oslo er uenig i 
dette premisset som normalt kommer fra høyresiden. 
Men, dagens uregulerte kapitalisme er ikke bærekraftig. Det er ikke drøftet i den nevnte 
meldingen. Dermed analyseres heller ikke hvilke utfordringer EØS avtalen og EUs 
krisepolitikk med velferdskutt, massearbeidsløshet og angrep på faglige rettigheter har for vår 
framtidige velferd. 
FAFO har nylig framlagt en framtidsrapport (Normod 2030) som i sitt innhold slår fast at den 
norske modellen ikke overlever hvis utviklingen fortsetter som nå. Dette bekrefter H/Frp-
regjeringen ved å forverre permitteringsloven, lønnsgarantiordningen og arbeidsmiljøloven, 
foreta trygdekutt, avvikle statlig eierskap og gi skattelette med mest til de rikeste. 
 
Velferdsstaten er under sterkt press, til tross for at den har vist seg å fungere godt. Norge er et 
av landene i verden med høyest sysselsetting, inkludert de eldre, selv om det er færre 
sysselsatte enn før finanskrisen, og det foregår en fortrengningen av norsk arbeidskraft 
grunnet sosial dumping. Og ikke minst, Norge er et av de landene der det å bli syk eller ufør 
ikke nødvendigvis fører til fattigdom. 
 
Alle mennesker er avhengige av et fellesskap som sikrer grunnleggende behov for utdanning, 
arbeid og helsetjenester. Økte ulikheter gir et dårligere samfunn for de fleste, velferden må 
sikre trygghet og anstendighet til det store flertallet. For å sørge for rettferdig fordeling og et 
godt tilbud til alle, må velferden løses i offentlig regi. 
 
Klasseforskjellene øker i Norge. Vi har ikke råd til å finansiere luksusforbruket og 
vekstkravene til de rikeste 5 % på bekostning av de 95 %. Naturen har begrenset tåleevne og 
vi har heller ikke råd til en kraftig økning i det samlede private forbruket fram mot 2050. 
Norge har allerede en svært høy produktivitet som sikres gjennom et godt organisert 
arbeidsliv. Forskere tilknyttet Statistisk sentralbyrå (SSB) regner med at produktiviteten vil 
fortsette å øke, og hevder at sekstimersdagen er realistisk. Fagbevegelsen må gå inn for at en 
del av produktivitetsveksten skal tas ut i kortere arbeidstid i tariffoppgjørene framover og uten 
at kampen for likelønn og økt lønn til de lavlønte skal svekkes. 
 
Norge har en enorm svart økonomi sett i forhold til brutto nasjonalprodukt (BNP). I en Visa-
rapport fra mai 2013 ble det anslått at den utgjorde 14 % av den totale økonomien, ca. 420 
milliarder kroner. Man får mye velferd for 420 milliarder, et beløp som er høyere enn det 
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perspektivmeldingen mener framtidig velferd vil mangle. Sosial dumping er en trussel mot et 
trygt arbeidsliv, framtidig velferd og rammer de svakeste på arbeidsmarkedet. Svaret vårt er et 
organisert arbeidsliv med faste ansettelser og en langvarig offensiv mot svart økonomi. 
 
Samfunnsøkonomien fram mot 2050 vil ha nok ressurser til å sikre fellesskapelige 
velferdsrettigheter, men det krever et politisk flertall som systematisk vil arbeide for det. Det 
krever samtidig en omlegging fra dagens skattesystem som gir store skattelettelser til de 
rikeste og til et system med en sosial profil, der også finanskapital skattlegges hardere og 
forbruket styres. 
 
Det krever stans i salg, privatisering og konkurranseutsetting av offentlige virksomheter og 
tjenester. Fellesskapet skal eie og ha inntekt av fellesskapets verdier og naturressurser, 
samtidig som dette benyttes til en systematisk satsing på fornybar energi, en klimavennlig 
reindustrialisering og storsatsing på kollektivtrafikk. 
 

Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai plattform 2015 
Vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 23.februar 2015 
 
Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller 
Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti styrer Oslo med støtte fra Fremskrittspartiet. Deres 
politikk bidrar til økte forskjeller. Årlig påtvinges bydeler millionkutt i velferdstjenestene til 
tross for at befolkningen øker. Dette rammer barnehage, skole, helse og eldreomsorg og de 
som trenger kommunen mest. Framfor fellesskapsløsninger og satsing på kommunens egne 
ansatte bidrar byrådet til individuelle løsninger med profitt for de få. Økt ulikhet gir grobunn 
for rasisme. 
Høyre og Frp i regjering gir skattelette til de rike samtidig som det kuttes i uførepensjonen og 
de arbeidsløse fratas feriepengene. Flytoget og andre statseide virksomheter som gir politisk 
styring, arbeidsplasser og inntekter til velferd ønskes solgt. 
LO i Oslo oppfordrer til en brei mobilisering mot høyrepolitikken og det nyliberale prosjektet 
for å forhindre økte klasseforskjeller. 
 
