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Innledning om virksomheten 
Dette er styrets beretning for LO i Oslos virksomhet og gjelder for perioden 1. januar til 31. 

desember 2019. 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 LO avdeling og erstattet 

daværende Oslo Faglige Samorganisasjon. Ifølge kongressvedtaket godkjennes LO- 

avdelingens 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 over hundre lokalorganisasjoner i Norge hvor LO i Oslo er den største. Det er til 

sammenligning 11 regionkontorer, et for hvert fylke.  

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.  

Til tross for endringer i vedtekter og retningslinjer for LOs lokalorganisasjoner vedtatt i 

kongressen i mai 2017 er LO i Oslo som organisasjonsledd uendret. 

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. Kontingenten årlig i samsvar med 

rapportene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.  

Budsjettrutinene er 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 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. 

Ifølge 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 
 

Også i vårt nittiniende år kan vi konstatere at LO i Oslo opptrer som en sjølstendig og 

partipolitisk uavhengig kraft på venstresida. Dette er en virkning av at foreningene ser oss 

som et viktig verktøy for å samordne sider ved sin faglige og politiske virksomhet i en 

hverdag som krever felles innsats og solidaritet. Vi inviteres ofte til samarbeid i Oslos øvrige 

organisasjonsliv. Vi påvirkes av saker utenfra samtidig som vi fyller vår vedtektsfestede rolle.  

 

Førti år med nyliberal verdensorden har medført et tøffere arbeidsliv. Vi opplever at 

arbeidsgivere innfører ansettelsesformer og ledelsesmetoder som direkte motarbeider det 

organiserte arbeidslivet vi ofte omtaler som den norske arbeidslivsmodellen. Ledelsesteorier 

med utgangspunkt i New Public Management prinsipper og metoder er stadig mer utbredt i 

offentlig sektor og utfordrer både organisering av tjenestene og samarbeidsformer mellom 

partene. Flere av våre aksjoner og arrangementer er uttrykk for faglig motstand mot at ikke 

bare våre, men selve folkestyrets interesser svekkes. 

Vi har lenge sagt at arbeidsgiverforeninger og mer aggressive arbeidsgivere bidrar til at den 

norske modellen (klassekompromisset) er på oppsigelse ved at den angripes fra toppen og 

forvitrer i bånn. Stortingsflertallet etter at de borgerlige overtok i 2013 gikk i 2019 fra å være 

en Høyre - og Frp regjering med samarbeidspartiene KrF og V til en flertallsregjering med fire 

partier og politikk nedfelt i Granavolderklæringen fra januar 2019. 

LO i Oslos styre har lagt til grunn de strategiske punktene vedtatt i 2016, i BAMA linja: 

Bokstaven B står for å bekjempe høyre-regjeringa og høyrepolitikk ved å bidra til et politisk 

alternativ. Bokstaven A betyr å avvise aggressive arbeidsgiverforeninger og arbeidsgiveres 

angrep på og undergraving av landsomfattende tariffavtaler. Bokstaven M står for å 

motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arbeiderbevegelse og den siste A-

bokstaven står for å aktivisere fagbevegelsen – BAMA. LO i Oslo mener oppsummert at 

viktige drivere for en uregulert kapitalisme vi ikke vil ha er høyreregjeringen, 

arbeidsgiverforeninger og aggressive arbeidsgivere og EØS-avtalen. 

I året som ligger bak oss har vi markert 25 siden Norge for annen gang sa nei til EU. Gjennom 

EØS-avtalen merkes virkningene av den markedsliberale politikken som rår når fri bevegelse 

av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester er overordnet alt. Vi har deltatt sammen med 

andre lokalorganisasjoner i arbeidet etter at Norge tilsluttet seg energibyrået ACER, stadig 

utfra vår holdning om å ha nasjonal kontroll med vannkrafta og framtidige strømpriser. Etter 

at Norge vedtok energidirektivet i 2018 er EUs energipakke 4 kommet og i denne strammer 

EU grepet, og vil la energibyrået ACER bestemme enda mer. Kampen mot en ny 

utenlandskabel, North-Connect er en videreføring av tema og var oppe i de to faglige EØS-

konferansene vi var medarrangør for i fjor som samlet til sammen 120 deltakere. LO 

kongressen, Ap, SV, Sp og Rødt m fl har gått imot konsesjon og bygging av North Connect 

utenlandskabelen fra Sima i Hardanger til Peterhead i Skottland. Frykten er at ytterligere 

bygging av utenlandskabler vil øke strømprisen for norske kommuner, sjukehus, forbrukere 
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og norsk kraftintensiv industri. Økte strømpriser vil kunne sette 11 000 arbeidsplasser i 

distriktene i fare og dette står i motsats til arbeidet Industriaksjonen står for der 

videreutvikling av den grønne industrien i Norge er vesentlig. 

  
Vi mobiliserte til streik og politisk markering mot EUs fjerde jernbanepakke i oktober 

sammen med forbunda på jernbanen. Dersom stortinget fatter vedtak om denne vil vi miste 

råderett over jernbanen og ikke kunne tilbakeføre privatiseringer som er innført.  

I 2019 ble det iverksatt to streiker for tariffavtale av stor betydning for arbeidstakere i 

henholdsvis serveringsbransjen/hotell og restaurant fra 15. februar og blant sykkelbudene i 

Foodora, 15. august til 27. september. Sistnevnte har særlig fått oppmerksomhet da den 

viser at regulerte arbeidsvilkår også kan innføres i den nye plattformøkonomien. 

Fagbevegelsen stilte opp og støttet Fellesforbundets fagforeninger som fikk avtale inngått 

både for Godt Brød i Nydalen i februar og Foodora i september. LO i Oslo bistod i begge med 

solidaritetsmarkeringer, rådgivning og streikevakter. Det er mye å lære av disse sakene som 

vi framover trenger å følge opp. Det fant også sted en viktig prinsipiell streik for pensjon fra 

første krone i sykehusene, der de aktuelle fagforeningene i Fagforbundet Oslo, FO Oslo, El og 

It og Creo var engasjert og LO i Oslo bistod ved streikemarkering ved Spekter. Streiken varte 

fra 23. mai og ble avsluttet ved tvungen lønnsnemd 29. juni. At streiken ble stoppet ved 

tvungen lønnsnemnd ble senere erkjent ugyldig i Rikslønnsnemnda og kravet om pensjon fra 

første krone vant fram. 

Av aksjoner ellers kan nevnes ja til fast arbeid og forbud av bemanningsbransjen 6. mars som 

også inkluderte politikermøte på Håndverkeren. Fellesforbundets avdelinger i Oslo var 

initiativtakere til et godt besøkt og vellykket møte og demonstrasjon. 

Både i februar og i november samarbeidet vi om fakkeltog som hver samlet i underkant av 

tusen som ledd i at vi fremdeles deltar sammen med fagforeninger i Fagforbundet m.fl. i 

kampen mot planene om et nytt storsykehus på Gaustad, utredning av Ullevål som et 

alternativ og for utbygging av Aker sykehus, i tråd med styrevedtaket av 15. oktober 2018.  

Årets 1.mai ble gjennomført med hovedparolen; Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og 

velferdsprofitører – Stem rødgrønt. Høstens valgkamp gjorde at vi valgte talere fra partiene 

AP, SV og Rødt i tillegg til streikende piloter og kjempende lokførere og spansk gjest som 

internasjonal taler. 10 600 deltok i toget mot 8 300 året før. Av disse gikk hele 5 420 i faglig 

seksjon, en økning fra 3 690 året før og høyere enn snittet de siste årene. 

LO i Oslo har stått på for at det rødgrønne byrået i Oslo siden 2015 skulle gjenvelges. Det var 

avgjørende å sikre et fortsatt flertall for de fire rødgrønne partiene, da dette gagner 

arbeidsfolk og våre medlemmer. Ikke minst synliggjør Oslo at et alternativ til høyrepolitikk er 

mulig, som et utstillingsvindu for rødgrønn politikk som kan oppnås også i andre kommuner 

og nasjonalt. Oslos høyreallianse består av KrF, Venstre, Høyre og Frp. Det er ikke i 

fagbevegelsens interesse å kompromisse med en eller flere av disse, og det har vi sagt 

tydelig fra om, blant annet i utspill til byrådsforhandlingene i september, da MDG tok til orde 

for samarbeid med Venstre. 
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Det rødgrønne flertallet har i løpet av fireårsperioden gjennomført flere tiltak til fordel for 

byenes befolkning: Innføring av en moderat og sosial eiendomsskatt, gratis kjernetid i 

barnehager, gratis AKS, Oslomodellen for et mer seriøst næringsliv, økt bevilgningene til 

skolene og innsats for at flere begynner på yrkesfag. Viktige arbeid med å få 

velferdsprofitører ut av tjenester og ta tilbake oppgaver i kommunal regi er påbegynt. 

Prosessen med å tilbakeføre sykehjem når avtaler med private går ut, er godt i gang, 

avfallshåndteringen er tilbake hos renovasjonsetaten, og skolevaktmestere er reansatt. 

Dette er gode eksempler på at de rødgrønne oppfyller sine løfter i retning profittfri velferd. 

I tillegg til å ha kontakt med partigruppene og være konstruktive kritiske bidrar vi til å gjøre 

de politiske resultatene kjent. De fleste av våre politiske puber og flere representantskap i 

2018 og fram til valget 2019 handlet om klargjøring av våre krav og våre 

samarbeidspartneres svar på disse. Et stort antall av våre aktivister bidro til å vinne valget 

gjennom utdelingsaksjoner av vårt materiell om å velge side. Vi konstaterer at vi har fått 

rimelig godt gjennomslag i byrådserklæringen både på arbeidslivsområdet, boligpolitikk og 

innkjøpspolitikk.  

Vi ser også på andre felt at det hjelper å arbeide målbevisst og bygge stein på stein på de 

områdene som er viktige for oss. I boligsaken har vi fått stadig større gjennomslag for tanken 

om at markedet ikke løser bolignøden og byrådet la i mai fram en melding med mye godt 

kunnskapsgrunnlag fra miljøer som står oss nær og iverksetter i fra 2020 ulike prosjekter.  

Gjennom året har vi deltatt aktivt i klimakampen gjennom Broen samarbeidet og gått inn i 

Industriaksjonens styre for å bidra til en mer aktiv industri- og næringspolitikk. Den godt 

besøkte Broenkonferansen i Folkets Hus er en årlig tradisjon der en bred allianse arbeider 

seg framover i å finne flere svar på hvordan Parisavtalens mål om klimagassutslipp kan nåes i 

omstillinger som ikke gir arbeidsløshet. I Industriaksjonen planlegges en konferanse i 2020 

som skal sette krav til en mer aktiv næringspolitikk på dagsorden før valget. 

I anledning det tilstundende jubileum startet vi i høst opp en grundig rydde- og 

arkiveringsprosess i Møllergata 24 inkludert i kjellerboden, for å best mulig ta vare på 

historien vår for kommende generasjoner og avlevere til Arbark. Det skrives også en bok 

med fortellinger fra historien som vi håper kan gi både de som har vært med en stund og de 

nye innblikk og inspirasjon til fortsatt innsats for felleskapet. 

Det er gjennom traust organisasjonsarbeid i utvalg, styrer og arbeidsgrupper -og et trofast 

representantskap med jevnt oppmøte, at vi klarer å skape enhet og felles kraft. Ikke minst 

verdsettes alt dugnadsarbeidet i valgkamp og på 1.mai, merkedager og samlinger, og ikke 

minst vår vinterlige historieskriving. En varm takk for slitet går til alle dere som har stått på. 

De ansatte i sekretariatet har også stått på i smått og stort. Alexander, Lill og Bodil som er 

med oss på arkivprosjektet takkes derfor særskilt og hver især. 

 

Ingunn Gjerstad 

Leder LO i Oslo 
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LO i Oslos oppbygging, medlemmer og organisasjonsstruktur.  

Medlemsutviklingen i LO i Oslo viser at ved utgangen av 2019 var det 68 218 medlemmer. 

Dette er marginalt høyere enn det som var registret i 2018 da vi var 68 170 medlemmer i 109 

fagforeninger. I januar 2012 stod 67 881 yrkesaktive oppført som medlemmer i de 157 

fagforeningene som utgjorde LO i Oslo. Dette viser at flere fagforeninger er sammenslått de 

siste åtte årene, mens medlemstallet er noenlunde jevnt nå, etter noen år med nedgang. 

Årsmøte er LO i Oslos høyeste besluttende organ og avholdes i samsvar med vedtektene 

hvert år. Årsmøtet velger styre for LO-avdelingen. Mellom årsmøtene er representantskapet 

det høyeste organet. Det er de samme personene som velges til årsmøtet og 

representantskapet. Styret er ansvarlig ledelse mellom representantskapsmøtene. Til 

styremøtene innkalles styret, varamedlemmer, utvalgslederne, LOs distriktssekretær og 

ungdomssekretær. 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. Ifølge vedtektene til 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er LOs lokalorganisasjoner samarbeidsorganer for LO. 

 

Kontordrift  
LO i Oslo leier 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. Gode kjøkkenfasiliteter gjør at vi i stor grad handler inn mat og tilbyr enkel 

bevertning til våre egne møter og dette blir tatt godt imot av både egne og tilreisende 

aktivister. Vi er også imøtekommende ovenfor alliansepartnere med lokaler til møter mellom 

oss. I tillegg kan våre medlemsforeninger og andre samarbeidspartnere leie møterom. Vi har 

siden mars 2014 benyttet Total Renhold som nå er Royal Renhold AS som vår leverandør av 

renholdstjenester og vi er så heldige å ha samme dyktige renholder som bidrar til trivsel. 

Kontingent    
Kontingenten for 2019 var kr. 15,25 per medlem per kvartal som tilsvarer kr. 61,00 per år. I 

2018 var den kr. 14,85 per medlem per kvartal som tilsvarte kr. 59,40 per år. 

Juridisk rådgivning 

Som en del av vår virksomhet tilbys alle LO-organiserte tilhørende Oslo juridisk rådgivning 

med advokat. Rådgivningen omfatter privatrettslige saker og tilbudet går ut over de 

ordninger som tilbys gratis gjennom LO-Favør. Det er jevnt og trutt henvendelser 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 betalt advokatbistand til en rabattert avtalepris den enkelte betaler. 
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Valgte representanter i styret, Kontrollkomiteen, LO i Oslos utvalg, 

revisor og valgkomite i 2019 
Styret: 

Leder: Ingunn Gjerstad, Handel og Kontor, 2 år.  

Nestleder: Natalia Zubillaga, Norsk Tjenestemannslag, 1 år 

Økonomiansvarlig: Thomas A. N. Jørgensen, Norsk Transportarbeiderforbund, 2 år  

Styremedlemmer: 

Anna Elisabeth Uran, Fagforbundet, 1 år 

Anita Lie, Norsk Jernbaneforbund, 1 år 

Kim Helene Olsen, Fellesorganisasjonen, 1 år 

Bjørn Halvorsen, Norsk Tjenestemannslag, 2 år  

Erik Hagen, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, 2 år  

Fawsi Adem, Handel og Kontor, 2 år  

Petter Vellesen, Fellesforbundet, 1 år 

Vidar Holm, EL og IT Forbundet, 2 år  

Varamedlemmer: 

Charlott E. A. Pedersen, Handel og Kontor, 2 år  

Gudrun Høverstad, Norsk Tjenestemannslag, 1 år 

Ellen Møller, Skolenes Landsforbund, 1 år 

Kashif Mir, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, 2 år  

Ragnhild Nyeggen, Fellesforbundet, 2 år  

Kontrollkomiteen:  

Leder: Sissel Hallem, HK, 1 år 

Medlem: Synneva Aga, NTL, 2 år   

Vara: Terje Fjellum, FF, 1 år 

Revisor:  

BDO AS For medlemmer i LO i Oslos utvalg, se egen omtale av utvalgene. 

