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Utvalgets sammensetning slik det er oppnevnt i styremøte 7. juni 2012: 

  
Leder:   Erik Hagen  (NNN) 
Nestleder  Ove Engevik  (Fellesforbundet) 
Medlemmer: Synneva Aga  (NTL) 
   Nils Bull   (NJF) 
   Gunn Elisabeth Dahl  (NJF) 
   Bjørn Tore Egeberg (HK) 
   Jokke Fjeldstad  (HK) 
   Nils Harnæs   (Fagforbundet) 
   Steinar Hopstad   (Fagforbundet) 
   Frank Lie   (Postkom) 
   Jon S Løken   (Postkom) 
   Geir Mathiessen  (NTL) (til 17.april 2013) 
   Per Ivar Nilsen  (Fellesforbundet) 
   Bjørn Olav Nordhaug (Fellesforbundet)    
   Kari Solaas Paulsen (NTL) 
   Stig Roger Sjøenden (Fellesforbundet) 
   Petter Vellesen  (Fellesforbundet) 
   Wiggo Vinje  (NTF) 
    Lars Iver Wiig  (NNN)(til 13.august 2013 gr verv sentralt) 
   Rune Aasen  (Fagforbundet) 
 
            Ingunn Gjerstad  (Sekretær fra LO i Oslo) 
            Lill Sæther   (sekretær fra LO i Oslo ) 
 

Arbeidsform 

Etter styrevedtak i april 2012 er utvalgets mandat å arbeide utadrettet mot politisk ledelse på 
ulike nivå for å fremme LO i Oslos syn i viktige beslutningsprosesser. I samråd med LO i 
Oslos ledelse ivaretas kontakt med politiske partier og kommunale myndigheter når det 
gjelder nærings-, byutviklings- og til dels klimaspørsmål. Utvalget må representere bredden i 
arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Utvalget har konstituert seg med leder og 
nestleder og rapporter til styret ved å framlegge protokoller og muntlig ved leder. Mange 
oppgaver, særlig i forhold til media involverer tett dialog og deltakelse fra LO i Oslos leder.  
 
Det er i perioden avholdt 7 ordinære utvalgsmøter, 16. januar, 27. februar, 17. april, 21. mai, 
18. september, 23. oktober og 20. november. I møtene er 51 saker behandlet. Mellom møtene 
møtes arbeidsutvalget ved leder, nestleder og sekretær etter behov blant annet for å vurdere 
høringer vi får. Leder møter i styret og gjennomføre møter med allierte og andre i konkrete 
saker, også sammen med LO i Oslos leder og sekretær.   
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Utvalget har i samarbeid med sekretariatet besvart to høringer og gitt andre innspill i form av 
innledninger, leserinnlegg, pressemeldinger og uttalelser. LO i Oslo tar i alle slike høringer 
mål av oss til å spille inn helhetlige løsninger som ivaretar befolkningens behov for 
arbeidsplasser samt unngå stadige konflikter mellom bolig, næring, transport og miljø.  

Allianser 

 Utvalget inviterer jevnlig innledere fra foreninger og forbund samt eksterne både for å 
orientere oss i aktuelle saker og gi innspill. 

Utvalget har ved behov kontakt med relevante stortingspolitikere, bystyre- og 
bydelsutvalgsmedlemmer, kommunale og statlige etater og næringslivsaktører i saker som 
omhandler arbeidstakerrettigheter, transport- og utdanningsspørsmål. Samarbeider med NHO 
Oslo og Akershus er videreført i perioden. LO i Oslos leder Roy Pedersen og utvalgets 
sekretær Ingunn Gjerstad hadde møter med regiondirektør Nina Solli og rådgiver Jeanette 
Rønsen i forkant av konferansesamarbeid om godstransport 15.april. Videre har partene hatt 
fellesutspill om behovet for å videreutvikle Alnabruterminalen som landets transportnav for 
gods på bane, frontet i Akers avis sammen med Oslo Havn og Jernbaneverket. Jeanette 
Rønsen har blitt involvert i vårt arbeid med Etterstad skole og fagopplæring generelt. Ingunn 
Gjerstad deltok i april møte med Oslo Havn KF om ny havneplan under utarbeiding. 

Viktige oppgaver 

LO i Oslo ser det som en viktig oppgave å sikre behovet for arealer til ulike formål i vår 
hovedstad som er en av Europas mest hurtigvoksende storbyer. Arealer for transportformål, 
for næringsvirksomhet, fritids- og kulturaktiviteter og gode bomiljøer må balansere. Utvalget 
er opptatt av utviklingen på eiendomsmarkedet i Oslo der politikernes vilje til omregulering 
av områder stimulerer den pågående utflytting av industribedrifter.  
 