Ut av EØS 
EØS-avtalen truer offentlig velferd, demokrati og faglige rettigheter. H/Frp-regjeringen 
bruker EØS til å fremme markeds-Norge. Innføring av EUs tredje postdirektiv vil gi dyrere og 
dårligere posttjenester. EØS-avtalen påtvinger oss et risikoregime på norske veier, 
framtvinger konkurranseutsetting av jernbanen og krever at vi fører kampen mot sosial 
dumping med tvangstrøye på. Dette er hovedproblemet og ikke trygdeeksport. 
LO har vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må 
gis forrang foran EU regler. EØS-avtalen må erstattes av handelsavtaleordninger med EU. 
LO i Oslo er imot ekstrem-frihandelsavtalene TTIP og TISA. Flernasjonale selskaper og 
storkapital vil få frihet til å sette landenes folkevalgte sjakk matt og de ansatte opp mot 
hverandre i land etter land. Eventuell tilslutning til TISA må avgjøres ved folkeavstemning. 
 
100.000 klimajobber nå 
Klimaforskere slår alarm om at den globale oppvarmingen vil gi katastrofale konsekvenser. 
En del av norsk olje og gass må bli liggende urørt, inkludert i Barentshavet. Det trengs en 
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systematisk satsing på fornybar energi, en klimavennlig reindustrialisering og storsatsing på 
kollektivtrafikk. Det krever politisk styring som sikrer rettferdig fordeling. Markedet viser seg 
ute av stand til å finne løsningene. Alnabruterminalen og Oslo havn må videreutvikles for å gi 
mer gods fra vei til sjø og bane. En aktiv fagbevegelse er nødvendig. Organiserte fagarbeidere 
er gode oppfinnere som både må og kan bidra med klimaløsningene. 
Samarbeidet mellom fagbevegelsen og miljøbevegelse må styrkes og videreutvikles. 
 
Forsvar arbeidsmiljøloven 
H/Frp-regjeringa har allerede forverret lov om permitteringer slik at flere blir oppsagt. De 
arbeidsløse er fratatt feriepengene. Forverringer av arbeidsmiljøloven er et angrep på den 
norske modellen fra toppen. Det rammer også bedrifter som ønsker å drive seriøst. 
Mer søndagsarbeid og søndagsåpne butikker rammer ikke bare ansatte i varehandelen, men i 
tillegg renholdere, vektere, lagerarbeidere og ansatte innen transport. Frislipp vil bety tap av 
søndag som kollektiv fridag. H/Frp- regjeringa gir mer makt til arbeidsgiverne og 
skaper økt usikkerhet blant de ansatte - det motsatte av mangfold og frihet. Forverringene av 
arbeidsmiljøloven og eventuelle forverringer av tjenestemannsloven må reverseres ved 
kommende tariffoppgjør og et nytt stortingsflertall i 2017. 
 
Ja til faste ansettelser – nei til sosial dumping 
Faste ansettelser er nødvendig for å sikre et seriøst arbeidsliv. Midlertidige ansettelser og bruk 
av innleide arbeidskraft uten lønn mellom oppdrag, gir økt utrygghet for de ansatte og åpner 
opp for økt sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Bruk og kast av arbeidskraft bli mer 
vanlig. På kort tid er 40.000 innleide arbeidsinnvandrere i oljeleverandørindustrien sendt hjem 
uten å bli registrert i ledighetsstatistikken. Midlertidighet betyr at sjefen avgjør om man har 
jobb. Fast ansettelse er normalt et krav fra banken for å få boliglån. Økt midlertidighet skaffer 
ikke flere jobber og øker presset for overtid, kvelds-, natt- og søndagsarbeid. Faren for 
ulykker og uførhet øker. Høyresida og arbeidsgiverorganisasjonene vil reduserer antall faste 
ansatte fordi de vil at arbeidsgiverne skal ha økt makt på bekostning av de ansatte. Våre 
kommunepolitikere må gå inn for fortsatt faste ansettelser selv om loven gir økt adgang til 
midlertidighet. 
 
Styrk tariffavtalene – stopp arbeidsgiverorganisasjonene 
Det organiserte arbeidslivet svekkes og den norske modellen forvitrer i bånn. 
Arbeidsgiverorganisasjoner går rettens vei for retten til å lønne ansatte under tariffavtalenes 
satser som de selv har undertegnet på. Et eksempel er havnearbeiderkonflikten. Høyresida 
ønsker at ansatte skal konkurrere med hverandre på lønns- og arbeidsvilkår ved å svekke 
tariffavtalene. Kommuneansatte overføres til private virksomheter via konkurranseutsetting 
og må godta dårligere lønn og pensjon. Ansatte i privat sektor med tariffavtale sies opp til 
fordel for bortsetting av arbeid og innleid arbeidskraft. Ansatte innen renhold og hotell må 
jobbe gratis utover avtalt arbeidstid for å rekke pålagte arbeidsoppgaver. Politiet advarer mot 
sosial dumping, svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet. Ved framtidige tariffoppgjør 
må en del av produktivitetsveksten tas ut i kortere arbeidstid og andre rettigheter samtidig 
som kampen for likelønn og økt lønn til de lavlønte forsterkes. 
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Forsvar offentlig pensjon ‐ tariffesting i privat sektor 
Regjeringa og arbeidsgiverforeninger ønsker omkamp for å redusere offentlige og tariffestede 
pensjonsordninger til fordel for private løsninger. I privat sektor er tilleggspensjonen allerede 
et individuelt ansvar til stor glede for bank- og forsikringsselskaper. Dette gir forskjeller og 
usikkerhet for de ansatte, samt dyrere ordninger for bedriftene. LO i Oslo støtter kravet om 
tariffesting av pensjoner, inkludert uføredekning, opptjening fra første krone og heving av 
innskuddet, kollektive investeringsvalg og livsvarige ytelser. Regnskapstekniske grep som 
undergraver ytelsesbaserte pensjoner må endres. Under dekke av at det skal lønne seg å jobbe, 
er det innført en pensjonsreform der arbeidsfolk taper. Den usosiale levealdersjusteringen må 
gjennomgås. Sliterne og de lavtlønte må sikres en AFP-ordning uten livsvarig tap av pensjon. 
 