Sekretariatet: 

Leder: Roy Pedersen til 25.03. Deretter Ingunn Gjerstad. 

Sekretærer/saksbehandlere: Ingunn Gjerstad til 25.3. Alexander Kvedalen og Lill Fanny Sæther (40 % 

stilling) Bodil Chr. Erichsen (Engasjement til arkivarbeid fra 1.10 i 50 % stilling)  
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Representasjon i LOs representantskap, YON og Anker STI 
 

LOs representantskap 

Roy Pedersen  (Fellesforbundet) representant til 1.4.19 

Ingunn Gjerstad (Handel og Kontor) representant etter 1.4.19 

Natalia Zubillaga (NTL)  vararepresentant  

 

Yrkesopplæringsnemnda (YON) i Oslo:  

Harald Braathen (Fellesforbundet) representant 

Helge Sporsheim (Fagforbundet) representant 

Anna Elisabeth Uran (Fagforbundet)  vararepresentant  

Kai-Otto Helmersen (EL og IT) vararepresentant 

 

Representantskapet Anker studentboliger: 

Kleiv Fiskvik (Fagforbundet) leder 

Stein Olav Ringen (Fagforbundet) medlem 

Ellen Møller (SL) medlem 

Kim Helene Olsen (FO) medlem 

3. juni var det Representantskapsmøte i Anker STI.  

Ellen Møller, Kim Helene Olsen, Svein Olav Ringen og Kleiv Fiskvik deltok fra LO i Oslo i tillegg 

til Ingunn Gjerstad som er i styret. Kleiv Fiskvik ble gjenvalgt som representantskapets leder.  

 

Styrets arbeid i 2019 
Det har i perioden vært avholdt 12 styremøter inkludert styrekonferanse i Fredrikstad 14.-

16.august. Utover ordinære styresaker ble følgende saker i konferansen lagt frem av 

eksterne innledere: Roar Eilertsen fra De Facto om hvor vi står i kampen for profittfri velferd 

i Oslo. Faglig arbeid med det røde i det grønne/industrireising i klimakampen/grønn ny 

deal/hva skjer i olja og hvordan er næringa regulert? Ved Atle Forfang Rostad, tillitsvalgt i 

Fellesforbundet og sekretær for Industriaksjonen. Kort krasjkurs i medienes måte å tenke på, 

ved Tone Foss Aspevoll, fra Agenda rådgivning. Leder for LO i Fredrikstad, Vidar Schei, om 

deres mangeårige rødgrønne arbeid. Boligpolitikk, hva snakker vi om når vi snakker om en 

tredje boligsektor og hvordan kan vi organisere ikke-kommersiell boligbygging og utleie i 

kommunen? Ved Kjetil Gyberg, journalist/forfatter av boka, «Boligdrømmen» – Hvordan 

sikre alle et godt sted å bo? 

Interne innledere var: Bjørg Spillum, leder i Kulturutvalget orienterte fra studieturen til 

Spania supplert av Charlott Pedersen, Gudrun Høverstad og Lill Fanny Sæther, som også var 
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med på studieturen. Ingunn Gjerstad orienterte om LO i Oslos valgkamp. Anna Elisabeth 

Uran, Fagforbundet, Oslo, innledet om deres ønsker for kommunenes arbeidsgiverpolitikk og 

strategi for heltid. Bjørn Halvorsen, styret, orienterte om klimabrølet. 

LO i Oslo gjennomgikk våre hovedsaker. Hvor står de rødgrønne nå - hva er utfordringer og 

hva vil vi de skal samle seg om etter valget for å komme lenger enn sist. Vi la fram 

valgmaterialet sekretariatet hadde ferdigstilt. 

 

Styret har i denne perioden behandlet 120 saker over et vidt spekter av faglige, 

organisatoriske og politiske tema. Utover dette er mindre saker behandlet i arbeidsutvalget 

og vedlagt protokollene. Det løpende samarbeidet med de politiske partiene i byrådet i Oslo, 

øvrig faglig-politisk arbeid og alliansearbeid diskuteres jevnlig og særlig før kommunevalget 

samt før og under forhandlingene av ny byrådsplattform etter at Arbeiderpartiet, SV og MDG 

vant valget og utgjorde byråd.  Arbeidet opp mot budsjettet har også opptatt styret i høst.  

Organisatorisk virksomhet i form av solidaritetsaksjoner og rådgivning i forbindelse med 

fagorganisering og arbeidskamp er viktige deler av oppgavene våre. 

I tillegg drøftes jevnlig faglige rettigheter, bemanningsbransjen, EU-direktiver, vårt 

engasjement i Ankerstiftelsen for hybler til elever, lærlinger og studenter, byutvikling og 

pensjon. Mobilisering mot regjeringens angrep på lovverk og faglige rettigheter, samt 

kvinners rettigheter er også innom styret. Tilslutning til ulike aksjoner som Industriaksjonen, 

Sykehusaksjonen /Redd Ullevål-aksjonen, 8. marsarbeid, Likelønnsaksjonen, bolig- og 

utdanningsspørsmål tas opp tillegg til at styret forbereder ulike saker til 

representantskapsmøtene. Løpende saker som 1. mai, bevilgninger, deltakelse i konferanser 

og markeringer hører og til styrets oppgaver. En viktig sak for LO i Oslo gjennom mange år er 

pensjon. 18.mars deltok tillitsvalgte og ansatte på Dagskonferanse – stiftelse av «Pensjon for 

alle» som er en sammenslåing av initiativene «Gjenreis AFP – Rettferdig pensjon» og 

«Forsvar offentlig pensjon». Ebba Wergeland (Arbeidsmedisiner) innledet med en historisk 

gjennomgang av pensjonstekningen i Norge. Eystein Garberg (Elektroarbeidernes 

Fagforening Trøndelag) innledet om AFP, Åsne Refsdal (NTL Sentralforvaltningen) innledet 

om Levealdersjusteringen og Jorunn Folkvord (Utdanningsforbundet Oslo) innledet om 

uførepensjonen. Gudrun Høverstad og Erik Hagen representerte i 2019 LO i Oslo i styret for 

«Pensjon for alle». Alexander Kvedalen ble valgt som revisor. Det er opprettet et 

fagopplæringsforum hos LO i Oslos sekretariat som møtes ved behov. Forumet er et 

treffpunkt mellom våre medlemmer i Yrkesopplæringsnemnda og foreningsfolk med 

engasjement i fagopplæring. I mars innledet Benedicte Sterner fra LO om hva som rører seg i 

utdannings- og kompetansepolitikken for tiden – hva er LO sine holdninger? Harald 

Braathen, leder for YON, informerte om bl.a. saken om godkjenning av Adecco som 

lærebedrift, status formidling 2018 og hvordan foreningene kan få flere involvert i 

prøvenemnder. Yrkesutvalg var også på agendaen. Vi var sterkt tilstede i 8. mars arbeidet og 

LO i Oslo sluttet seg til likelønnsaksjonen. I forkant av selve aksjonsdagen 14. november ble 

det av LO i Oslo lagt ut et opprop og en underskriftsliste som vi oppfordret til å skrive under, 

som alternativ til møte eller demonstrasjon. LO hadde frokostmøte 14. november om 

tematikken. Vel 500 undertegnet og listen ble oversendt LO ved Julie Lødrup.  
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Roy Pedersen tok ikke gjenvalg og gikk i år av etter 10 år som leder. Han ble takket av 11. 

juni med en mottakelse Mela kafe.  Det var en hyggelig stund med fullt hus av folk som ville 

hedre avgående leder. Taler ved byrådsleder Raymond Johansen, styremedlem Gudrun 

Høverstad, internasjonalt utvalgs medlem, Svein Mortensen, Einar Braathen i Vardøger og 

Idar Helle i De Facto og Nei til EU. Kulturinnslag ved Byggband (Egil Mongstad, Ketil Egge og 

Torkil Torkildsen) og Gjertrud Jynge / Espen Leite i tillegg til allsanger.  

Arbeid med Hundreårsjubileet 2020 – Fanekomite og Jubileumsbok 
Høsten 2018 nedsatte styret en fanekomite som har bestått av Lill Fanny Sæther, LO i Oslo, 

Lasse Kristiansen, Fagforbundet, Bjørg Spillum, NTL, Anita Lie, NJF og Arne Larsen, NNN. 

Målsetningen var å ha LO i Oslos fane ferdig til starten på jubileumsåret 2020.  

 

Komiteen startet 17. oktober 2018 og sluttførte 18. november 2019 etter 18 møter inkludert 

møter med konsulent, kunstnere og faneprodusent. Samarbeidet i utvalget fungerte godt. 

Styret ble informert og konsultert flere ganger i løpet av prosessen. I utgangspunktet 

bestemte Fanekomiteen noen kriterier for utforming av fanen, at hovedmotivet skulle være 

Youngstorget, at hovedfargen skulle være rød og at slagordene på baksiden skulle være 

Solidaritet, Samhold og Styrke. Symbolbruk ble også diskutert, og det ble bestemt at 

Mangfold skulle uttrykkes ved et symbol eller bilde. Det ble også bestemt at fanen skulle 

applikeres og broderes, og at kunstner eller designer skulle utforme fanemotivet.  

  

Grafisk designer, Marit Heggenhougen, ble engasjert som konsulent for å bidra til å velge en 

designer/kunstner som var kvalifisert. 25 kunstnere ble vurdert etter anbefaling fra Marit 

Heggenhougen. Komiteen endte med å sende forespørsel til tre av de foreslåtte kunstnerne 

om å levere skisser med ideer til utforming etter de fastsatte kriteriene. Tekstilkunstneren 

Inga Blix ble valgt da komiteen fant at hun leverte det beste forslaget. Styret i LO i Oslo ble 

forelagt de tre kunstnernes forslag og komiteens anbefaling. Komiteen hadde deretter noen 

møter med Inga Blix for å tilpasse og justere både motiv og farger. 

  

Komiteen ville ha en norsk produsent, selv om de faktisk får fanene sydd i utlandet. Valget 

falt på Oslo Flaggfabrikk, som leverte det beste, og også det rimeligste tilbudet. Vi forsikret 

oss om at de har gode lønns- og arbeidsforhold for arbeiderne i Portugal. Komiteen hadde 

tre møter med Oslo Flaggfabrikk for sikre at fanen ble slik Inga Blix hadde designet den.  

 
Fanen ble levert etter ganske nøyaktig 2 måneder den 31. januar 2020 og planlegges avdukes på 

årsmøtet og vises for første gang 1. mai 2020.  

Våren 2019 samt utover høsten ble det og invitert til dugnad i form av deltakelse i 

jubileumsbokarbeid. Arne Bernhardsen som er pensjonert redaktør i Gyldendal Aschehoug forlag tok 

på seg å være redaktør for bokprosjektet som skulle gi noen fortellinger fra tema som har opptatt oss 

disse årene. Noen meldte seg frivillig og andre ble spurt om å skrive noen bidrag. Arbeidet pågikk 

utover høsten og vinteren og bok vil foreligge våren 2020. Det ble og planlagt byvandringer og andre 

tilstelninger for å markere hundreårsfeiring gjennom 2020. 
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Representantskapsmøter og årsmøtet i 2019 
 

Antall representanter fordeles mellom forbundenes områder 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 2019 bestått av 150 representanter fra forbundsområdene og 
elleve fra styret, totalt 161 stemmeberettigede.   

Representantskapsmøte 28. januar.  

Tilstede: 95 representanter med stemmerett. 25 representanter hadde meldt forfall. To valgte 

funksjonærer, Gudrun Høverstad og Terje Fjellum samt tre funksjonærer fra sekretariatet, 

Ingunn Gjerstad, Alexander Kveldalen og Lill Fanny Sæther. Følgende ble behandlet: 

Changemakers kampanje mot eksport av krigsmateriell Orientering ved leder Embla Regine 

Mathisen. Tilslutning fakkeltog «Stopp sykehusutbygging på Gaustad» Orientering ved Bjørn 

Wølstad-Knudsen, foretakstillitsvalgt Oslo universitetssykehus/Fagforbundet Sykehus og Helse 

avdeling 028. Organisasjonsbygging: – Er fagforeninger, forbund og LO på rett vei? Innledning 

ved Stein Stugu, De Facto. Foreløpig budsjett for LO i Oslo 2019 ved Lasse Kristiansen, 

økonomiansvarlig. Valg av valgkomité for årsmøtet 2019 ved Terje Fjellum.  

Representantskapsmøte 25. februar. 

Tilstede: 95 representanter med stemmerett. 24 representanter hadde meldt forfall. To 

valgte funksjonærer, Anne Elisabeth Uran og John Thomas Suhr. Tre funksjonærer fra 

sekretariatet. Følgende ble behandlet: Stiftelsesmøte for «Pensjon for alle», ved Gudrun 

Høverstad. Informasjon om aksjoner 6. og 25. mars ved Petter Vellesen. 1. mai 2019, forslag 

til paroler, politisk grunnlag, talere og fullmakter og Byrådets politiske regnskap for LO i 

Oslos krav ved kommunevalget i 2015 ved Roy Pedersen. 

Årsmøte 25. mars. 

Tilstede: 145 representanter med stemmerett. Fire representanter hadde meldt forfall. 

To valgte funksjonærer Ellen Møller og Petter Vellesen. Tre funksjonærer fra sekretariatet. 
Følgende ble behandlet: Konstituering 
v/Roy Pedersen. Beretning 2018 ved Petter Vellesen. Regnskap 2018 med revisorberetning 
og Kontrollutvalgets protokoll ved Lasse Kristiansen. Budsjett 2019 ved Lasse Kristiansen, 
styret. Innkomne forslag ved Roy Pedersen. Åtte forslag var fremmet. Valg ved Vidar Evje, 
leder i valgkomiteen for mindretallet og Gudrun Høverstad for flertallet. Som tellekorps ble 
valgt: Vidar Evje, Gudrun Høverstad, Sissel Hallem (kontrollkomiteen) og Alexander Kvedalen 
(administrasjonen). 145 deltok i ledervalget. Ingunn Gjerstad (Handel og Kontor) fikk 80 
stemmer og Lasse Kristiansen (Fagforbundet) fikk 62. Det var 2 blanke stemmer.  Ingunn 
Gjerstad ble valgt for to år og takket for tilliten på vegne av seg selv og andre nyvalgte. Hun 
takket også av de avtroppende med blomster. Disse var Roy Pedersen, Lasse Kristiansen, 
Bjørgunn Måge og Janne Hegna. 
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Representantskapsmøte 27. mai. 

Tilstede: 78 representanter med stemmerett. 31 representanter hadde meldt forfall. To 

valgte funksjonærer, Anne Elisabeth Uran og Petter Vellesen. To funksjonærer fra 

sekretariatet, Alexander Kvedalen og Lill Fanny Sæther. Følgende ble behandlet: Politisk 

markering 6. juni på Eidsvolls plass ved Hans Felix, leder, Pensjonistforbundet, Oslo. 