I år har det vært noen færre overordnede planprosesser og utvalget har valgt bort en del 
mindre enkeltstående reguleringssaker. Det går likevel aldri et år uten behov for innsats for 
temaet kollektivtransport for gods og Alnabruterminalen.  Et positivt trekk ved den blåblå 
regjeringen var at de åpnet debatten om plassering av politiets beredskapssenter etter at  
statsminister Stoltenberg året før i stortingsmøte om 22. Julikommisjonen slo fast at dette 
skulle plasseres på Alnabru. Justisminister og Samferdselsminister fra Frp har åpnet saken for 
vurdering, noe som har gitt rom for reaksjoner. Flere av våre lokale klubber og LO i Oslo har 
sendt ut pressemeldinger om å gjenoppta plasseringsdebatten , særlig ettersom arealbehovet 
utvides og vi frykter for jernbanens behov vil lide. Tross vedtak på nasjonalt nivå om 
Alnabruterminalen som Norges viktigste knutepunkt i en bærekraftig godsstrategi trekker 
igangsetting av utvidelsen ut i tid, mens trafikken bokstavelig talt finner andre veier 
 
En av LO i Oslos saker i valgkampen var å gå imot OL i Oslo og bruk av 130 millioner for å 
utvikle søknaden. Av våre årsmøteuttalelser har vi knapt noensinne fått større oppslag i 
Dagsavisen. For oss var det viktig å få fram at vi ikke er imot idrettsarrangementer, men ser 
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de enorme kostnadene i sammenheng med sulteforing av bydeler og stadige kutt i velferd og 
satsing på fritidstilbud og breddeidrett.  
 
LO i Oslos arbeid i faglig klimainitiativ og Klimavalg 2013  
 
I 2012 tok LO i Oslos leder Roy Pedersen sammen med andre sentrale tillitsvalgte til orde for 
en klimapolitikk som også retter søkelyset på økonomisk omfordeling. Kronikken forbunds-
lederne i EL & IT-forbundet, Fagforbundet og NTL hadde sammen med LO i Oslos leder stod 
i LO-aktuelt 14.september i 2012, se link. I årets første representantskapsmøte ble tematikken 
nedfelt i uttalelsen ”Klimakampen-en kamp om samfunnsmakt” som ligger vedlagt. En av 
hovedparolene 1.mai var ”Reduser oljeutvinningstempoet – vern Lofoten, Vesterålen og 
Senja”. Flere av LO i Oslos prioriterte kongressforslag omhandlet også tematikken. Vi gikk 
inn for 200 milliarder til fond for jernbaneutbygging samt et statlig investeringsfond for 
strategiske oppkjøp og etablering av industrivirksomhet som kan bidra til grønn og 
fremtidsrettet industriutvikling. I tillegg foreslo vi et mer moderat oljeutvinningstempo og at 
deler av oljeressursene må bli liggende. 
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LO i Oslo tilsluttet oss kampanjen ”Klimavalg 2013” i 2012 da den bestod av om lag 30 
organisasjoner fra ”Besteforeldreaksjonen via Attac til Natur og Ungdom. I januar 2013 talte 
organisasjonen nærmere 45 medlemmer og på valgdagen var vi over 100 organisasjoner 
tilsluttet. Ingunn Gjerstad representerte LO i Oslo i arbeidsutvalget fram til juni 2013 da hun 
gikk i permisjon og Kjersti Barsok overtok. Ingunn Gjerstad og Kjersti Barsok har også deltatt 
i et arbeidsnettverk for å skape mer oppmerksomhet og konkretisere to av hovedpunktene i 
klimavalgsplattformen. Sammen med representanter fra forskermiljøer, kirken, miljø- og 
fagbevegelse er det laget to håndbøker. Disse er ”100 000 klimajobber og grønne 
arbeidsplasser nå” forfattet av Andreas Ytterstad og ”Norsk olje og klima, en skisse til 
nedkjøling”  av Helge Ryggvik. Se mer informasjon på klimavalg2013.no. Nettverket har 
også høsten 2013 arbeidet fram en stor klimakonferanse for grunnplanet som ble arrangert i 
februar 2014. Se mer informasjon om broen til fremtiden http://klimakonferanse2014.no/ 
   
Innledninger og saker i perioden 
 

• 16. januar: Innledning om kjedemakt ved NNNs forbundsleder Jan-Egil Pedersen. 
 