Nei til salg av Oslo 
Byrådet sammen med Frp vil ikke satse på kommunale virksomheter og kommunens egne 
ansatte i en by som vokser. Ti kommunale barnehager er solgt selv om kommunen taper 
millioner. Privat barnehager har ingen profittbegrensninger og må ikke følge kommunens 
grunnbemanningsavtale. Konkurranseutsetting av offentlig virksomheter omfordeler penger 
til kommersielle selskaper som ofte er registrert i skatteparadis. Kommunalt eie av trikk og T-
bane er kun garantert ut 2015. Byrådet med aktivt støtte av Frp ønsker å kvitte seg med 
Hafslund og Eco selv om eierskapet gir milliardutbytte til kommunekassa. 
LO i Oslo vil innføre eiendomsskatt for næring og bolig. Sistnevnte med en sosial profil der 
bunnfradraget er på tre millioner. Dette bidrar både til rettferdig fordeling og penger til et 
forsvarlig offentlig tjenestetilbud for alle som bor i byen. 
 
Solidaritet med det greske folk – nei til EUs innstrammingspolitikk 
EU er i en langvarig økonomisk, politisk, ideologisk og økologisk krise. Millioner er uten 
jobb og avindustrialiseringen fortsetter. Antall fattige og husløse øker. Hovedårsaken er en 
kapitalistisk krise og som EU via traktater, direktiv og forordninger har forsterket. Europeiske 
banker er reddet av regjeringene som har videresendt regninga til vanlig folk. EU, den 
europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet påtvinger land 
innstrammingspolitikk med kutt i velferd og lønninger. Makteliten presser fram en 
omfordeling feil vei til fordel for de rike, undergraver demokratiet og bidrar til autoritære 
løsninger. LO i Oslo støtter fagbevegelsens kamp mot innstrammingspolitikk, velferdskutt og 
angrep på faglige rettigheter, samt støtter krav om sletting av gjeld slik at land kan sikres 
bærekraftig vekst. 
(Dersom Syriza ikke kan komme, brukes siste del av parolen) 
 
Anerkjenn Palestina ‐ boikott Israel 
Staten Palestina har oppnådd observatørstatus i FN, blitt medlem av Den internasjonale 
straffedomstolen og er anerkjent av flere land. Israel fortsetter sin okkupasjon av Palestina 
fordi de får støtte fra USA og andre vestlige land. Fortsetter dette umuliggjøres en 
tostatsløsning samtidig som Israel kan bli en apartheidstat. Norge må ta initiativ til en 
økonomisk boikott av Israel. Oljefondet og norske virksomheter må ikke investere i landet. Vi 
støtter aksjoner mot norske firma som tjener penger på Israels ulovlige virksomhet. 
Forbindelsen med fagbevegelsen Histadrut må brytes så lenge organisasjonen støtter Israels 
okkupasjon og undertrykking av palestinere. 
Israel er utrolig nok imot en fredsavtale med Iran. Tvert om kan en avtale åpne opp for at 
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området blir en atomvåpenfri sone som også inkluderer Israel. Målet er et totalforbud mot 
atomvåpen. 
 
Vedtak: 
1) Dokumentet «Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2015» vedtas som grunnlag og 
paroler for 1.mai-arrangemenet på Youngstorget 2015. 
2) Hovedparoler er de som står med overskrift på hvert avsnitt i uttalelsen. 
3) Som talere inviteres førstekandidatene til kommunevalget fra Oslo Arbeiderparti, Oslo 
Sosialistisk Venstreparti og Rødt Oslo. 
I tillegg inviteres en representant fra Syriza som internasjonal taler. Dersom ikke 
Syriza kan møte inviteres til en solidaritetsappell for Palestina. 
Som appellant inviteres Pernian Shafiei Ranjbar, Norsk Folkehjelp 
Solidaritetsungdom 
4) «Nytt flertall i Oslo – ja til offentlig velferd og mindre forskjeller» er den parolen som 
settes på balustraden. 
5) Styret/Arbeidsutvalget i LO i Oslo har fullmakt til å innby andre appellanter, vedta nye 
paroler ved behov og foreta språklig redigering av plattformen. 
6) Styret/Arbeidsutvalget i LO i Oslo har fullmakt til offentliggjøring av 1.maiarrangementet 
slik det finner hensiktsmessig. 
 