Fanemarkering 4. juni mot ulovlig innleie på Campus Ås ved Joachim Espe, 

Heismontørenesfagforening. Det nye bompengesystemet- hvordan vil det virke, hvordan kan 

det få en sosial profil ved Harald Minken, forsker ved Transportøkonomisk institutt, og Arne 

Larsen, nestleder, Vin og Brennevinarbeidernes Fellesklubb.  

Representantskapsmøte 26. august.  

Tilstede: 78 representanter med stemmerett. 23 representanter hadde meldt forfall. 

To valgte funksjonærer, Bjørn Halvorsen og Ingunn Gjerstad. To funksjonærer fra 

sekretariatet. Følgende ble behandlet: Kommunevalget i Oslo 2019: Hva er oppnådd, hva er 

de viktigste oppgavene for neste bystyreperiode og hvordan kan vi bidra til fortsatt rødgrønt 

styre? ved Frode Jacobsen, Oslo Arbeiderparti, Marianne Borgen, Oslo SV, Siavash 

Mobasheri, Rødt Oslo, Einar Wilhelmsen, Oslo MDG og Morten Edvardsen, Oslo Senterparti. 

Appell om streiken blant sykkelbudene hos Foodora ved Espen Utne Landgraff, klubbleder 

Foodora. 

Representantskapsmøte 28. oktober.  

Tilstede: 88 representanter med stemmerett. 17 representanter hadde meldt forfall. 

To valgte funksjonærer, Anita Lie og Knut-Richard Slettebø. To funksjonærer fra 

sekretariatet. Følgende ble behandlet: Boligdrømmen – Hvordan sikre alle et godt sted å bo? 

ved Kjetil Gyberg, forfatter av boka «Boligdrømmen, Hvordan sikre alle et godt sted å bo». 

Diskusjon om boligpolitikk. Hva vil vi og hvordan kan vi gjøre det? Hvilke kommunale og 

statlige virkemidler trenger vi, Husbankens og boligkooperasjonens rolle, det offentliges rolle 

som tilrettelegger, pådriver og eventuelt utbygger, hvilken rolle kan fagbevegelsen spille, 

hva innebærer en ikke-kommersiell tredje boligsektor, eie og/eller leie, skal vi gjenreise den 

sosiale boligbyggingen? 

Representantskapsmøte 25. november.  

Til stede: 74 representanter med stemmerett. 30 representanter hadde meldt forfall. To 

valgte funksjonærer, Gudrun Høverstad og Vidar Holm. To funksjonærer fra sekretariatet. 

Følgende ble behandlet: Hva er status 25 år etter at Norge sa nei til EU? Ved Nei til EUs 

leder, Kathrine Kleveland. Hva og hvor er handlingsrommet i EØS-avtalen? Ved EØS-ekspert 

og rådsmedlem i Nei til EU, Dag Seierstad, og nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad. 

Presentasjon av Ungdomsutvalget ved Maren Oddvang, leder av LO i Oslos ungdomsutvalg. 
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Møter og arrangementer 
 

Sykehusaksjonene 
 Det har mye alliansearbeid angående de omstridte sykeshusplanene for Oslo de siste årene. 

Helse sør-øst vedtok i 2016 å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på 

Gaustad. Det skal også bygges et lokalsykehus på Aker og søkt stortinget om 37 milliarder til 

disse to prosjektene i statsbudsjettet for 2020. Det er vedtatt nedlegging av Ullevål sykehus 

og utbygging på Aker, men uten å omfatte hele Groruddalen i første omgang. Det er sterkt 

engasjement både fra fagmiljøer og folkelige aksjoner mot å bygge på Gaustad da mange 

mener der er for liten tomt til å bygge det innbyggerne har behov for Oslo Legeforening, 

Initiativet Redd Ullevål og LO i Oslos inviterte til møte 8 januar, 20 fra ulike foreninger møtte 

og planla fakkeltog. 11.februar deltok vi i møte med LOs ledelse ved Hans-Christian 

Gabrielsen, Kristin Sæther og Wegard Harsvik fra LO. Fra sykehusaksjonen deltok Rolf 

Kåresen, Lene Haug, Bjørn Wølstad-Knudsen og Roy Pedersen. Årets første fakkeltog for å 

beholde Ullevål sykehus ble arrangert 12.februar. Kravet var en grundigere utredning før 

endelig beslutning skulle fattes. Følgende støttet markeringen: LO Oslo, Legeforeningen, 

Fagforbundet, Aker sykehus’ venner, Helsetjenesteaksjonen, Psykologiforbundet OUS, Den 

norske jordmorforening, Kvinnefronten, Folkebevegelsen for lokalsykehusene og 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus og Oslo. 950 deltok ifølge vår teller, Arne 

Rolijordet. I årets 1.mai prosesjon talte de ulike sykehusaksjonistene 810 personer. 14. juni 

var det ny demonstrasjon «Slå Ring om Ullevål», hagefest med pølser og appeller, Bjørn 

Wølstad-Knudsen fra Fagforbundet OUS og Ingunn Gjerstad var blant appellantene og Roy 

Pedersen i forberedelser. Om lag 3 000 deltok ifølge Aftenposten. Vi var også med alliansen 

om støttekonsert 29. september der ca. 250 møtte i strålende solskinn på St Hanshaugen. 

27. november var det nytt fakkeltog som samlet i alt 850 mennesker og 37 ulike 

organisasjoner stod bak arrangementet. Anna Elisabeth Uran holdt appell på vegne av 

Fagforbundet Oslo og LO i Oslo. Gjennom året har de fleste partiene i bystyret, unntatt 

Arbeiderpartiet og Høyre sluttet seg til aksjonenes syn og engasjementet fortsetter. 

 

Industriaksjonen 

Høsten 2018 ble det tatt initiativ til en faglig reisning for industripolitikk. Petter Vellesen og 

Ingunn Gjerstad deltok 10. januar på dannelsen av «Industriaksjonen» i Bergen. 80 var 

tilstede fra 40 lokale klubber og fagforeninger tilhørende EL og IT Forbundet, Fellesforbundet 

og Industri Energi. Ingunn Gjerstad holdt innlegg om LO i Oslos engasjement i temaene ble 

valgt inn i styret. Erik Hagen fra styret holdt også innlegg på vegne av NNN. Industriaksjonen 

ble omtalt i Klassekampen og på FriFagbevegelse.no. Det første styremøtet i aksjonen var 15. 

- 16.mars i våre lokaler i Møllergata 24. Frammøtet var godt med noen observatører i tillegg. 

Innledninger ved Christian Smedshaug, Per Olaf Lundteigen, Torgeir Knag Fylkesnes og 

Hogne Hongset. Vedtak om at aksjonen ikke tar stilling til EØS. Ingunn Gjerstad deltok i 

styremøtet. Det andre styremøtet fant sted 24.mai med Arcus-klubben som vertskap da Erik 

Hagen er vara til styret i Industriaksjonen, klubbleder på Arcus og leder for fagforeningen 

NNN Oslo og Akershus. Diskusjoner om videre arbeid og viktigheten av å nå godt ut i 

lokalorganisasjonene med diskusjoner som bygger ned skillet mellom oljerelatert industri og 
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annen industri samt utvidelse av tema til næringsmiddelindustri, skogsindustri med mer. 

Kamp mot innleie og for kompetanse var også viktige elementer. Magnus Marsdal la fram et 

notat om ny grønn industripolitikk som Manifest arbeider med. Ingunn Gjerstad og Erik 

Hagen, deltok. På vegne av Industriaksjonen innledet Ingunn Gjerstad på årsmøte i EL og IT 

Oslo og Akershus. Ingunn Gjerstad deltok også sammen med Atle Frostad for å fremme 

informasjon om Industriaksjonen til deltakere i SVs landsmøte. 

 

 Høstens styremøte 4.-5. oktober var hos Fellesforbundet i Møllergata 24 med innledninger 

ved Terje Aasland fra Ap og Mimir Kristjansson fra Rødt. I programmet var det blant annet en 

del gruppearbeid om hvilke andre næringsveier Norge kan utvikle, støtte til jernbanestreiken 

samt prioriteringer på arbeidsplan for 2020.  

 

Politisk pub  

Dette samarbeidet har LO i Oslo i noen år har hatt med For Velferdsstaten og De Facto i form 

av to timers samlinger på Kulturhuset med ulike faglige og politiske tema. Det er jevnt og 

godt besøk og vi når folk som er engasjerte uten å ha verv hos oss. 

 

30. januar:  

  Tema: «Oslo kommune som arbeidsgiver - hva gjør byrådet og hva vil fagbevegelsen?» 

Samarbeid og medbestemmelse for ansatte i Oslo kommune og kommunens ansvar for 

trygge arbeidsbetingelser og bedre tjenester til byens befolkning. – Hvordan få flere på 

heltid og i faste ansettelser? – Hvordan hindre sosial dumping i helsetjenestene? – Hvordan 

stanse leverandører i å bruke falske oppdragstakere i stedet for fast ansatte? – Hvordan 

jobbes det med tillitsreformen, en viktig reform for ansatte og for å sikre at de som mottar 

tjenester får en bedre kvalitet? Panel: Ellen Rønning Arnesen, byrådssekretær for eldre, 

helse og arbeid, Siri Follerås, leder, Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo, Stein Olav Ringen, 

sekretær Fagforbundet Oslo, Marit Eek, hovedtillitsvalgt Vestre Aker Norsk 

sykepleierforbund, og Rita Einarsen, hjemmesykepleien i bydel Bjerke. Møteleder var Helene 

Bank, For velferdsstaten. 

26. februar:  

Tema var «Prestasjonsopptak – hva gjør det med skolen?».  

 I Panelet satt Inga Marte Thorkildsen, byråd for skole og oppvekst, Marianne Nordli Hansen, 

professor i sosiologi på universitetet i Oslo, Rune Lang, hovedtillitsvalgt i 

Utdanningsforbundet Oslo, Roger Vinje, leder av Skolenes Landsforbund Oslo og Edvard 

Botterli Udnæs, leder av Elevorganisasjonen i Oslo. Helene Bank var møteleder. 50 var til 

stede. 

20. mars: 

Tema: «Kampen for et anstendig arbeidsliv – Hva gjør Oslo kommune?». I panelet satt 

Finansbyråd Robert Steen, Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Rørleggernes Fagforening, 

Oslo og Trond Grande, skolevaktmester og medlem av Fagforbundet Oslo. Helene Bank var 

møteleder. Robert Steen viste til resultater av Oslomodellen for en mer seriøs byggebransje. 

Oslo kommune står årlig for anskaffelser for 13 milliarder kroner. Bruk av 

bemanningsbransjen er redusert, brudd på HMS-kort ned til 3 fra 44 prosent, antall lærlinger 

går opp og antall elever som søker yrkesfag er økt fra 21 til 28 prosent. 40 tilstede.  
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23. mai: 

Tema: Hvordan gjenreise en sosial boligbygging og et leiemarked folk har råd til. I panelet 

deltok Byrådssekretær, Rasmus Reinvang, Byrådet bolig, Maren Oddvang, Fagforbundet Ung, 

Cathrine A. A. Skårn, Boligopprøret i Oslo, Lars Aasen, Leieboerforeningen. Ingunn Gjerstad 

var møteleder. Ca. 60 møtte. Det var et svært stort engasjement fra salen.  

 

28. august:   

Tema «Oslopolitikken før og etter valget». Etter 18 år med borgerlig flertall i Oslo har de 

rødgrønne partiene styrt byen den siste fireårsperioden. Sammen med De Facto og For 

velferdsstaten arrangerte LO i Oslo valgkampens siste pub. Byrådspartiene ved Frode 

Jacobsen (Ap) Arvid Ellingsen (SV), Einar Wilhelmsen (MDG) samt Siavash Mobasheri (Rødt) 

og Bjørg Sandkjær (Sp), innledet og debatterte hva som er oppnådd for rettferdig arbeidsliv, 

profittfri velferd og et mer solidarisk og miljøtilpasset samfunn. Tillitsvalgte i to panel 

presenterte sine ønsker til politikerne sett fra kommunal sektor og privat næringsliv. Her 

stilte: Rune Lang, leder for videregående seksjon, Utdanningsforbundet i Oslo, Line Orlund, 

leder i Norsk Sykepleierforbund i Oslo og Thomas Eliassen, sekretær Fagforbundet Teknisk 

fagforening, Oslo. Merethe Solberg, leder Fellesforbundet avdeling 10, Hotell- og restaurant, 

Kristine J. Wendt, elektriker, klubb- og avdelingstillitsvalgt, EL og It Forbundet og Erik 

Torkelsen, klubbleder Ringnes, NNN. Møteledere var Ingunn Gjerstad, LO i Oslo og Helene 

Bank, For velferdsstaten. Om lag 70 personer deltok. 

 

21. oktober:    

Tema: «Hvordan få til tariffavtale». Ønsket var å belyse forskjellen på å jobbe «på tariff» 

eller lovbestemt minstelønn, og å ha en tariffavtale og hvordan få dette til. Paneldeltakerne 

hadde vært gjennom verving, organisering og tariffavtalekrav på arbeidsplassen og i 

fagforeningen: Espen Utne Landgraff, klubbleder i Foodora (Fellesforbundet), Kim Thomas L. 

Klevengen, tillitsvalgt i Stockfleths (Fellesforbundet), José Luis Rodríguez Anguita, 

hovedtillitsvalgt i Cutters (Frisørene/Fagforbundet) og Merethe Solberg, leder i 

Fellesforbundet avd. 10, hotell og restaurant. Møteleder var Ingunn Gjerstad, leder for LO i 

Oslo. 32 personer deltok.  

 

Faglig-politisk samarbeid med de rød-grønne partiene i Oslo bystyre 

Etter at de rød-grønne vant kommunevalget i 2019 vedtok styret at LO i Oslo vil fortsette det 

fagligpolitiske samarbeidet med partiene i den rød/grønne blokken for å få økt innflytelse. 

Dette gjelder ikke minst byplanlegging, nærings- og boligpolitikk. Det er opprettet kontakt 

med Byrådet og avholdt jevnlige samarbeidsmøter med Ap, SV, Rødt og Miljøpartiet De 

Grønne, og partiene har vært invitert til våre representantskapsmøter. Næringspolitisk 

utvalg kan etter vurdering delta på utspill i saker hvor vi er enige med ett eller flere partier 

og delta i utvalgsarbeid med ett eller flere partier, med forbehold om at vi ikke må 

kompromisse eller endre våre vedtak eller vår plattform. 

7. februar: Møte med rødgrønne gruppeledere på Rådhuset. 

Tilstede var Frode Jacobsen (Oslo Ap), Sunniva Holmås Eidsvoll (Oslo SV), 

Harald Nissen (MDG Oslo) og Marit Halse (Rødt Oslo). Tema var 



18 

 

Oslomodellen for helse og sosial uten velferdsprofitører, informasjons-

kampanje for den nye bompengeordningen, rammekutt og økte 

bevilgninger til bydelene. Det framkom at forslag om rammekutt ikke har 

skjedd så langt, da det ble nullet ut i budsjettforliket med Rødt. Lasse 

Kristiansen og Roy Pedersen deltok fra LO i Oslo.  

 

4. februar: Lansering av Fair Play Bygg Oslo – Idedugnad på Skatten på Tøyen. 

Skal vi la kriminelle nettverk bygge Norge eller skal vi gjenreise en seriøs 

byggenæring med like konkurransevilkår? Korte innledninger om 

kriminalitet i Oslos byggebransje, erfaringer fra byggebransjens Uropatrulje 

i Trondheim, hva kan Oslo kommune gjøre. 