• 27. februar: Innledning ”By- og næringsutvikling i det overordnede strategiske 
planarbeidet- sett fra Groruddalen ved Petter Daae Slipher (Plankontoret for 
Groruddalen og byrådsavdelingen for byutvikling) 

 
• 15. april: Halvdagskonferanse ”Hurtig, punktlig og miljøvennlig, nødvendige tiltak for 

å styrke godstogets konkurransekraft”. Sammen med NHO Logistikk og transport, 
Jernbaneverket, Norsk Industri, NHO Oslo og Akershus samlet vi 95 deltakere til 
denne. Flere av utvalgets medlemmer deltok. 
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• 17. april: Innledninger om planer på høring fra Plan og Bygningsetaten:  2 

Områderegulering Furuset, klimaeffektiv byutvikling  ved Marita Holjem og 
Vollebekk ved Karen Rognstad. 

 
• 21.mai : Innledning ved Hanne Toftdal fra Vista Analyse om næringsutvikling i 6 

Osloregionen-oppdrag fra plansamarbeidet i Oslo og Akershus 
 

• 18. september: Innledning ved John Thomas Suhr, leder for  Oslo/Akershus Handel og 9 
Kontor om H&K området, varehandel, kjedemakt, franchise og medbestemmelse. 

 
• 23.oktober: Innledning ved Arne Bjørndahl, om Postens planer om ny terminal på 

Alnabru/NRFtomta og oppstart av byggearbeidet. 
 

• 20. november:  Innledning ved forbundssekretær i Norsk Transportarbeiderforbund 
Geir Kvam om kabotasje og transportøkonomi  

 
 
Fagopplæring- Fagopplæringsforum 
 
I Oslo er det bare om lag tretti prosent som velger utdanning som leder mot fagbrev, mens det 
i resten av landet er om lag halvparten av elevene. Det er per 31.12.12 ca 2700 løpende 
lærekontrakter i 85 fag. Etter initiativ fra Siri Fossheim i Yrkesopplæringsnemnda tok LO i 
Oslo i vår initiativ til å samle flest mulig fagorganiserte som har ansvar for og er opptatt av 
fagopplæring. Vi inviterte fagforeningene som har yrkesgrupper under fagbrevordningen til å 
bli med i et fagopplæringsforum for å få mer kunnskap og samordne saker i feltet. Det første 
møtet var mandag 15. april i LO i Oslos lokaler og det andre 9.desember. Det har vært ulike 
innledere både fra egne rekker, NHO og Utdanningsetaten. Både i privat og offentlig sektor er 
lærlingeordningen utfordret av utviklingen i arbeidslivet blant annet som følge av EØS-
avtalen og kutt i kommunens budsjetter. Blant saker som er diskutert er situasjonen på 
Etterstad videregående skole og vi hadde diverse møter med skolens ledelse samt 
alliansebygging og arbeid mot bystyremedlemmer for å berge Etterstad skoles fagmiljø. Det 
har også vært møter mellom LO i Oslos leder og byutviklingsbyråden om brakkerigger.   
 
I samråd med Siri Fossheim i yrkesopplæringsnemda har Ingunn Gjerstad deltatt i møter hos 
Utdanningsetaten om samfunnskontrakten sammen med andre parter i fagopplæringen i Oslo. 
Utdanningsetaten ønsket at partene skulle forplikte seg sterkere i forhold til læreplasser, noe 
LO i Oslo ikke fant at vår ressurssituasjon og rolle i dette arbeidet tilsa at vi kunne gjøre. 
 
Presse og leserinnlegg om utvalgets tema: 
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Vi fikk noen oppslag om OL i Dagsavisen etter årsmøteuttalelsen og fere oppslag om faglig 
klimaengasjement rundt 1. Mai og LO-kongressen. Som svar på en kronikk i Akers Avis om å 
flytte Alnabruterminalen til havna gjorde vi kronikk og presseoppslag i Akers Avis med Per 
Øivind Halvorsen, direktør for Plan, utbygging og miljø i Oslo Havn, Bjørn Egede-Nissen, 
sjefingeniør Jernbaneverket, Plan og utvikling øst, Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og 
Akershus og Roy Pedersen. I pressemelding 25. november som ble referert i flere medier  
ønsket LO i Oslo velkommen en ny runde om plassering av politiets beredskapsbase. Fri 
fagbevegelse hadde oppslag om Etterstad skole. 
 
Høringsvar/Innspill avgitt i perioden 1.januar til 31.desember 2013 
 

• 8. april: Skolebehovsplanen 2014-2024 til Utdanningsetaten.  
• 19. april Høringssvar til offentlig ettersyn om forslag til områderegulering med 

konsekvensutredning for klimaeffektiv byutvikling på Furuset til Plan og 
Bygningsetaten 
 
 

Deltakelse /Representasjon: 
Utvalgsmedlemmer har deltatt i relevante møter og konferanser på feltet gjennom året. 
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