La Venezuela bestemme sin egen framtid 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015: 
 
Den 24.02. uttalte utenriksminister Børge Brende at han var svært bekymret for situasjonen i 
Venezuela etter arrestasjonen av ordfører Ledezma i Caracas. Han ønsket en rask og upartisk 
rettsprosess, for alle de arresterte opposisjonelle i tråd med rettsstatens prinsipper. Han viste 
til at i 2014 arresterte myndighetene i Venezuela flere opposisjonsledere og studenter som 
deltok i protester, og noen av disse sitter fremdeles i fengsel. 
 
Utenriksministeren viser ikke til det faktum at det er avdekket et forsøk på statskupp i 
Venezuela, der noen offiserer i militæret er arrestert og har erkjent sin deltakelse i kupp-
planene. USA er innblandet ifølge de arresterte. Noen sentrale opposisjonsledere er også 
avslørt for deltakelse i forsøket og er arrestert. At ordfører Ledezma er blitt arrestert er ikke 
mer underlig enn at en norsk ordfører hadde blitt arrestert dersom han hadde deltatt i 
planleggingen av et statskupp i Norge. 
 
LO i Oslo vil påpeke at de som ble arrestert i forbindelse med de voldelige protestene som 
opposisjonsledere oppfordret til, og som krevde 43 liv, også ville blitt arrestert i Norge. Den 
venezuelanske regjeringen har bedt opposisjonen om dialog fra og med i fjor. Ytringsfrihet og 
forsamlingsfrihet respekteres, men ikke voldelige aksjoner. 
 
LO i Oslo forutsetter selvsagt at de som er arrestert og pågrepet får en rettferdig rettergang, 
innen rimelig tid. 
 
UNASUR, som består av samtlige stater i Sør-Amerika, krever i en nylig vedtatt uttalelse at 
president Obama trekker tilbake sin erklæring om at Venezuela er en særskilt fare for USAs 
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sikkerhet. Norge må støtte denne uttalelsen. UNASUR oppfordrer til dialog og har tatt 
avstand fra oppfordring til vold og innblanding utenfra. 
 
LO i Oslo ber UD v/utenriksministeren oppfordre opposisjonen i Venezuela til å være en 
politisk opposisjon innenfor de rammene grunnloven setter. 
 

Aker må igjen bli lokalsykehus 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015: 
 
Aker sykehus ble nedlagt med sine normalfunksjoner i 2010. Dette skjedde under store 
diskusjoner og protester. 
 
Ved nedleggelse av det opprinnelige Aker Sykehus ble folk i Groruddalen og på østkanten 
henvist til Ahus i Lørenskog. Dette har av kapasitetsmessige og andre grunner vist seg å være 
en dårlig løsning. 
 
Også den gang var det kjent at Oslo sto overfor en kraftig befolkningsvekst. Det er senere 
bekreftet. 
 
Nå utreder Oslo universitetssykehus (OUS) etablering av et nytt lokalsykehus. 
 
LO i Oslo går inn for en omgjøring av Aker sykehus, slik at dette kan tas i bruk som et nytt 
lokalsykehus. 
 

Vi vil stå på for et nytt flertall og en ny politikk i Oslo 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015: 
 
Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer fagorganiserte til maksimal innsats for et nytt flertall og en ny 
politikk ved høstens kommunevalg. Oslo er en flott hovedstad som fortjener noe bedre enn 
fortsatt borgerlig flertall med budsjettkutt, konkurranseutsetting og privatisering. 
 
Oslos borgerlige byråd fra Høyre, Venstre og KrF styrer byen med aktiv støtte fra Frp. 
 
Resultatet er årlige budsjettkutt i bydelene. Kuttpolitikken rammer barnehager, skoler, helse 
og eldreomsorg samt andre som trenger de kommunale tjenestene mest. 
 
Konkurranseutsetting og privatisering er dårlig for kommunens økonomi, rammer de ansattes 
lønns- og arbeidsvilkår og er uten garantier for at tjenestene blir bedre. 
 
Markedsføringen av denne politikken skjer med honnørord som mangfold og frihet. I 
realiteten betyr det økt ufrihet og usikkerhet for de ansatte, reduserte skatteinntekter, 
ensretting og monopolisering. 
 
Salg av kommunale barnehager gir profittmuligheter for kommersielle selskaper som ofte er 
registrert i skatteparadis. Reduserte budsjetter gir færre lærere per elev. Bestiller-utfører-
modellen gir mer byråkrati og mindre tid til omsorg. Konkurranseutsetting av sykehjem 
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vinnes av noen kommersielle selskaper som blir færre og større. Driften av Oslo Havn er 
nylig satt bort til det tyrkiske selskapet Yilport som har monopol på driften i 20 år. 
 
Kommunen kan som årlig bestiller av varer og tjenester for flere milliarder, bidra til å 
motvirke et useriøst næringsliv. Krav til at bedriftene har lærlinger er viktig, men ikke nok. 
 
Byen vokser, men byrådet er i beste fall uklare når det gjelder å satse på offentlig 
kollektivtrafikk og egen infrastruktur. 
 
Byen vokser, men byrådet er mer opptatt av å ta ut aksjeutbytte fra egne gårder enn å satse på 
nødvendig vedlikehold og har overlatt boligbyggingen helt til markedet. 
 
Byen vokser, men byrådet synes likevel ikke det er viktig å satse på egne og flere ansatte for å 
øke og forbedre de kommunale tjenestene. Bortsetting av tjenester fører til at viktig kunnskap 
og forslag til forbedringer går tapt. 
 