 

14. mars:  Møte med MDG Oslo på Rådhuset. 

  Møtet kom i stand etter initiativ fra LO i Oslo. Partiet orienterte om viktige 

saker i deres program for kommende bystyreperiode, bl.a. utjevning av 

forskjeller, universelle rettigheter og fortsatt rødgrønt byråd. MDG er 

formelt et blokkuavhengig parti. LO i Oslo ønsket at MDG skulle avklare om 

de ønsket offisiell støtte fra oss. Fra LO i Oslo møtte: Lasse Kristiansen, 

Ingunn Gjerstad og Roy Pedersen.  

 

17. juni:  Møte med førstekandidat og leder for MDG Oslo. 

Einar Wilhelmsen og Harald Nissen deltok fa MDG. De ønsket å bli anbefalt 

av LO i Oslo i valget. Dette var oppfølging av møtet vi hadde 14. mars der 

MDG gav uttrykk for at de ønsket å være anbefalt av oss og at de ikke vil 

samarbeide med høyresida i Oslo. Ingunn Gjerstad deltok fra LO i Oslo.  

  

20. juni:  Møte i rådhuset med byråd Tone Tellevik Dahl om hvordan bidra til 

mindre diskriminering i arbeidslivet.  

Byråden inviterte og vi stilte med Ingunn Gjerstad, Fawsi Adem 

styremedlem LO i Oslo og tillitsvalgt HK/IKEA, Camilla Huggins Aase, NTL 

Sentralforvaltningen, Kashif Mir styremedlem LO i Oslo/Postkom deltok fra 

LO i Oslo. Andre fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner var også med.  

  

25. juni:  Kvartalsvis møte med gruppelederne fra byrådspartiene samt Rødt. Frode 

Jacobsen (Ap), Sunniva Holmås Eidsvoll Holmås (SV) og Harald Nissen 

(MDG) møtte. Rødt hadde forfall. Hovedtema var situasjonen rundt 

bompengemotstanderne med oppslutning på 9,5 prosent i Oslo og 20 

prosent i Groruddalen, internettaksjoner og spredning av informasjon. LO i 

Oslo møtte med Anna Elisabeth Uran og Ingunn Gjerstad.   

  

27. juni:  Møte med Rødts bystyregruppe ved Rødt Oslos leder Siavash Mobasheri, 

sekretariatsleder Marit Halse og valgkamparbeider Nora.  
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Petter Vellesen og Ingunn Gjerstad deltok for LO i Oslo. LO i Oslos 

valgkampplaner ble gjennomgått og Rødt orienterte om sitt arbeid i 

bystyret og strategi på ulike felt.  

27. juni:  Møte med MDGs byråd Arild Hermstad og fylkesleder Einar Wilhelmsen.   

Møtet kom i stand på initiativ fra LO i Oslo. Petter Vellesen og Ingunn 

Gjerstad deltok. Hovedsak var problemer med bompengesituasjonen og 

behov for mer informasjon. Uken etter sendte kommunen ut informasjon 

til 325 000 husstander om hvordan bompengeavgiften ville slå ut.  

 

25. juni:  Møte med Senterpartiets førstekandidat Bjørg Sandkjær.  

Senterpartiet har ikke vært i bystyret 20 år, men lå an til to på 

meningsmålingene i starten av 2019. Vi fikk avklart at Senterpartiet gjerne 

ville anbefales av LO i Oslo og at de regner seg som tilhørende på den 

rødgrønne siden i Oslo. Senterpartiets tredjekandidat Morten Edvardsen 

deltok også i møte med Ingunn Gjerstad. 

  

6. august:  Møte med gruppelederne i byrådet. 

Frode Jacobsen i Ap, Harald Nissen i MDG og Sunniva Holmås Eidsvoll i SV 

samt bystyremedlem Ivar Johansen i SV møtte. Petter Vellesen og Ingunn 

Gjerstad deltok fra LO i Oslo. Hovedtematikk var valgkamp og -utspill. Rødt 

som støtteparti er alltid invitert, men møtte ikke i juni og august.  

 

I perioden etter valgseieren i september 2019 deltok LO i Oslo i møter med 

alliansepartnere for å påvirke innholdet i byrådsplattformen og mener at vi 

fikk gode gjennomslag. Når vi blir spurt så deltar vi også gjerne i årsmøter 

og andre møter hos samarbeidspartnere med våre synspunkter. 

Arbeidskamp  
 

20. februar: Møte med Fellesforbundet avdeling 10 og Fellesforbundets 

distriktskontor Oslo og Akershus om tariffkrav i «Godt Brød» i Nydalen. 

Fellesforbundet avd. 10 og andre gode krefter organiserte tariffstreiken 

som ledet fram til tariffavtale. I meklingen ble det inngått avtale om at 

fellesordningene og hovedavtalen ble gjort gjeldende fra 1. august 2018. 

 

1. mars:  Seiers- og pensjonsfest – Heisfirmaet Orona.  

Førstnevnte var for de fagorganiserte i heisfirma Orona som etter to 

måneders streik oppnådde tariffavtale. Sistnevnte var for Terje Skog, 

mangeårig leder av foreninga. Appeller ved Markus Hansen (leder i 

Heismontørenes Fagforening), Tellef Hansen (De Facto), Gudrun Høverstad 

(Forsvar offentlig pensjon og styret i LO i Oslo) og Roy Pedersen (LO i Oslo). 

 

11. juni:  Fanemarkering utenfor Ullevål sykehus under streiken i Spekter Helse. 

Medlemmer i LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo 

streiket for pensjon fra første krone og første arbeidede time!  
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21. juni:  Fane- og streike-markering ved Spekter Majorstuen.  

LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo var i streik for 

kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time. Også EL og IT 

Forbundet var en del av streiken selv om ingen av medlemmene derfra var 

tatt ut i streik. Ingunn Gjerstad var blant de seks appellantene. Alexander 

Kvedalen bidro med lydanlegget. Byggband stod for kulturen. 

 

20. juni:  Besøk hos de streikene medlemmer i Fagforbundet Oslo og FO Oslo. 

Ingunn Gjerstad og Alexander Kvedalen besøkte streikende medlemmene i 

Fagforbundet Oslo og FO Oslo som hadde streikevakter i hver sine 

streiketelt ved Ullevål sykehus for pensjon fra første krone.  

 

20. august til 27. september: Streik for tariffavtale i Foodora.  

LO i Oslo bidro aktivt, særlig ved hjelp av Thomas Jørgensen i vårt 

arbeidsutvalg og Oslo Transportarbeider forening.  

 

28. august:  Fanemarkering for streikende medlemmer i Fellesforbundet som krevde 

tariffavtale i Foodora.  

LO i Oslo arrangerte og mobiliserte til markeringen. Det var 152 organiserte 

og flere uttak var ventet. To hundre deltok og 25 faner omkranset 

arrangementet på Youngstorget. Appellantene var Dag-Einar Sivertsen fra 

Fellesforbundets ledelse, Ingunn Gjerstad fra LO i Oslo, Vidar Evje fra 

Fagforbundet Oslo samt de streikende ved Espen Utne Landgraff, 

klubbleder og Paul Olai-Olssen, nestleder. De to i Foodoraklubben holdt 

appell sammen og takket for støtten så langt.  

 

26. september: Fanemarkering utenfor Riksmekleren foran mekling i Foodora-streiken. 

App-giganter og ny teknologi utfordrer måten vi jobber på og hvordan 

arbeidslivet er organisert. De rosakledte sykkelbudene er de første som tok  

 

 

1. september: Løpeseddel- og verveaksjon - syklister fra Youngstorget og rundt i byen.   

LO i Oslo mobiliserte sammen med Foodora-streikerne. Fra LO i Oslo deltok 

Alexander Kvedalen samt Knut-Richard Slettebø og Maylén Mago Pedersen 

fra vårt ungdomsutvalg.  

 

Fagbevegelsen i klimakampen  
Gjennom året har Bjørn Halvorsen, Alexander Kvedalen og Ingunn Gjerstad 

vært med på møter for å planlegge den årlige Broenkonferansen i Folkets 

hus og aktiviteter i Klimavalgalliansen. 

 

22. mars: Støtteerklæring til skoleelever som streiket imot regjeringens 

unnfallenhet i klimakampen. Roy Pedersen undertegnet for LO i Oslo. Av 
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andre underskrivere var Kjersti Barsok, leder NTL og Stein Gulbrandsen, 

AU-medlem i Fagforbundet. 

 

22. mars: Klimakonferansen «Broen til framtiden». 

 LO i Oslo var medarrangør for sjette gang for konferansen som samlet over 

600 personer i Folkets Hus. Ingunn Gjerstad og Bjørn Halvorsen var i 

arrangementskomiteen og sekretariatet bidro i innsjekking. Temaer var 

bl.a. Klimaoppgjør og -risiko, Grønn rettferdig omstilling, Olje, klima, 

arbeidsplasser og framtida, Oslo Europeisk Miljøhovedstad og Bidra der du 

bor. Ingunn var møteleder sammen med Truls Gullowsen under 

parallellseminaret, Hvordan realisere omstilling. rettferdig omstilling. 

 

Samarbeid med lokalorganisasjoner  

 

20.–22. mai:  Samling for LOs lokalorganisasjoner i Odda 

Ingunn Gjerstad og Alexander Kvedalen deltok i Odda. LO i Indre Hardanger 

hadde laget et variert og lærerikt program med stor vekt på industrihistorie 

og faglige kamper i nåtid og fortid.  36 deltakere fra 15 lokalorganisasjoner 

deltok. Are Tomasgard deltok for LO. 

5. juni:  Planlegging av samling for LOs lokalorganisasjoner  

Representanter fra LO i Trondheim, Bergen, Stavanger, Fredrikstad og Oslo 

møttes for videre planlegging av arbeidet, høstens samling.  

6. juni:  LOs organisasjonskonferanse på Gardermoen.  

58 deltakere fra hele landet. Innledninger og diskusjon om verving og 

organisering, regionalisering og valget i høst. Ingunn Gjerstad deltok.  

11. desember:  Samling for LOs lokalorganisasjoner i Oslo  
Representanter fra lokalorganisasjonene hadde møte på Scandic Oslo hotell. 

Ingunn Gjerstad, Natalia Zubillaga, Thomas Jørgensen, Erik Hagen, Fawsi Adem, 

Charlott Pedersen, Alexander Kvedalen møtte for LO i Oslo. LO Fredrikstads 

Annett Evensen var ordstyrer. Erfaringer ble utvekslet om arbeid på ulike felt. 

Innledninger om «Hva skal vi leve av i framtida» ved Idar Helle, Industriaksjonen 

og Holger Schaupitz, Naturvernforbundet, Remy Penev kommenterte. Vidar Schei 

frå LO i Fredrikstad innledet om bredt faglig politisk samarbeid. Jo Jenseg og 

Natalia Zubillaga innledet om kva som skjer i offentlig sektor. Anett Evensen og 

Ingunn Gjerstad innledet om arbeidet fram mot LO-kongressen 3.-7.mai 2021.  

12. til 13. desember:  LOs organisasjonskonferanse på Sørmarka. 

Ingunn Gjerstad og Thomas A. N. Jørgensen deltok sammen med om lag 60 

deltakere fra ulike landsdeler. Tema var bl.a.: etter kommunevalget, styrket 

organisering i servicenæringene, heltid - vår viktigste likestillingssak. Aleris-

saken, Foodora-streiken, og plattformøkonomien. 

 

21.–22. november:  Felleskonferanse LO Viken Oslo fra LO region Oslo og Akershus.  

Thomas A. N. Jørgensen deltok fra LO i Oslo. 
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Diverse tema og internasjonalt samarbeid 
 

5.april: EØS-faglig vårkonferanse, på Kulturhuset. 

LO i Oslo og Trondheim arrangerte med Faglig utvalg i Nei til EU. Temaene 

var sosial dumping, bemanningsbransjen, EØS og EUs veipakke, 

markedsadgang og EØS-avtalen. Flere styremedlemmer deltok. Ingunn 

Gjerstad var ordstyrer. 70 deltok. 

 

18.-20.mars: Europeisk hovedstadskonferanse «ECTUN» i Sofia 18. – 20. mars.  

Arne Larsen deltok for LO i Oslo 

 

2.–5. mai:  Nordisk møte «Faglig venstredrejning» på Sørmarka. 

LO i Oslo var teknisk arrangør for konferansen som samlet faglige folk i 

ulike venstrepartier. Anders Olesen fra Enhedslisten i Danmark og Ingunn 

Gjerstad delte møteledelse. Møtet ble arrangert under overskriften 

«Nyliberal kapitalisme-oppløsningstendenser-hva gjør vi?» Det var ti 

innledninger om f.eks. profittfri velferd, arbeidstid- og tilknytning, og klima. 

Om lag 30 personer deltok fra Island, Danmark, Sverige og Norge. Roy 

Pedersen og Ingunn Gjerstad deltok fra LO i Oslo. 

 

14. juni: Møte med Vivian Prize fra USA. 

Hun er tidligere elektriker, nå forsker og klimaaktivist, aktiv i Labour Notes. 

Tema var fagbevegelsens rolle i New Green Deal/rettferdig omstilling i 

Norge og USA. Arrangementet kom i stand etter initiativ fra Andreas 

Ytterstad i Concerned Scientist og LO i Oslo. 11 Broenkamerater og andre 

interesserte møtte på lunsjmøtet. Prize ble invitert på besøk til klubben på 

Ringnes som følge av møtet.  

 

18. november:  Møte med Ellen David Friedman fra USA. 

SL Oslo og Utdanningsforbundet Oslo samarbeidet om å arrangere 

lunsjmøte med Ellen Friedman, en av lederne i LaborNotes 

https://www.labornotes.org/ som besøkte Oslo. Hun fortalte bl.a. om de 

siste lærerstreikene som er gjennomført i en spennende vitalisert del av 

fagbevegelsen i USA. Ingunn Gjerstad og Alexander Kvedalen deltok. 

 

18. november: Åpent møte med Friedman på Etterstad videregående skole. 

Det ble «Unite & organize inspiring eve!» da LO i Oslo, Skolenes 

Landsforbund Oslo og Utdanningsforbundet, Oslo inviterte til møte om 

amerikanske tilstander Kjetil Larsen i Fellesforbundet inviterte Friedman til 

Oslo da hun var innom Sverige. I USA er det igjen aktivitet på 

fagforeningsfronten etter en periode med lav oppslutning om 

fagbevegelsen, ti prosent. Ellen David Friedman innledet om hvordan 
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organisere vellykkede lærerstreiker i et fagforeningsfiendtlig land. Om lag 

tretti personer deltok. 

 

20. august: Pubmøte om Hjelmengutvalgets innstilling på Kulturhuset. 

«Skal offentlig sektor bli et stort marked?» Oslo Sporveiers 

Arbeiderforening (OSA), Oslo Nei til EU og LO i Oslo arrangerte puben. Lill 

Fanny Sæther og Roy Pedersen var aktive i forarbeidet. Tema: Skal det 

innføres egne regnskap og skatteplikt for såkalt «økonomisk aktivitet» i 

kommunene? Skal dette drives på såkalte «markedsmessige vilkår»? Skal 

overvåkingsorganet ESA i fremtiden «sile» forslag før de fremmes og 

bestemme hvilke forslag de folkevalgte skal få lov til å stemme over? 