LO i Oslo skal uansett være pådriver og ikke fender. Årsmøte i LO i Oslo vil arbeide for et 
nytt politisk flertall og har følgende fem satsingsområder for en ny politikk: 
1) Tillitsreform for og med kommunens ansatte for å bidra til en bedre tjenestekommune og 
støtte opp om et seriøst næringsliv som alternativ til sosial dumping og salg av Oslo. 
2) Fellesskapsløsninger som alternativ til konkurranseutsetting og privatisering, for 
inkludering og en skole for alle. 
3) Satsing på kollektivtrafikk, Oslo havn og Alnabruterminalen for klima og et framtidsrettet 
næringsliv. 
4) Boligbygging for alle, ikke bare de rikeste og de som har bolig fra før. 
5) Innføring av eiendomsskatt med sosial profil for å hindre budsjettkutt og sikre midler til 
barnehage, skole, helse og eldreomsorg, samt motvirke forskjells-Oslo. 
 

Forsvar arbeidsmiljøloven – reverser alle forverringene 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos årsmøte 13. april 2015: 
 
LO, Unio og YS´ vellykkede streik 28.januar viser at en annen utvikling er mulig. 
 
Årsmøte i LO i Oslo krever at våre politiske venner praktiserer faste ansettelser i Oslo 
kommune, selv om det borgerlige stortingsflertallets endringer av arbeidsmiljøloven åpner 
opp for økt midlertidighet. Kommende tariffoppgjør og et nytt stortingsflertall i 2017 må 
reversere forverringene av arbeidsmiljøloven og eventuelle forverringer av 
tjenestemannsloven. 
 
De vedtatte forverringene vil styrke sjefenes innflytelse over de ansatte som får mindre frihet 
og økt usikkerhet. Det undergraver samtidig tariffavtalene. 
 
H/Frp-regjerninga med støtte fra KrF og Venstre vil at ansatte skal konkurrere med hverandre 
på lønns- og arbeidsvilkår og har støtte fra aggressive arbeidsgivere og toneangivende 
arbeidsgiverorganisasjoner. Den norske modellen angripes fra toppen. 
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Sosial dumping øker i omfang og brer seg til stadig flere bransjer. Arbeidslivskriminaliteten 
øker. Det er mer krevende å få til tariffavtaler og de allerede inngåtte presses og undergraves. 
I ly av EØS-avtalen kan leiefirma formidle tusenvis som billig arbeidskraft til næringslivet. 
Utenlandske arbeidsinnvandrere sendes tilbake til hjemlandet når det passer arbeidsgiverne og 
uten rett til ledighetstrygd hvis de blir arbeidsløse. Den norske modellen forvitrer i bånn. 
 
Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting fra arbeidsgiver og at 
ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Både lovbrudd og forverringer vil føre til flere 
ledige, økt sykefravær, flere uføretrygdede, økte forskjeller og lavere produktivitet – stikk i 
strid med uttalte politiske målsettinger og et mer sosialt og rettferdig samfunn. 
 
Streiken i Norwegian var en prinsippkamp for faste ansettelser i virksomheten der man faktisk 
arbeider. Arbeidsrettsdommen om innleides tarifferte rettigheter i firma Brødrene Langseth 
AS, viser at tariffavtalene må forbedres og at rettssystemet ikke garanterer faglige rettigheter. 
LO og forbund må innse at den norske modellen ikke overlever uten en ny strategi basert på 
organisering, skolering, aktivisering og ledelse. Et første skritt er å videreføre den vellykkede 
markeringen til forsvar av arbeidsmiljøloven, med konkrete krav til reversering av 
forverringene. 
 
Årsmøte i LO i Oslo oppfordrer til et bredt samarbeid for å sikret en ny politikk som bryter 
med den nyliberale frammarsjen. H/Frp-regjeringen må gjerne være midlertidig og sammen 
med det borgerlige flertallet forsvinne, seinest ved valget i 2017. 
 
 

Chiles regjering må rydde opp 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 18. mai 2015: 

 
I 2004 vedtok nasjonalforsamlinga en lov som gjorde det mulig å unnta 22 000 chilenere fra 
kompensasjon for tortur og år i fengsel under Pinochet diktaturet. Dette har utløst sultestreik 
der mer enn hundre deltar. 
 
LO i Oslo støtter krav om rettferdig økonomisk oppreisning for de chilenske eks-fangene. 
 
Streiken har nå vart i flere uker og myndighetene tar ingen initiativ for å løse konflikten. LO i 
Oslo ber Chiles regjering rydde opp i denne skammelige saken. 
 
 

Tyrkias overgrep mot kurderne og menneskerettighetene 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos styremøte 21. august 2015: 
 
Tyrkia har ved sine nye angrep på kurdere og deres organisasjoner i praksis ødelagt den 
viktige fredsprosessen som var i gang mellom Tyrkia og Det Kurdiske Arbeiderpartiet, PKK. 
De tyrkiske bombeangrepene på kurderne skjer også i Nord-Irak der kurderne har opprettet et 
internt sjølstyre. Internt i Tyrkia arresteres kritiske journalister, og det rettes angrep på 
opposisjonspartiet Folkets Demokratiske Parti (HDP) som fikk over 13 prosent av stemmene 
ved siste valg. HDP hindret dermed at president Erdogan og hans parti, Rettferdighets- og 
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utviklingspartiet (AKP), fikk rent flertall. Dette stoppet hans forsøk på å forandre grunnloven 
for å gi presidenten mer makt. 
 
LO i Oslo er bekymret over at Tyrkia utvikler seg i en stadig mer autoritær retning. I følge 
Pen International og Reportere uten grenser er nå Nato-landet Tyrkia det landet med flest 
fengslede journalister. 
 
Samlet sett kan dette kaste landet ut i en ny og blodig intern konflikt. LO i Oslo krever at 
Norge tar klar avstand fra Tyrkias angrep på kurderne og deres organisasjoner, og protesterer 
overfor den tyrkiske regjeringen. Vi krever videre at den tyrkiske regjeringens angrep på 
ytringsfriheten og fengslingen av opposisjonsgrupper stopper, og at Tyrkia gjenopptar 
fredsforhandlingene med PKK. 
 
Vi oppfordrer samtidig LO til å ta opp kurdernes sak og utviklingen i Tyrkia på møter i den 
internasjonale fagbevegelsen (ITUC) og andre relevante fora. 
 
 

Arbeidsinnvandring, fagorganisering og krav i en ekstrem kapitalisme 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 28. september 2015: 
 
Sosial dumping brer seg til stadig flere bransjer, selv om fagbevegelsen slåss mot denne 
urettferdigheten og viktige tiltak er innført av den rødgrønne regjeringa. Vårt mål i denne 
kampen er at ingen skal jobbe under tariffavtalene lønnssatser (minstelønn), være uten fast og 
kontrollerbar arbeidstid, være ulovlig midlertidig ansatt eller leve under uverdige boforhold. 
 
LO i Oslo ønsker arbeidsinnvandrere velkommen som medlemmer i våre fagforeninger. Vi er 
en fagbevegelse for alle som jobber i Norge. Flere fagforeninger gjør allerede en god innsats 
for organisering og oppfølging av arbeidsinnvandrere. Uansett må fagbevegelsen øke 
innsatsen kraftig for fagorganisering, organisasjonsbygging og inngåelse av tariffavtaler. 
 
Vi er for at allmenngjøring av tariffavtaler innføres når en av partene krever det uten dagens 
rigide regler og krav til dokumentasjon fra fagbevegelsen om at det foregår sosial dumping. 
Dokumentasjonskravet blir systematisk brukt av NHO for å torpedere allmenngjøring og er en 
kraftig undergraving av våre landsomfattende tariffavtaler. NHO og Virke har tatt til orde for 
en lovbestemt minstelønn. Det vil bety lavere lønninger, undergraving av tariffavtalene og 
farvel til den norske modellen. Et alternativ til dette er å innføre en ordning med 
allmenngjøring av lønnssatsene i tariffavtalene dersom en av partene krever det. 
 
Ansatte i bemanningsbransjen har som regel ikke oppsigelsesvern, ingen lønn i 
oppsigelsestida, får normalt ikke betalt mellom oppdrag og for overtid og ingen 
helligdagsgodtgjørelse. Vi støtter krav om faste ansettelser i bemanningsbransjen ved at 
ansatte sikres lønn mellom oppdrag. Tidligere var inn- og utleie av arbeidskraft forbudt, men 
et eget partssammensatt utvalg ga dispensasjoner i enkelttilfelle. Stoltenberg-regjeringen 
opphevet dette forbudet i 2000. Vi støtter vedtaket fra EL & IT Forbundets landsmøte om å 
reversere dette frisleppet. Ett tiltak er å fjerne avtaleadgangen for bruk av leiefirma 
(Arbeidsmiljøloven § 14-12,2). 
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Arbeidsinnvandrere bidrar til det norske fellesskapet med kunnskap og verdiskaping og skal 
følgelig ha krav på velferdsordninger som sykelønn, ledighetstrygd, barnetrygd og 
pensjonsrettigheter. 
 
Vi er for likebehandling. Vi er uenig i den politiske høyresidas angrep på trygdeordninger og 
tiltak som fratar arbeidsinnvandrere rettigheter. Uttalelser fra Frp-leder Siv Jensen om at 
eksport av trygd er en trussel mot den norske velferdsstaten, (Frp-landsmøtet i 2012) har ikke 
hold i virkeligheten. Av kontantytelser som ble utbetalt i 2012 gikk 1,8% av beløpet til 
mottakere som bodde i utlandet. Halvparten av disse var alderspensjonister bosatt utenlands. 
11 millioner gikk til barnetrygd og 680 barn i utlandet fikk kontantstøtte. (Velferdsforsker 
Aksel Hatland i Klassekampen, 17. juni 2015.) 
 
Vi er for kraftige tiltak mot svart arbeid, uavhengig av nasjonalitet. Dette samme gjelder 
annen arbeidslivskriminalitet og trygdemisbruk. Visa offentliggjorde en rapport i 2013 som 
anslo skatte- og avgiftsunndragelser, smugling og narkotikaomsetning mm. til 14 % av 
Norges totale økonomi. 
 