Innledere og paneldeltagere var Heidi Nordby Lunde, Oslo Høyre, Stein 

Reegård, LO, Heming Olaussen, SV og Anita Sundal, Virke. Debattleder var 

Helene Bank. Det var ca. 50 tilstede på formiddagsmøtet. 

 

26. september:  EØS-faglig høstkonferanse, «EU øker tempoet – Unionen formes – hva 

med Norge?». 

Arrangører; LO i Oslo, Trondheim og Stavanger og omegn, sammen med 

Faglig utvalg i Nei til EU. Innledninger ved Leo Grünfeld, Menon, om 

markedsadgang, Idar Helle, Nei til EU, om European Labour Authority (ELA), 

Roar Eilertsen, De Facto og Line Eldring, Fellesforbundet, om reise, kost og 

losji og virkningen av den nye ordningen. Fra Faglig utvalg i Nei til EU 

innledet Arne Byrkjeflot om EUs fjerde energipakke og Boye Ullmann om 

viktigste argumenter mot EØS-avtalen. 52 deltakere. Ingunn Gjerstad, Lill 

Fanny Sæther og Alexander Kvedalen deltok.  

 

Møter ute hos fagforeningene 
Gjennom året inviteres vi til å innlede og snakke med ulike fagforeningers styrer, 

representantskap og andre samlinger. Dette er svært verdifullt for innspill til vårt arbeid. 

Ingunn Gjerstad har innledet for ca. 50 personer i Fellesorganisasjonen i Oslos 

representantskap om faglig-politisk arbeid. 

Klubben på Ringnes ønsket en prat om bompenger i juli. Ingunn Gjerstad og Alexander 

Kvedalen deltok og fikk omvisning og «studietur» i form av kunnskap om folks arbeids- og 

fritidsreiser ved at vi pratet med om lag 20 personer. Deretter var det møte med klubbleder 

og nestleder om diverse saker de var opptatt av, blant annet gods på bane.  

Gjerstad innledet 11. juni i Oslo Sporveiers arbeiderforening (OSA) valgkampsamling.om LO i 

Oslos viktigste valgkampsaker samt deltok i panel med Stein Gudbrandsen fra Fagforbundet, 

politikere Marit Halse fra Rødt, Sunniva Eidsvoll Holmås fra SV og Andreas Halse fra 

Arbeiderpartiet. 45 tillitsvalgte. I tillegg til Ingunn Gjerstad deltok Alexander Kvedalen. 

Ingunn Gjerstad holdt innledning 11. juni hos NNN Oslo Akershus hos om valgkampsakene 

våre samt fikk nyttige innspill om diskusjonene som går i næringsmiddelindustrien.  

Ingunn Gjerstad 12. juni innledet om valgkamp for 30 tillitsvalgte fra Fellesforbundet 

Oslo/Akershus. Andre innledere var Torbjørn Ness, LOs distriktssekretær i Oslo/Akershus og 

Vidar Schei, leder for LO i Fredrikstad. Mange innspill om blant annet bompenge-situasjonen.  
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LO i Oslos aktiviteter i kommunevalgkampen 2019  
I 2015 bidro vi til at vi fikk et rødgrønt byråd som erstatning for de blå som brukte Oslo som 

høyresidens utstillingsvindu for en markedsliberal politikk. Vi har bygget videre på vår mal 

fra tidligere valgkamper og vært opptatt av å være en konstruktiv medspiller i jobben med å 

sikre gjenvalg av de rødgrønne partiene.  

LO i Oslo utarbeidet et politisk regnskap over byrådets innsats og resultater siden 2015 

basert på 46 spørsmål og krav vi hadde til partiene den gang. Det politiske regnskapet ble 

framlagt på representantskapsmøtet i våren 2019, og byrådet redegjorde selv for oppnådde 

resultater på alle våre spørsmål. 

Vi inviterte oss selv til utvalgte foreninger for å diskutere mobilisering til 1. mai og valgkamp. 

Mye av sakene og arbeidet rundt 1. mai knyttet seg til valgkampen 2019, og vi arbeidet godt 

med flere av våre allierte i organisasjoner også utenfor fagforeningene, som for eksempel 

Leieboerforeningen og sykehusaksjonene, for å synliggjøre krav flere var opptatt av. 

Balustradeparolen 1. mai var knyttet til valget og førstekandidatene til Arbeiderpartiet, SV og 

Rødt holdt taler. Årets 1. mai ble rekordstor med 10 600 i toget, og var et godt utgangspunkt 

for rødgrønn valgkamp.  

I april 2018 inviterte vi fagforeninger og tillitsvalgte til å delta i arbeidsgrupper for å gå 

igjennom spørsmålene vi hadde stilt til Oslo-partiene foran kommunevalget i 2015. Fortsatt 

aktuelle spørsmål ble ajourført, uaktuelle spørsmål fjernet og nye spørsmål lagt til. Da vi 

kontrollerte våre 46 spørsmål fra 2015 fant vi at et flertall på 30 var gjennomført. Vi mottok 

byrådets rapport og sammen med egenevalueringen ble denne lagt fram i vårt 

representantskap. Arbeidsgruppene la fram forslag til spørsmål som i to omganger ble 

behandlet i styret og representantskapet og deretter sendt partiene for å besvares. Nytt 

denne gangen var at vi høsten 2018 sendte førsteutgaven av spørsmålene til partiene vi 

samarbeider med slik at de som ønsket det kunne bruke våre forslag i sitt programarbeid.  

Etter behandling i LO i Oslos representantskap høsten 2018 og endelig vedtak på årsmøtet 

2019 stilte vi 64 spørsmål til partiene i Oslo. 17 av disse spørsmålene med svar ble 

presentert i et eget hefte.  

Vi kan oppsummere at et så grundig arbeid i arbeidsgrupper som består av folk med ulike 

yrker, fagforeningstilknytning og erfaringer fra alle deler av byen får belyst mange sider godt. 

Dette gir god forankring og eierskap fra mange til kommunevalgkampen.  

Vi har gjennom fireårsperioden jevnlig møtt gruppelederne i byrådspartiene og Rødt samt 

andre aktuelle politikere. I forkant av våre anbefalinger inviterte vi MDG Oslo og Oslo Sp til 

møter for å avklare holdninger til viktige saker og hvorvidt det var ønskelig at LO i Oslo skulle 

oppfordre til å stemme på dem. Begge partier ønsket dette og det viste også deres egne 

vedtak og svar på våre spørsmål. Utfra en total vurdering av hva som er oppnådd og hva 

partiene ønsket anbefalte vi velgerne å velge side og å stemme på Ap, SV, Rødt, MDG eller Sp.  

LO i Oslo var ute på noen bedriftsbesøk der vi bidro med våre hovedsaker og bidro med 

korrigerende informasjon om bompengesatser. Spesielt gjaldt dette innen 

næringsmiddelindustrien med ansatte på større arbeidsplasser med dårlige kollektivtilbud. 
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Vår hensikt var å redusere bompengepartiets oppslutning. Klubben ved Arcus hjalp oss å 

lage fakta-eksempler ettersom mange hadde vært villedet av media. Vi arrangerte et 

ekstraordinært representantskapsmøte i mai 2019 der Harald Minken ved 

Transportøkonomisk Institutt og Arne Larsen fra nestleder Vin og Brennevinarbeidernes 

Fellesklubb la fram faktainformasjon. I møter med byråd fra MDG og gruppelederne i 

byrådet tok vi flere ganger opp behovet for faktainformasjon. Vi konstaterer at kommunen 

til slutt sendte ut en informasjonsbrosjyre til alle husstander, da dette dessverre ikke ble 

utsendt av Fjellinjen slik byrådet hadde lagt opp til.  

Det er vanskelig å vurdere vår innsats ettersom Bompengepartiet fikk en oppslutning opp 

mot 20 prosent i deler av Groruddalen, men mange tillitsvalgte så det som en stor fordel å 

motta korrigerende informasjon om et tema som skapte mye diskusjon og frustrasjon.  

Det ble laget et eget menypunkt på vår nettside, «Kommunevalget 2019» hvor vi la ut vårt 

materiell og svarene på alle spørsmålene fra de ulike partiene. Flere fra høyresiden svarte i 

2019 enn før. Vi deltok i avisdebatter for våre viktige saker og mot høyrepolitikk gjennom 

hele året i Akers Avis, Dagsavisen, Klassekampen, Vårt Oslo og Aftenposten. I samarbeid med 

Manifest bidro vi til boken, «Boligdrømmen» av Kjetil Gyberg, en pamflett om boligpolitikk, 

og vi brukte mange møter på å belyse dette viktige temaet, blant annet med forfatteren som 

innledet på et møte om hvordan andre byer bl.a. København og Wien har organisert en 

større ikke-kommersiell utleiesektor. Dette ga økt oppmerksomhet rundt boligsaken, og et 

resultat, som har gitt håp for mange av våre medlemmer, er at ikke-kommersiell 

boligbygging for første gang er nedfelt i Byrådserklæringen.  

LO i Oslo utga eget valgmateriell, et Spørsmål- og svarhefte med 17 av spørsmålene med 

svar fra Oslo-partiene og et Valghefte med intervjuer, «Velg side – stem rødgrønt».  

Spørsmål- og svarheftet ble trykket i 25 000 eksemplarer og ble delvis distribuert til 

fagforeninger som videresendte heftet til tillitsvalgte og arbeidsplasser. Men det aller meste 

ble delt ut på utdelingsaksjonene LO i Oslo gjennomførte (mer om disse under).  

Gjennom valgheftet med intervjuer og artikler belyste vi de viktigste sakene som er oppnådd 

av det rødgrønne byrådet siden de kom til makten i 2015 samt våre krav til ytterligere 

forbedringer innenfor oppvekst, arbeidsliv, profittfri velferd og boligsaken. Også dette ble 

delt ut via fagforeningene og på utdelingsaksjonene.  

Vi hadde utdelingsaksjoner på t-bane- og togstasjoner og noen torg fra og med mandag 12. 

august til og med lørdag 7. september. Våre aktivister gjennomførte 54 aksjoner i 2019 mot 

40 ved siste valg. De fleste aksjonene foregikk på morgenen, kl. 06.00 – 08.30, og det var 

også noen på ettermiddagene. Det ble delt ut ca. 22 000 eksemplarer av valgheftet og 

spørsmål- og svarheftet. Resten ble distribuert gjennom fagforeningene.  

 

LO i Oslo arrangerte seks politiske puber på Kulturhuset der vi satte ulike sider ved 

kommunepolitikken på dagorden, se nærmere omtale. Vi inviterte våre samarbeidspartnere 

i Rådhuset til å diskutere med tillitsvalgte og andre om bilfri by, arbeidsgiverpolitikk i 

kommunene, boligpolitikk, Oslomodellen, prestasjonsopptak i skolen samt en generell 

valgpub på tampen, 28. august. I tillegg hadde vi et stort åpent representantskapsmøte 26. 

august 2019 for å mobilisere egne tillitsvalgte til å snakke om valgsaker på arbeidsplassene 
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og bli med på utdelingsaksjonene. Vi var også med på fire valgarrangementer som andre 

inviterte til hvor vi stilte i panelet, i tillegg deltok vi med mange ungdommer på familiefesten 

LO arrangerte 31. august og bidro dessuten i andre fellestiltak.  På tampen av valgkampen 

ble det ønsket valgvake for partiløse aktivister. Og LO i Oslo arrangerte valgvake med mat, 

drikke og høy dugnadsfaktor. Om lag 32 var innom av de som hadde stått på i aksjoner og 

arrangementer, inkludert allierte folk fra Norges sosiale forum, Leieboerforeningen og 

fredsbevegelsen. Det var bred enighet om at dette var fint å være med på.  

 

Solidaritetsmarkeringer, aksjoner, appeller, 1. mai 2019 
 

14. februar:  Natalia Zubillaga innledet på medlemsmøte i Fagforbundet, Teknisk 

Fagforening. 

 

15. februar: Fanemarkering til støtte for de streikende og deres krav om tariffavtale i 

«Godt brød» i Nydalen.  

Appeller av Merethe Solberg (Fellesforbundet avdeling 10), Kine Asper 

(Fellesforbundet). Roy Pedersen representerte LO i Oslo. Elleve faner og et 

førtitalls personer til stede. Streiken hadde god oppslutning med aktiv 

støtte fra fagforeninger som mobiliserte streikevakter. De fagorganiserte, 

som besto av unge kvinner uten spesiell erfaring i fagforeningsarbeid, våget 

å ta kampen, satte seg i respekt og vant fram. 

 
5. mars:  Markering foran Stortinget - Mot Nato-øvelsen Trident Juncture. 

5. mars, skulle Stortinget vurdere Norges forhold til FNs atomvåpenforbud. 

Norges Fredsråd tok initiativ til å samles på Eidsvolls plass for å markere at 

Norge må støtter et folkerettslig forbud mot atomvåpen, på samme måte 

som Norge har støttet forbud mot kjemisk våpen, biologiske våpen, 

landminer og klasevåpen. Appeller ved Roy Pedersen, Mathias Slettholm 

(KrF), Audun Lysbakken (SV), Ina Alvilde Rangønes Libak (AUF) og Henriette 

Westhrin (Norsk Folkehjelp). Arrangører var Nei til Atomvåpen, Norges 

Fredsråd og Leger mot atomvåpen. 75 til stede tidlig på morgenen. 

 
6. mars:  Politikermøte og politisk markering mot bemanningsbransjen.  

  Saken ble reist i Stortingets spørretime. Arrangører var Elektromontørenes 

Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Oslo 

Bygningsarbeiderforening, Rørleggernes Fagforening, Tømrer og 

Byggfagforeningen og LO i Oslo. Hovedparoler var, «Faste ansettelser - Slå 

tilbake bemanningsbransjens undergraving». Aksjonen kom i stand som en 

protest mot at bemanningsbransjen, støttet av NHO Service og Handel og 

høyreregjeringa, endret ansettelseskontrakter ved deltidsansettelser. 

  Appellanter på politikermøtet var Arild Grande (Ap), Per Olaf Lundteigen 

(Sp), Audun Lysbakken (SV) og Bjørnar Moxnes (Rødt). Rundt 100 tilstede. 
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  Følgende holdt appeller på politisk markering foran Stortinget. Joachim 

Espe (Rørleggernes Fagforening), Jan Olav Andersen (EL og IT Forbundet), 

Steinar Krogstad (Fellesforbundet), Odd Haldgeir Larsen (Fagforbundet) og 

Kristine Wendt (klubbleder Caverion Oslo). Roy Pedersen var møteleder. 

Trond Granlund Band sto for det kunstneriske. 600 personer og 42 faner til 

stede. Oppslag i Fri Fagbevegelse og klassekampen.  

 

8. mars:  Arrangement på Youngstorget på Kvinnedagen.  

  Hovedparole, «Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene». Appellanter: 

Ane Stø (Kvinnegruppa Ottar), Elisiv Aure, Ea Othilde Baklund og Ella Fyhn 

(appell om diskriminering av jenter i skolegården), LiisaRávná Finborg 

(Samisk Kvinnenettverk) og Natalia Zubillaga (nestleder LO i Oslo). Kultur 

ved Akerselva Kvinnekor og Queendom. 26 paroler hvorav seks paroler 

knytta til arbeidsliv. LO i Oslos parole var «Ingen pensjon under 2/3 av 

lønna». Rekorddeltagelse med 14.000 og 12 fagforeningsfaner var synlige. 