Kommune-Norge og staten må ta et større ansvar i denne kampen, bl.a. ved krav til 
leverandører om at de skal ha egne ansatte, innføring og effektiv bruk av solidaransvar, krav 
til lærlinger for å få oppdrag, redusert bruk av underentreprenører og innleide, samt at de skal 
prioritere virksomheter med landsomfattende tariffavtaler. 
 
Arbeidsinnvandring skyldes i hovedsak massearbeidsløshet og nød i Europa. I tillegg 
medfører krigen i Syria og kriger andre steder i verden et stigende antall flyktninger som 
kommer til Europa. Asylsøkere, flyktninger og papirløse må sikres midlertidig 
arbeidstillatelse og ordnende arbeidsforhold. 
 
Et system med fri flyt av arbeidskraft mellom land med en uregulert kapitalisme, der 
timeprisen på arbeidskraft svinger mellom 50 og 500 kroner timen, åpner opp for sosial 
dumping og undergraving av tariffavtaler. 
 
Sosial dumping øker kraftig når EU gjennomfører en innstrammingspolitikk som skaper 
millioner av arbeidsløse. EU-kommisjonen, den europeiske sentralbanken og det 
internasjonale pengefondet (IMF) nekter Hellas og andre EU-land å gjennomføre en 
«sosialdemokratisk» motkonjunkturpolitikk for å stimulere etterspørsel og skape nye 
arbeidsplasser. Enkelte regjeringer i EU ser seg tjent med eksport av arbeidskraft. De ønsker 
gjerne EU-direktiv som fremmer dette og motsetter seg EU-tiltak mot sosial dumping. Ett 
eksempel er at polske myndigheter vil omgjøre allmenngjøring av Bussbransjeavtalen. 
 
Ekstrem kapitalisme svekker faglige rettigheter, medfører varig høy arbeidsløshet og 
reduserer velferdsordninger. Denne utviklingen rammer også norsk fagbevegelse. Vårt svar er 
fortsatt organisering, kamp for faglige rettigheter, kamp mot arbeidslivskriminalitet og støtte 
til partier, fagbevegelse og andre som vil ha et brudd med EUs innstrammingspolitikk. 
Fagbevegelsen i Norge er best tjent med handelsavtaleordninger med EU framfor dagens 
EØS-avtale. 
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LO i Oslo vil arbeide for et annet stortingsflertall og en ny regjering i 2017 som blant annet 
iverksetter tiltak både i privat og offentlig sektor for å få arbeidsløsheten drastisk ned, som 
innfører nye tiltak mot sosial dumping, reverserer det borgerlige flertallets svekkelser av 
trygderettigheter, arbeidsmiljølov og eventuelt tjenestemannsloven. 
 
 

Felles uttalelse fra NHO Oslo og Akershus og LO i Oslo 
Felles uttalelse 5. oktober 2015: 
 
LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus vil først og fremst gratulere Oslo Arbeiderparti, Oslo 
SV og Miljøpartiet De Grønne Oslo med valgresultatet og ønske lykke til med de pågående 
forhandlinger om ny byrådserklæring. 
 
LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus står sammen om mange saker som er viktig for å 
utvikle et godt arbeidsliv i regionen, blant annet gode samferdselsløsninger. 
 
Befolkningsvekst vil kreve bedre løsninger for transport rundt og i Oslo. LO i Oslo og NHO 
Oslo og Akershus mener veksten i persontrafikk skal løses med kollektive 
transportmidler. Samtidig vil vi oppleve en vekst i nyttetransport hvorpå veinettet vil være 
eneste alternativ, for eksempel håndverkere, servicetjenester og vareleveranser. 
 
Veinettet i og rundt Oslo er en del av arbeidsplassen til mange yrkesgrupper, i dag er 
situasjonen på E18 Vestkorridoren mest prekær. Trengsel og liten kapasitet er en påkjenning 
for mange arbeidstakere som må benytte bil i sin yrkesutøvelse. E18 Vestkorridoren er i dag 
en nasjonal flaskehals som årlig koster næringslivet opptil 1 milliard årlig (Pöyry:2012). 
 
I tillegg til nyttetransport fraktes også mye gods til og gjennom regionen. TØIs 
grunnprognoser for godstransport til NTP 2018-2027 antyder en årlig godstransportvekst på 
rundt 2% for Oslo og Akershus. Dette må det tas hensyn til ved utbygging og oppgradering av 
eksisterende veinett, inkludert videreutvikling av E-18. Miljøfelt der næringstransportene får 
tilgang i kombinasjon med moderat køprising vil kunne gi næringstransportene forrang, 
samtidig som køene dempes. Videre må også godstransport ta i bruk mer klimavennlige 
løsninger fremover. Vegvesenets planer for E18 Vestkorridoren har blant annet vært å øke 
kapasitet for kollektivtransport. Bedre kapasitet for busstransport på E18 Vestkorridoren 
bidrar til å nå målet om økt kollektivandel blant pendlere til Oslo. 
 
Med prinsippet til grunn om at vekst i persontrafikk skal tas kollektivt, må det også gjøres 
vurderinger av behovet for utbygging og oppgradering av eksisterende veinett. I dag er 
situasjonen rundt E18 Vestkorridoren uavklart, samtidig som vi forventer trafikkvekst på 
veien for yrkesgrupper som er avhengig av bil, godstransport og flere kollektivreisende med 
buss. 
 