Bra media-dekning i forkant. 

 

22. mars: Demonstrasjon - «Hands off Venezuela». 

Latin-Amerikagruppene i Oslo var arrangør. LO i Oslo sluttet seg til. 

 

22. mars: Sørgemarkering foran samferdselsdepartementet i forbindelse med 

ekstraordinær generalformasling for å endre navnet NSB til Vy.  

Appeller ved Kjell Næss (nestleder i Norsk Jernbaneforbund), Janne 

Lisesdatter Håkonsen (Lokomotivpersonalets Forening Oslo) og Ungdom 

mot EU. Ni faner og et femtitalls personer hadde møtt fram tidlig på 

morgenen. Oppslag i Fri Fagbevegelse. 

 

23. mars: Tverrpolitisk opprop under parolene «Solidaritet med kunstnerne» og 

«Forsvar den kunstneriske ytringsfriheten» - Markering foran Stortinget.  

LO i Oslos sluttet seg til oppropet som kritiserte landets statsministers 

uttalelse om forestillingen «Ways of seeing» og Oslo Frp som ønsket å 

stoppe det kommune tilskuddet til Black Box teater som hadde satt opp 

forestillingen.  

 

4. april: Fredsdemonstrasjon foran Stortinget.  

Det var fem paroler: Stans ny kald krig - støtt FNs atomvåpenforbud, Ingen 
nye atomvåpen i Europa, Ingen utenlandske styrker stasjonert i Norge i 
fredstid, Ingen militære oppdrag i strid med folkeretten og uten FN-mandat og 
Nei til krigsindustri, militær aggresjon og miljøødeleggelser. Appellanter var 
Sigrid Heiberg, nestleder NTA, Razan Samsan, syrisk flyktning/student, Liss 
Schanke, styreleder Norges Fredsråd, Anja Bakken Rise, leder Framtiden i våre 
hender, Elisabeth Thorsen, sogneprest i Oslo domkirke, og Jan Olav Andersen, 
leder EL og IT Forbundet. Kulturinnslag ved Birgitte Grimstad, Jørn Simen og 
Zakarias Øverli, Ruth Wilhelmine Meyer og Johan Aarstein. Ingunn Gjerstad 
var konferansier og deltok i forarbeidet for LO i Oslo. Om lag 300 møtte fram. 
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1.mai:  Møte på Youngstorget, demonstrasjon og minnemarkeringer. 

Det var 10 600 til stede. Følgende holdt appeller fra balustraden: Rolf 

Ringdal, leder, Norsk Lokomotivmannsforbund, Christina Faciaben Lacorte, 

internasjonal sekretær i den spanske fagbevegelsen, CCOO, Yngve Carlsen, 

Norsk Flygerforbund. Eivor Evenrud, førstekandidat Rødt Oslo, Marianne 

Borgen, ordfører og førstekandidat Oslo SV, Raymond Johansen, 

byrådsleder og førstekandidat Oslo Ap. Møteleder på balustraden var 

Ingunn Gjerstad. Ved Pionerstatuen talte Mansoor Hussain, leder AUF i 

Oslo, Mina Jørgensen Bergem, leder Oslo Sosialistisk Ungdom, og Martine 

Amsrud Dietz, leder Oslo Rød Ungdom. Andreas Fosby, leder Oslo Nei til 

Atomvåpen, holdt appell ved Fredsmonumentet.  

Allsang: «Internasjonalen». Oslo Janitsjar og Sosialistisk Kor Oslo sto for det 

kulturelle innslaget. 

Nestleder i LO i Oslo, Natalia Zubillaga, holdt appell ved Spania-

monumentet i Birkelunden. Bjørg Spillum holdt appell og ble introdusert av 

Ingunn Gjerstad ved markering ved monumentet til ære for Pellegruppa på 

Aker brygge. Ved monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved 

Østbanehallen holdt Lars Borgersrud, krigshistoriker og spesialist på 

Osvald-organisasjonen appell. 

Det var intervju i Klassekampen med Christina Faciaben Lacorte og flere 

intervjuer i forkant om temaene på parolene. 

Det ble som vanlig lagt ned et stort arbeid for å få mobilisert til 

arbeidsgjengene og ordensvernet. I år som tidligere bidro et stort knippe 

fagforeningsfolk og solidaritetsaktivister med nødvendig dugnadsinnsats til 

matlaging og -servering, opp- og nedrigging på torget, samt holde orden og 

trygghet i hevd hele dagen.  

 

17. mai:  Kransenedleggelse. 

Natalia Zubillaga holdt tale ved nedlegging av krans på gravstedet til Viggo 

Hansteen og Rolf Wickstrøm.   

 

4. juni:  Møte på Campus Ås mot ulovlig innleie på Statsbyggs prosjekt. 

Paroler: «Nei til innleie i offentlig regi». Campus Ås var et av de største 

offentlige byggeprosjektene i landet med mer enn 700 bygningsarbeidere 

fra 25 ulike firmaer. Elektromontørenes Forening avdekket at 70 prosent av 

elektrikerne var innleid og innleiebedriften hadde ikke tariffavtale med 

innstillingsrett. Ingunn Gjerstad holdt appell. 80 personer og 20 

fagforeningsfaner møtte fram. Dekning i Fri Fagbevegelse, EL og ITs blad og 

lokalavis.  

 

24. august: Feiring av Oslo Sporveiers Arbeiderforenings 125 årsjubileum.   

Jubileumsarrangementet foregikk på Kjeholmen. Ingunn Gjerstad, 

Alexander Kvedalen, Lill Fanny Sæther og Roy Pedersen deltok. 
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Ingunn Gjerstad holdt tale til jubilanten og annonserte at LO i Oslo gir et av 

bildene som Antoni Miró, en billedkunstner fra Alcoi, laget om 

Spaniahjelpen. Anna Elisabeth Uran fra Fagforbundet Oslo og Sporveiens 

direktør talte også. Politikerpanel med Ap, SV og Rødt. Sosialistisk kor sang.  

 

23. september:  «Somliga går med trasiga skor» på Notodden. Tiårsjubileum. 

Markering av tiårsjubileet for solidaritetskonsertene, Somliga går med 

trasiga skor. Musikk ved Skyldig som faen (Bastøy fengsel) og Notodden 

Blues Band. LO i Oslo var invitert. Erik Hagen og Bjørn Halvorsen deltok. 

 

Internasjonalt utvalgs arbeid 2019 
 
Utvalgets sammensetning per 31.12.2019 

Arne Larsen NNN, leder 
Brit Riise Fredheim IE, nestleder 
Bjørn Halvorsen, NTL  
Ivar Gammelmo, NTL  
Øystein Ekevik, NTL  
Kannan Nagendram, NTL  
Svein Mortensen, FF  
Mette Kloumann, Fagforbundet  
Konstantin Alther, SL  
Nina Skranefjell, HK  

Miriam Bugge Andersen, HK  
Arnhild Arntsen, NTL  
Mikael «Peps» Persson, NNN 
 

Sekretærer LO i Oslo:  

Ingunn Gjerstad til 25. mars 2019. 

Lill Fanny Sæther  

 
 
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 
initiativer, 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 2019 avholdt 10 møter og har behandlet 116 saker i perioden.  

På utvalgsmøte 1. mars 2018 ble Arne Larsen valgt som leder og Brit Riise Fredheim som 

nestleder.   

Leder, nestleder og sekretær(er) har møttes mellom utvalgsmøtene, og det er avholdt 

arbeidsmøter knyttet til oppgavene. Det har vært avholdt møter i Cubagruppen for å 

planlegge seminaret i samarbeid med CTC Havanna i november.
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Innledninger på internasjonalt utvalgs møter i 2019  

− Oslo kommunes rolle som en stor innkjøper og varer fra den okkuperte delen av 
Palestina, samt våre to spørsmål til partiene om dette.  

− Oppfølging av LO‐kongressens boikott‐vedtak mht. varer fra okkuperte områder, veien 
videre og om behandlingen på ITUCs årskonferanse høsten 2018.  

− HKs prosjekt, fagbevegelsen og arbeidslivet i Bosnia‐Hercegovina. ‐Brexit.  

− Det franske opprøret og fagbevegelsen. Iraks sosiale forum. 

− Kvinneprosjektet i Palestina, LOs internasjonale samarbeid og søknadskriterier. 

− I tillegg har det vært innledninger av utvalgsmedlemmer om situasjonen i følgende 
land: Filippinene, Sør-Afrika, Chile og i Colombia, inkludert status for fagbevegelsen, 
dens rolle og posisjon, med tanke på et samarbeidsprosjekt i tillegg til Cuba. 

 

Organisasjonsspørsmål 

Utvalget har i flere møter diskutert hvordan gjøre LO i Oslos internasjonale solidaritetsarbeid 

enda bedre kjent og forankret. Vi spurte fagforeningene om deres internasjonale 

engasjement. Åtte fagforeninger i Oslo hadde bevilget til prosjekter og skrevet uttalelser. 

Utvalget har diskutert et nytt samarbeidsland i tillegg til Cuba. Det har vært flere møter med 

LOs Internasjonale avdeling. v/Nina Mjøberg har innledet på et utvalgsmøte.  

Utvalgets aktivitet - politiske saker som har vært til behandling 

LO-kongressens vedtak om internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel 

er diskutert på flere møter og LO har innledet om emnet. Muligheten til å få støtte fra 

LO/Norad til et bredt anlagt prosjekt i Palestina, er ikke avgjort. Byrådsplattformen fikk etter 

kommunevalget et punkt om offentlig innkjøp og investeringer i okkuperte områder og 

virksomheter. Utvalget er fornøyd med vedtaket og LO i Oslos aktive pådriverrolle sammen 

med solidaritetsorganisasjonene. Planleggingen av Globaliseringskonferansen 4.-6. 

september 2020 startet i 2019. Utvalget har diskutert ulike emner og det ble avholdt flere 

møter i forbindelse med neste års konferanse både internt i LO i Oslo og med NSF. Kannan 

Nagendram har representert LO i Oslo i NSF. 

Faglig utvalg i Palestinakomiteen driver et kvinneprosjekt i samarbeid med New Unions – 

New Federation of Palestinian Unions. Prosjektet arrangerer årlige fagforeningsdrevne 

seminar for kvinner i Palestina, «Bøllekurs»/«Making Women Visible». LO i Oslo engasjerer 

seg i prosjektet, og vil delta våren 2020 med Mette Kloumann og Brit Riise Fredheim. Det 

utredes videre om LO i Oslo skal bidra ut over ett år eller søke LO om støtte. Utvalget laget et 

julebrev og et universelt brev med oppfordring til å gi en «gave» til prosjektet. 

Det planlegges besøk av en delegasjon fra CTC Havanna i 2020 og midler er søkt om fra LO. 

Internasjonalt utvalg foreslo som mottagere av Arthur Svensson-prisen 2020: Den greske 

fagbevegelsen i Thessaloniki, Workers Unions of EYATH og The Palestine New Federation of 

Trade Unions, New Unions. Utvalget foreslo appellanter 1. mai fra CTC Havanna. Alternativt 

en representant fra Bolivia. 

 

https://newunions.wordpress.com/
https://newunions.wordpress.com/
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Internasjonale forum 2019 

Spania etter Franco og veien videre – Det kommende valget i Spania. 
Forumet, som var et samarbeid med Kulturutvalget, ble arrangert 2. mai i LO i Oslo i 
forbindelse med at en representant fra den spanske fagforeningen CCOO, Cristina Faciaben 
Lacorte, var appellant 1. mai. Hun innledet på forumet sammen med Spania-kjenner og 
tidligere forbundssekretær i EL&IT, Henning Solhaug. Det var ca. 50 personer til stede.  
 
10 års minnemarkering for massakren på tamilene på Sri Lanka i 2009.  

26. november i LO i Oslo med Jeya Kopinath, grunnlegger av den ikke-kommersielle 

nyhetstjenesten, TamilNet, innledet om de tamilske landområdenes historie og dagens 

situasjon for tamilene. TamilNet var eneste engelskspråklige nyhetskilde med egne reportere 

i krigssonen under krigen. Pressefriheten er fortsatt truet. Ca. 20 personer deltok.  

Solidaritetsarbeid 

Cubaforeningen og LO i Oslo samarbeidet om et åpent møte om norsk fagbevegelses 
engasjement på Cuba 19. februar. Cathrine Ertsås fra Postkom og Sissel Weholdt fra HK som 
innledet om deres fagforeningers prosjekter på Cuba. Arne innledet om vårt prosjekt med 
CTC Havanna. Det var fullt hus. 
 

«Solidaritet med Hellas-initiativet». 

LO i Oslo er engasjert i prosjektet Solidarity4All. Det er etablert en styringsgruppe der Roy 

Pedersen var leder til 25.3. og Ingunn Gjerstad fra 25.3. Flere organisasjoner er med i 

prosjektet .Det er laget en folder, opprettet en Facebook-side og en Vipps-konto. Det 

overføres ikke penger direkte. Representanter fra prosjektet reiser til Hellas og kjøper inn 

medisiner og utstyr til noen av de over 50 helsestasjonene som er opprettet og som drives 

på dugnad. Kjetil Grønvold er bindeledd til prosjektet.  

Disponibelt på kontoen pr. 31.12.19 er kr. 56.643,66 etter at kr. 38.523,20 av de innsamlede 

midlene i 2019 er disponert. I møte 13.juni i styringsgruppe ble en enige om å forsøke å få 

faste givere. I august skrev Lill Fanny Sæther et sammendrag av tre artikler av Kjetil Grønvold 

om situasjonen i Hellas som skal promotere prosjektets eksistens. 

 

Solidaritetsfondet 

Fondet ble opprettet i 2002 for å ivareta behovet for å kunne bevilge til internasjonal 

solidaritet, spesielt hastesaker. Det er utarbeidet egne statutter for solidaritetsfondet. Saldo 

på Solidaritetsfondets konto per 31.12.2019 var kr. 110.009,69 inkludert renter. Det sto kr. 

109.082,69 på fondet 31.12.2018. Det er ikke brukt eller kommet inn bevilgninger i 2019. 

Uttalelser og leserbrev 2019 

- Uttalelse til årsmøtet Om kald krig og atomvåpen. 

- Uttalelse om videre tiltak/arbeid for å gjennomføre LO-kongressens vedtak om 

boikott av Israel. Sendt LO sentralt og trykket i Klassekampen. 

- Om solidaritet med Kurdistan og det kurdiske folk og fordømmelse av Tyrkias 

aggresjon. Sendt media. Trykket i «Solidaritet med Kurdistan». 

https://tamilnet.com/
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- Brev til USAs ambassade om USAs anerkjennelse av Israels ignorering av folkeretten. 

Også sendt media. 

 

Deltakelse på demonstrasjoner, møter og konferanser/representasjon 

Møte med Christos Korolis fra Solidarity Schools i Hellas 22. januar. Ivar Gammelmo, Roy 
Pedersen og Konstantin Alther møtte. 
Kannan Nagendram deltok på landsmøte hos Solidaritet med Kurdistan 9. februar. 

Svein Mortensen satt i representantskapet i Fellesutvalget for Palestina hele perioden.  

30. mars: Støttemarkering for Palestina. 

LO i Oslo sluttet seg til markeringen. Arrangører var Norsk Folkehjelp, KFUK-KFUM Global, 

Fagforbundet, Ship to Gaza Norway, Fellesutvalget for Palestina og BDS Norge. 