LO i Oslo og NHO Oslo og Akershus ber derfor forhandlingspartene om å finne en god 
løsning for hvordan E18 Vestkorridoren skal få nødvendig kapasitet for dagens og fremtidens 
nytte-, gods- og kollektivtransport. 
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Velg side – fellesskap fungerer 
Uttalelse vedtatt på LO i Oslos representantskapsmøte 26. oktober 2015: 
 
LO i Oslo er glad for at 18 år med borgerlig styre i Oslo er over. Vår politiske blokk fikk 
samlet like mange mandater som ved forrige kommunevalg, og sammen med MDGs klare 
framgang ga dette et nytt flertall. Byrådserklæringen, og samarbeidsavtalen med Rødt, peker 
ut en helt ny kurs for Oslo. Dette gir samtidig et parlamentarisk flertall uten å måtte søke 
støtte fra ett eller flere borgerlige partier. Vi er heller ikke for en tilnærming som øker 
innflytelsen til en borgerlig politikk. 
 
Det er avgjørende at Oslos nye flertall synliggjør og forankrer den nye politikken som et klart 
alternativ til den borgerlige blokken. Vi må være forberedt på kraftig motstand fra sterke 
pengeinteresser og den politiske høyresida. 
 
LO i Oslos valgparole «Velg side – fellesskap fungerer» var en oppfordring både til å velge 
vår blokk og stemme på venstresidas verdigrunnlag. Dersom vi hadde nøyd oss med å 
oppfordre til å bruke stemmeretten, ville ikke dette på samme måte ha fanget opp den 
politiske situasjonen i Oslo. 
 
Blokkuavhengige MDG står nå nærmest venstresida. LO i Oslos klimaengasjement, sammen 
med vår valgplattform formulert som spørsmål til Oslo-partiene, bidro til at MDG valgte vår 
side. AP, SV, Rødt og MDG svarte ja på to tredjedeler av spørsmålene i valgplattformen forut 
for kommunevalget. Det viser at det er flertall for store deler av våre krav. 
 
Partiene sikrer sin egen valgoppslutning gjennom sine programmer, valgkamp og øvrig 
virksomhet. LO i Oslo påvirket partienes valgprogram med plattformen vår, og gjennomførte 
en sjølstendig valgkamp uten å kompromisse med våre krav. Fra slutten av juni til valgdagene 
i september bidro mobilisering av fagforeninger, tillitsvalgte og medlemmer til at de som 
tenkte på å stemme på AP, SV eller Rødt, faktisk gjorde det. SPs lave oppslutning gjorde at 
vår anbefaling fikk liten innvirkning. LO i Oslos plattform styrkes indirekte innen vår blokk 
som et resultat av god valgkampinnsats og et godt valgresultat. 
 
Det borgerlige flertallet gikk tapt først og fremst grunnet misnøye med H/Frp-regjeringens 
politikk. KrF og Venstre har sluttet opp om Høyre og Frps politikk både i regjering og i Oslo. 
Blant fagorganiserte har angrep på faglige rettigheter og holdningen til søndagsåpne butikker 
kraftig redusert oppslutningen om Høyre og Frp. Det viser at arbeidslivsspørsmål betyr mye 
for folks stemmegivning. 
 
LO i Oslo er i en ny situasjon. Vi må både bidra til at det nye flertallet lykkes og imøtegå 
initiativ som vil fremme borgerlig politikk. Vi vil ikke sitte stille i båten, men arbeide aktivt 
for å realisere vår faglige og politiske plattform, om nødvendig med egne initiativ og støtte til 
andres markeringer. 
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LO i Oslo vil ha raskere bosetting av flyktninger 
Uttalelse vedtatt av LO i Oslos styre 9. november 2015: 
 
LO i Oslo går inn for en mer solidarisk bosettingsmodell nå som vil være økonomisk lønnsom 
for både stat og kommune. I en situasjon hvor det er flere flyktninger enn noen gang i norsk 
historie, må vi sikre at flyktninger blir bosatt på en effektiv måte til en tidligst mulig start på 
nytt liv i Norge. 
 
Kommunene bosetter flere enn før, og det er bra. Bosettingen holder likevel ikke tritt med 
behovet. Det er helt opp til hver enkelt kommune hvor mange flyktninger de vil bosette. 
Kommunene viser gjerne til manglende kapasitet og mangel på egnede boliger. 
 
Statlige saksbehandlere i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i dag ansvar for 
først å lage avtaler med kommuner og deretter drive statlig styrt bosetting av flyktninger 
(samt Bufetat for enslige mindreårige flyktninger under 15 år). Dette er en totrinns 
forhandlingssituasjon hvor kommuners sjølråderett dels står mot flyktningers 
integreringsbehov. Det er ikke alltid flyktningers integreringsbehov som vinner. Enkelte 
kommuner sier nei til å bosette flyktninger, også der flyktninger har familie eller utdannings- 
og arbeidsmuligheter i spesifikke kommuner. 
 
I en mer solidarisk bosettingsmodell fordeles flyktninger etter f eks. innbyggertall. Dette vil 
medføre økt forutsigbarhet om hvilke kommuner som bosetter. Planlegging, organisering og 
gjennomføring av bosettingen kan skje langt raskere for den enkelte flyktning. Dette vil bety 
kortere tid i mottak og mindre forhandling for IMDi. 