 
Minnemarkering for massakren på Tamilene på Sri Lanka. 18. mai 2009. Kannan Nagendram 
deltok. 
LO i Oslo tilsluttet seg Palestinakomiteens nasjonale markering den 15. mai i anledning 

Nakba-dagen. LO i Oslo var også tilsluttet konsert arrangert 18.mai av Ship to Gaza og 

Palestinakomiteen som et alternativ til å se Eurovision Song Contest i Israel og vi oppfordret 

til svart skjerm. Salongorkesteret med Bjørn Halvorsen fra styret var blant artistene   

LO i Oslo var medarrangør i samarbeid med Norges Fredsråd på debattmøte 2. september: 

«Hvordan er utenrikspolitikk lokalpolitikk?» Ingunn Gjerstad satt i panelet. 

Ingunn Gjerstad holdt appell på GRAPALs arrangement den 11 september for å markere 
årsdagen for kuppet i Chile i 1973 og minnes de drepte. 
 

Chile -markering 2. oktober i solidaritet med demonstrantene i Chile som krever at 

regjeringen og staten tar ansvar for alle angrep og brudd på menneskerettigheter mot det 

chilenske folk. Nina Skranefjell var appellant. 

Vi sluttet oss til demonstrasjon «UN International Day of Solidarity With the Palestinian 

People» 29. november ved Fellesutvalget for Palestina. Charlott Pedersen holdt appell. 

11. og 12. juni koordinerte utvalgsmedlemmer deler av besøket til France Castro, vinner av 
Arthur Svenssonprisen 2019, og bidro til møter med foreninger og forbund i løpet av 
oppholdet i Oslo. Det ble også arrangert middag med prisvinneren. 
 

Utvalget har enkeltvis deltatt i eksterne møter for å søke kunnskap og utveksle erfaringer. 

Det har vært møter med internasjonal avdeling i LO om prosjektet i samarbeid med CTC 

Havanna og med Palestinakomiteen og Norges Sosiale Forum. Kannan Nagendram har sittet i 

styret i Norges Sosiale Forum og Svein Mortensen har sittet i styret i Fellesutvalget for 

Palestina, hvor LO i Oslo er medlem. 

0 

Samarbeidsprosjekt mellom CTC i Havanna og LO i Oslo arrangerte seminar i 

Havanna.Rapporten fra Seminar 25-29. november 2019 LO i Oslo og CTC Havanna kan fåes via 

post@lo-oslo.no ved forespørsel.  

I 2020 utkommer en pamflett om vårt samarbeid med CTC Havanna gjennom 20 år. 

mailto:post@lo-oslo.no
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Kulturutvalgets arbeid 2019 
Utvalgets sammensetning per 31.12.2019 

Bjørg Spillum NTL, leder 
Arne Bernhardsen, HK, nestleder 
Idar Burheim, Postkom  
Tom Willy Petterson, SL  
Trond Ydersbond, NTL  
Odd Mikkelborg Postkom  
Harrieth Steen-Johnsen, Fagforbundet  
Øyvind Svarstad, Fagforbundet  

Nina Skranefjell, HK  
Kaja Lund, NTL 
Gustaf Frölander, NNN 
 
Sekretærer fra LO i Oslo: 
Lill Fanny Sæther 
Ingunn Gjerstad 

 

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.  

Utvalget konstituerte seg selv på utvalgsmøtet 29. januar, hvor Bjørg Spillum ble valgt til 

leder og Arne Bernhardsen til nestleder. 

I perioden har utvalget hatt 7 utvalgsmøter: 29. januar, 5. mars, 9. april, 12. juni, 20. august, 

24. september og 5. november. 76 saker ble behandlet og det ble fortløpende rapportert til 

styret gjennom protokoller og muntlige kommentarer av utvalgets leder i LO i Oslos 

styremøter. I tillegg har enkelt-medlemmer fulgt opp vedtak og organisering av forskjellige 

arrangementer mellom møtene.  

 

Utvalgets arrangementer og aktiviteter i 2019. 

15. januar: Markering av 100-året for mordet på Rosa Luxemburg og lansering av boka 

«Rosa Luxemburg» en biografi på Internasjonalen. 

I samarbeid med Arbeidermuseet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ArbArk) og 

Manifest arrangerte kulturutvalget en boklansering, hvor forfatterne Ellen Engelstad og 

Mímir Kristjánsson deltok i et panel sammen med Einhart Lorenz, professor i historie og 

Bjørg Spillum, leder for kulturutvalget i LO i Oslo. Samtalen ble ledet av Ingrid Wergeland, 

Manifest Tankesmie. Skuespiller Gjertrud Jynge leste dikt av Bertolt Brecht og Reinert 

Torgeirson, tilegnet Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht.  Lokalet på Internasjonalen var fylt 

til randen med ca. 200. Flere har ønsket at dette skal følges opp, for å kunne diskutere mer 

og stille spørsmål. Andre ønsket nytt møte, fordi de ikke kom inn.  

 

5. februar: Kurs i arkivering hos LO i Oslo.  

Hva gjør vi med kasser med papirer eller filer med et hav av dokumenter på PC-en? Hva kan 

kastes, hva er verd å ta vare på for ettertiden. For å få svar på noen av de spørsmålene 

arrangerte kulturutvalget et kurs i arkivering.  Martin Ellingsrud og Tor Arne Johansen fra 

Arbeiderbevegelsens Arkiv (ArbArk) innledet og svarte på spørsmål, og 10 deltakere fikk en 

lærerik ettermiddag. 
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13. mars: Arne Paasche Aasen-kveld på Ringnes Brygghus. 

Forfatteren og journalisten Arild Bye fortalte om Arne Paasche Aasen utfra biografien «Fra 

Verdensrevolusjon til de nære ting». Arrangementet var et samarbeid med Aschehougs 

forlag. Boka ble solgt under arrangementet. Fra kulturutvalget stilte Trond Ydersbond og 

Bjørg Spillum med gitarer og ledet allsang med noen av Arne Paasche Aasens sanger. Det var 

et fint og interessant arrangement med over 40 personer til stede.  

30. april: «Ta sangen tilbake» - Allsang på Kulturhuset. 

Kvelden ble arrangert i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo. Trond Ydersbond og Egil 

Mongstad akkompagnerte, Natalia Zubillaga var appellant, og Cristina Faciaben, årets 

internasjonale 1. mai appellant fra den spanske landsorganisasjonen CCOO, holdt 

hilsningstale. Knut Kjeldstadli bandt det hele sammen med små historiske anekdoter knyttet 

til sangene og den politiske kontekst de var skrevet i.  Bjørg Spillum var konferansier. Det var 

fullt hus og stor stemning og på Kulturhuset. Lokalet der er nå blitt for lite til å huse dette 

arrangementet. Flere har meldt at de ikke møter opp, fordi det er for fullt.  

2. mai: Internasjonalt forum 2. mai - Spania etter Franco og veien videre. 

Forumet ble arrangert i samarbeid mellom Kulturutvalget og Internasjonalt utvalg. 

Representanten fra den spanske fagforeningen CCOO, Cristina Faciaben, var innleder 

sammen med Henning Solhaug, Spania-kjenner og leder for gruppen som arbeider med 

studieturene til Spania. Turene omtales i eget avsnitt. 

26. oktober: Konferanse om «100 år med åttetimersdagen – Hva nå?» i Samfunnssalen.  

Det meste av forsommeren og høsten brukte utvalget på å planlegge konferansen i 

samarbeid med ArbArk, Manifest og Arbeidermuseet. Vi ønsket å markere 100-året for 8-

timers dagen historisk og med vekt på dagens situasjon og veien videre. På konferanse ble 

pamfletten, «Med fare for liv og helse: Uforsvarlige arbeidstider og hvordan vi avskaffer 

dem» av Ebba Wergeland utgitt av Manifest lansert. Ingunn Gjerstad, leder i LO i Oslo var 

møte leder. Martin Rønning, ArbArk, Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO og arbeidsmedisiner 

Ebba Wergeland innledet til en etterfølgende paneldebatt. I panelet satt John Thomas Suhr, 

leder HK Oslo/Akershus, Line Orlund, fylkesleder i Norsk Sykepleieforbund, Oslo-avdelingen, 

Ellen Dalen, 2. nestleder NTL og Cathrine Helen Ulvøy, sekretær i Fellesforbundet. Ida 

Wangberg var ordstyrer. Det var ca. 100 deltakere på konferansen, hvor det ble reist en 

viktig diskusjon om hvordan fagbevegelsen kan gå videre med krav og arbeid for nye 

arbeidstidsforkortelser. 

 

Fortsatt arbeid med «Arven etter Franco» og gjenvinning av det historiske minnet. 
Bjørg Spillum og Nina Skranefjell var LO i Oslos representanter i arbeidsgruppen som 

arbeider med Spania. Gruppen avholdt flere møter i 2019. og arrangerte studietur til Spania 

under overskriften «Arven etter Franco» fra den 30. mai – 6. juni 2019. En gruppe på over 20 

tillitsvalgte og fagforeningsaktivister fra flere steder i Norge fikk en innføring i ARMHs arbeid 

(foreningen for gjenvinning av det historiske minnet) og fikk besøke en av gravene, hvor de 

lette etter levninger av ofre skutt under Franco-tiden. I tillegg ble de besøk hos 

fagforeningskamerater i Commisiones Obreras og UGT, foredrag om situasjonen i dagens 

Spania og ekskursjoner. Utvalget foreslo at LO i Oslo skulle sende en representant, 
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fortrinnsvis en ungdom. Thomas A. N. Jørgensen deltok. I tillegg deltok Bjørg Spillum, 

Gudrun Høverstad og Lill Fanny Sæther fra LO i Oslo for egen regning. 

Kommunevalget 2019. 

LO i Oslo utarbeidet mange spørsmål til alle partier i bystyret til kommunevalget 2019 etter 

mønster fra tidligere valgkamper. Utvalget hadde jobbet siden høsten 2018 med spørsmål og 

saker i forbindelse med den kommende kommunevalgkampen og tok utgangspunkt i 

spørsmålene som var utformet for saksfeltene «Kultur og fritid» for å konfrontere partiene 

med disse. Medlemmene i utvalget ble oppfordret til å delta aktivt i valgkampen i regi av LO i 

Oslo med utdeling av valgmateriale på stands mm. 

 

Julebord i LO i Oslo 2019. Bokgave og underholdning.  

Det er blitt en tradisjon at tillitsvalgte får en bokgave på julebordet og at Kulturutvalget 

foreslår en tittel for styret. Bokgaven 2019 ble: «Med fare for liv og helse: Uforsvarlige 

arbeidstider og hvordan vi avskaffer dem» av Ebba Wergeland på Manifest forlag. 

Utvalget har også ansvar for å foreslå underholdning og valget falt på folk- og countrysanger, 

Signe Marie Rustad. 

 

LO i Oslos 100 årsjubileum 2020. 

Kulturutvalget begynte høsten 2019 å arbeide med forberedelsene til LO i Oslos 100 

årsjubileum i 2020. Utvalget fikk oversendt ønske fra styret om å arrangere byvandringer i 

jubileumsåret og vedtok å arrangere tre byvandringer, som er under planlegging. Arne 

Bernhardsen, Bjørg Spillum, Trond Ydersbond og Lill Fanny Sæther fra utvalget deltar i en 

arbeidsgruppe i LO I Oslo som skriver artikler til bok som skal gis ut i jubileumsåret. 

 

Deltagelse på eksternt møte med Oslo Sporveiers Arbeiderforening/OSA.  

5. desember: Bjørg Spillum og Ingunn Gjerstad var på en liten tilstelning hos OSA og 

avleverte LO i Oslo gave i anledning OSAs 125-årsjubileum. Gaven var et maleri av 

flyktningbarn fra den spanske borgerkrigen av den spanske kunstneren Antonio Miro. Bjørg 

Spillum fortalte om historien bak maleriet og om den norske Spaniahjelpen, hvor mange 

fagforeninger i Oslo var aktive i å samle inn penger, bl.a. OSA. 

Avslutningsvis kan det nevnes, at kulturutvalget har fått mange positive tilbakemeldinger fra 

folk som har deltatt på de forskjellige arrangementene i løpet av året og vil trekke frem det 

gode samarbeidet vi har hatt med Arbeidermuseet, ArbArk, Manifest og andre.  
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Næringspolitisk utvalgs arbeid 2019 
 

Utvalgets sammensetning pr. 31.12.2019 

Petter Vellesen, FF, leder 

Nils Daniel Harnæs, Fagforbundet, nestleder 

Erik Hagen, NNN 

Jon Sigmund Løken, Postkom 

Frank Lie, Postkom  

Jokke Fjeldstad, HK  

Stig Roger Sjøenden, FF  

Nils Bull, NJF  

Svein Frode Pettersbakken, FF  

Petter Aasheim, NTL 

Morten Svendsen, ELogIT 

Leif Ritter, NNN 

Ola Floberg, Fagforbundet 

 

Sekretærer fra LO i Oslo: 

Ingunn Gjerstad til 25. mars 2019. 

Lill Fanny 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‐, transport og miljø samt til dels klimaspørsmål. Utvalget må 

representere bredden i arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget følger 

fortløpende opp aktuelle høringer fra byråd, PBE og andre instanser på utvalgets saksfelt 

nærings‐, byutviklings-, transport og miljøspørsmål. Utvalget bidrar til folkeopplysning ved 

medieutspill på sine felt. 

Det er i perioden avholdt 6 utvalgsmøter, 22. januar, 12. mars, 4. juni, 3. september, 22. 

oktober og 3. desember. På utvalgsmøtet 22. januar ble Petter Vellesen valgt som leder og 

Nils Daniel Harnæs som nestleder.46 saker er behandlet i perioden.  

Mellom utvalgsmøtene møttes AU i utvalget, dvs. leder, nestleder og sekretærer, etter 

behov blant annet for å planlegge fremtidige møter, innledere, saker og vurdere høringer vi 

hadde mottatt. Leder møtte i styremøter og gjennomførte møter med allierte og andre 

samarbeidspartnere i konkrete saker, også sammen med LO i Oslos leder. Leder og 

utvalgsmedlemmer har representert LO i Oslo på møter, seminarer og konferanser i 

perioden. Sekretariatet har i samarbeid med utvalget besvart en høring og gitt innspill og 

uttalt seg i andre aktuelle saker.  

LO i Oslo vil alltid spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for 

arbeidsplasser, samt søke å unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og 

miljø.  
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Innledninger:  

- 12. mars ved prosjektleder Fair Play Bygg, Lars Mamen, om Fair Play bygg‐prosjektet.  

- Den 4. juni var det innledning om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo med 

fokus på det som skjer i Vegvesenet ved Are‐Geir Jacobsen, nestleder i NTL Veg.  

- Den 3. september ved Merethe Solberg, Fellesforbundet avd. 10, Hotell og 

Restaurant, om Oslo kommunes skjenkepolitikk, lønns‐ og arbeidsforhold i bransjen.  

- Den 22. oktober innledet Cato Kjølstad, Head of Public Affairs i Fortum Norge, Ingrid 

Bjørdal, direktør CCS, Norsk Gjenvinning Norge AS og Lasse Kilvær, Ombruksrådgiver, 

Resirqel, om «Hvilken rolle vil gjenvinning og gjenbruk spille i «det grønne skiftet», og 

skaper dette arbeidsplasser i Oslo?» Styret og alle tillitsvalgte i LO i Oslo var invitert til 

dette møtet. 

- Den 3. desember innledet Idar Helle fra DeFacto om boka om Oslo Sporveiers 

Arbeiderforening (OSA) som han og Paul Bjerke hadde skrevet i anledning foreningens 

125 årsjubileum. Det ble kjøpt inn 20 ex av «Kollektivkameratene» til medlemmene 

av utvalget. 

 

Aktuelle saker i utvalget 2019 

Busstur i Groruddalen – Kjelsrud industriområde og Grorud stasjonsområde 26. februar. 

AU i Næringspolitisk utvalg, Petter Vellesen, Nils Harnæs, Ingunn Gjerstad og Lill Fanny 

Sæther møtte Camilla Dedekam i Kalbakken bedriftsgruppe høsten 2018 om Grorud 

stasjonsområde. Vi er stort sett enige når det gjelder industri vs boligbygging. Utvalget 

arrangerte en busstur disse områdene 26. februar. Camilla Dedekam bidro med informasjon, 

omvisning og et møte i Kalbakken industriområde. Nils Harnæs, John Mjøen fra Kjelsrud 

Eiendom og Christian Ekeli fra KLP-eiendom informerte om planene på Kjelsrud. Utvalget 

inviterte klubber og tillitsvalgte ved bedriftene på Kjelsrud. Camilla Dedekam tok kontakt 

med Lill Fanny Sæther på forsommeren og informerte om at det hadde skjedd enorme 

oppkjøp veldig fort på industriområdet. 

Oppfølging av utbyggingsområder, bolig vs industri i Oslo. 

- Utvalget ved Jon Sigmund Løken fortsatte å følge opp det som skjer på Stubberud‐

feltet, i Fossum‐ og Rommen‐området og Kalbakken industriområde.  

- OBOS’ boligbygging i Kakkelovnskroken, området mellom Trondheimsveien og 

Rødtvet, til fortrengelse for bedrifter som ligger der. 

- Fürst på Furuset har søkt, men har ikke fått utvidet laboratoriet sitt på Furuset. Det 

ble antatt at dette var på grunn av overordnet plan om boliger der. Det er en kvinne-

arbeidsplass med to‐ til trehundre ansatte. 

- GE Healthcare på Storo. Tillitsvalgte tok kontakt om at den kjemiske industribedriften, 

som pr. i dag har nær 500 arbeidsplasser, sto i fare for å miste arealer pga. omregulert 

fra næring til utviklingsområde, dvs. boliger. Vi har hatt kontakt om dette tidligere og 

utvalget har sammen med LO i Oslos ledelse arbeidet faglig‐politisk med saken. 
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Det grønne skiftet - Gjenvinning og gjenbruk.  

Utvalget fattet følgende vedtak på sitt møte den 22.  oktober etter innledninger om gjenbruk 

og gjenvinning: Utvalget mener at ombruk og gjenvinning av avfall fra Oslo i så stor grad som 

mulig må foregå i Oslo. Bransjen oppfordres til å ha ordnede forhold, inngå tariffavtaler og 

respektere Arbeidsmiljøloven og drive godt HMS‐arbeid. Virksomheten må ikke være 

forurensende. I enkelte tilfeller må det ses på om regelverket kan endres. 

Høringssvar avgitt i 2019 

Karlsrud/Lambertseter – Varslingsbrev PBE-201801721-24 

Planområdet skal omreguleres og utvikles fra industri, forretning og lignende til et variert 

byområde. Dette betyr blant annet boliger, barnehage, arbeidsplasser, kulturformål, bedre 

utforming av gater, trygge forbindelser for gående og syklende, og nye møteplasser og 

parker. Høringsuttalelse ble sendt.  

Deltakelse/Representasjon 2019  

Årskonferanse Oslo Håndverks- og Industriforening 27.03. Petter Vellesen deltok 

Konferanse om Oslo-modellen 03.05. Petter Vellesen deltok.  

OBOS' årskonferanse. 28. 8. Petter Vellesen deltok. 

Groruddalen Miljøforum/ Groruddalen Think Tank den 5.9. Jon Sigmund Løken deltok.  
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Solidaritetsutvalgets arbeid i 2019  
 

Utvalgets sammensetning pr. 31.12.2019 

Natalia Zubillaga, NTL, leder  

Roy Pedersen, FF 

John Thomas Suhr, HK, 

Morten Svendsen, EL og IT  

Tolleiv Berg, NNN  

Yanni Vikan,NTL  

Line Steinseth, NLF 

 

I arbeidsplanen for 2019 vedtok styret at solidaritetsutvalget skulle utarbeide huskeliste ved 

gjennomføring av streik for tariffavtale. Utvalget har i perioden jobbet med dette og 

utarbeidet et hefte, «Kampen for tariffavtaler», som skal fungere som huskeliste ved streik 

for tariffavtale og fungere supplerende til de håndbøker om tariffoppgjør, uravstemninger og 

hvordan gjennomføre streik i et tariffoppgjør som flere forbund har laget. Styret har blitt 

orientert om fremdriften i arbeidet underveis. I november 2019 gjennomførte utvalget et 

høringsmøte med tillitsvalgte fra ulike foreninger for å få tilbakemeldinger. Heftet ble 

ferdigstilt i januar 2020 og styret vedtok i mars at heftet kunne utgis i regi av utvalget. 

Koronasituasjonen har vanskeliggjort det videre arbeidet, men det tas sikte på at utgivelse vil 

skje i løpet av høsten.  I tillegg har utvalget i perioden gjennomført møter med tillitsvalgte i 

forbindelse med mulig streik for tariffavtale. 

 

Ungdomsutvalget i LO i Oslos arbeid i 2019 
 

Etter initiativ fra medlemmer i LOs ungdomsutvalg for Oslo og Akershus vedtok LO i Oslos 

styre 4. mars 2019 å opprette et ungdomsutvalg i LO i Oslo med øvre aldersgrense på 35 år. 

Fagforeningene ble invitert til å foreslå kandidater til utvalget og styret oppnevnte utvalget i 

to omganger på styremøtene 8. april og 3. juni 2019. 

 

Ungdomsutvalget fikk følgende sammensetning: 

Knut-Richard Slettebø, EL og IT 

Kristine Wendt, EL og IT 

Maren Oddvang, Fagforbundet 

Atle Halvorsen Hjelkerud, Fagforbundet 

Maylén Mago Pedersen, Fagforbundet 

Jørgen Ånerud, Fagforbundet 

Johanna Bøyum, Fellesforbundet 

Esben Strøm, Fellesforbundet 

Håvard Lundkvist, HK 

Karoline Nordvik, HK 

Iben Christine Høy, NJF 

Atle Sand Kullbunnen, NJF 

Johannes Haugen, NJF 

Eivind Andreas Løvstad Karlsen, NNN 

Gustav Frölander, NNN 

Thomas Jørgensen, Fellesforbundet 

(tidligere NTF) 
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Richard Nilson, Fellesforbundet 

(tidligere NTF) 

Andreas Wang, Postkom. 

 

På utvalgets første møte ble Maren Oddvang valgt som leder og Karoline Nordvik som 

nestleder. I 2019 har utvalget hatt møter 18. juni, 9. september, 2. oktober og 6. november. 

 

I kommunevalgkampen hadde utvalget utdelingsaksjoner ved Tøyen t-banestasjon og i 

Torggata, og deltok på flere av de andre aksjonene som fant sted. Ungdomsutvalget 

representerte LO i Oslo på lokalorganisasjonenes bod under familiedagen for tillitsvalgte på 

Youngstorget.  

 

I forbindelse med streiken i Foodora stilte Ungdomsutvalget opp med egensmurte bagetter 

til de streikende sykkelbudene på Youngstorget, samt mobiliserte til verveaksjon av de 

uorganiserte med Foodoraklubben. 

 

Utvalget hadde standsaksjoner for å informere om LO på Jernbanetorget lørdag 12. oktober 

og på Jernbanetorget t-banestasjon lørdag 16. november. Sammen med brosjyremateriell 

ble det delt ut kaffe, solbærtoddy og noe å bite i. Forut for den politiske streiken imot EUs 

fjerde jernbanepakke hadde utvalget utdelingsaksjon ved Nationaltheatret t-banestasjon. 

 

Utvalget foreslo at det skulle opprettes en arbeidsgruppe for klima og miljø i forbindelse 

med LO i Oslos prosjekt Rødgrønt 2021, noe som ble gjort. Utvalget var representert på 

Framfylkingens feiring av FNs barnekonvensjons trettiårsdag 20. november. 

 

Ungdomsutvalget har i tillegg diskutert profileringsartikler og -klær og mandat for utvalget. I 

regi av ungdomsutvalget kjøpte LO i Oslo to rollup for tydeligere profilering. Utvalget har 

også presentert seg i LO i Oslos representantskap. 

 

Alexander Kvedalen har vært en fantastisk sekretær for ungdomsutvalget, vi hadde nesten 
ikke klart oss uten! 
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Beretning for LO Viken familie- og likestillingspolitiske utvalg 
 

Familie- og likestillingspolitisk utvalg består av:  

 

Linn Andersen, Handel og Kontor, leder 

Gunnar Holm, LO Øvre/Fellesforbundet, 

nestleder 

Runa Bolstad Laume, Handel og Kontor 

Trine Posaas Nilsen, Fagforbundet Oslo 

Sidsel Strand, Fagforbundet Oslo 

Ellen Møller, Skolenes landsforbund Oslo 

Inger Helene Vaaten, Handel og Kontor 

Rita Hildonen, Forbundet for Ledelse og 

Teknikk 

Thomas Eliassen, Fagforbundet Oslo(vara). 

  

Utvalget har hatt åtte møter. I tillegg til møter med «Flerkulturelt møtested for kvinner», har 

utvalget prioritert arbeidet med 8.mars, samt planlegging og gjennomføring av Oslo Pride. Se 

eget punkt om dette. 

 

Det er gjennomført fire møter for «Flerkulturelt møtested for kvinner» dette året. Det møter 

ca. 10 personer på møtene hver gang – hvem som møter, varierer. Nettverket har vært på 

AOF, Oslo Bymuseum, Stortinget og TV-aksjonen. 2-3 personer fra familie- og 

likestillingspolitisk utvalg har deltatt på møtene. 

 

I samarbeid med distriktskontoret arrangerte utvalget et «Kvinner kan»-kurs på Sørmarka. 

Kurset var på en lørdag og det var 24 påmeldte deltakere. 

 

Utvalgene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akerhus arrangerte felles kurs i: Hvordan gjenkjenne 

diskriminering i arbeidslivet. Kurset ble avholdt på Sørmarka og det var 24 påmeldte. 

 

8.mars 

Leder av familie- og likestillingspolitisk utvalg var representant i arbeidsutvalget for 

8.marskomiteen 2019 og har blitt gjenvalgt for 2020.  

 

Utvalget sendte inn en rekke paroleforslag og fikk gjennomslag for 3 paroler: 

- Vi krever hele faste stillinger 

- Stopp voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt 

- Stans all vold og trakassering av kvinner. 

I forkant av 8.mars arrangerte utvalget en panelsamtale med temaet netthets mot kvinner 

som deltar i samfunnsdebatten. Debatten ble ledet av Nina Hanssen og i panelet deltok 

Marjan Nadim, Seher Aydar, Kamzy Gunaratnam, Helèn Ingrid Andreassen og Julie Lødrup. 

 

1.mai 

Familie- og likestillingspolitisk utvalg sendte inn og fikk vedtatt parole til 1.mai Oslo: Vi 

krever likelønn – nei til forskjellsbehandling  

 

Oslo Pride 
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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 i Pride Park og en LO-seksjon i paraden. Vi har blitt en viktig aktør i 

«Oslo Pride». 

 

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 stor 

flåte, egne T-skjorter og LO-tatoveringer for anledningen. Deltakelsen i LO-seksjonen 

fortsetter å øke og har aldri vært større. For første gang ble det mobilisert og gjennomført 

flaggborg med representanter fra ledelsen i flere forbund. 

 

Standen var veldig godt besøkt, det var god stemning med positive tilbakemeldinger. Ca. 

1300 svarte på quiz på standen. Alle som svarte på quiz fikk snurre lykkehjul. LOfavør og 

forbundene bidro med premier.  

 

Beretning for LO Viken ungdomsutvalg 

 

Det har vært ett felles ungdomsutvalg for Oslo og Akershus. Ungdomsutvalget pr. 

31.12.2019 besto av 15 representanter fra 10 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 28 personer, inkludert 

varaer og ungdomssekretærene. Knut-Richard Slettebø fra EL og IT Forbundet har vært leder 

av utvalget. Ungdomsutvalget gjennomførte en planleggingskonferanse i april. En rekke 

møter i ungdomsutvalget ble avlyst grunnet lavt oppmøte. Ungdomssekretærene har likevel 

vært mye i kontakt med forbundene for å sikre et best mulig ungdomsarbeid og 

koordinering.  

 

LOs sommerpatrulje 

Sommerpatruljen i Oslo og Akershus ble gjennomført i ukene 26 og 27. Det ble gjennomført 

450 besøk, med en god fordeling mellom Oslo og Akershus.  Besøk i Asker og Bærum, Hurum 

og Røyken ble gjennomført i løpet av sommerpatruljen. Det ble holdt tre ordinære kurs: 20. 

mai, 15. og 18. juni, hvorav to kveldskurs og ett helgekurs.  

 

Skoleinformasjon/-besøk 

Vi har fått henvendelser fra ulike skoler i Oslo og Akershus, mest fra studiespesialiserende 

linjer, men også fra yrksefagklasser, i de tilfellene har vi invitert med oss forbundene på 

skolebesøkene. Mange yrkesfaglærere har også LO bakgrunn og tar direkte kontakt med 

forbundet for samarbeid. Flere fagforeninger jobber godt med skoleinformasjon og har god 

kontakt. Det har også vært en god del besøk på voksenopplæringssentrene i regionen 

 

Samarbeid med andre organisasjoner 



43 

 

Ungdomspartiene AUF, SU, Rødt og Solidaritetsungdommen i Norsk Folkehjelp har etter 

vedtakt blitt invitert med som observatører i ungdomsutvalgsmøtene. Vi gjennomførte 

strandryddedagen 4. mai, i samarbeid med «Hold Norge rent», og 13 ungdommer møtte 

opp. Vi hadde litt sosiale aktiviteter og grillmat. Ungdomssekretær Irene møtte på vegne av 

ungdomsutvalget til årets TV aksjon.  

 
 

Uttalelser vedtatt 2019 se www.lo-oslo.no uttalelser 
LO i Oslo støtter streiken ved Troms Kjøkken AS 

Vedtatt av LO i Oslos styre 6.februar 2019 

Stans ny kald krig – forby atomvåpen 

Vedtatt på LO i Oslos årsmøte 25. mars 2019. 

Felles kamp mot rasisme, høyrepopulisme og høyreekstremisme 

Vedtatt av LO i Oslos styre 16. august 2019. 

 

LO i Oslo støtter de streikende ved Foodora 

Vedtatt av styret i LO i Oslo 20. august 2019. 

 

LO i Oslo fordømmer Tyrkias aggresjon mot det Kurdiske folk i Syria 

Vedtatt av LO i Oslos styre 14. oktober 2019. 

 

 

LO i Oslo fordømmer USAs ignorering av internasjonal folkerett 

Vedtatt av LO i Oslos styre 10. desember 2019. 

 

Hva vi krever og hva vi mener – 1. mai 2019  

http://www.lo-oslo.no/

